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

• กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ แตขอใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ
อยางถูกตอง
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การศึกษาทศันคติและปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซื้อสินค้า 
หน่ึงตําบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A STUDY OF ATTITUDE AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING 

THE DECISIONS OF BUYING ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP)  
FOOD GROUP OF CONSUMERS IN BANGKOK 

ทิพานนัท ์เพชรนาค1 สุมาลี สวา่ง2 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทศันคติและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร กลุ่มตวัอยา่งงานวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่ม
อาหาร ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน และเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ความถ่ี 
ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบสถิติ Independent t-test, ความแปรปรวนทาง
เดียว  (One-Way Analysis of Variance) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  
21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งเอกชน และ
รายได้ เฉ ล่ีย ต่อ เ ดือนอยู่ ระหว่ า ง  15,001 - 25,000 บาท  ในส่วนของปัจจัยทัศนคติ  ได้แ ก่
ด้านความเขา้ใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด
มี ค่ า เฉ ล่ียอยู่ ในระดับมาก  และการการตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์  OTOP กลุ่มอาหาร
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก

1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและอาชีพ ปัจจยัทศันคติ ได้แก่ ด้านความรู้สึกและด้านพฤติกรรม ปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 
คาํสําคญั: ทศันคติ, ส่วนประสมการตลาด, การตดัสินใจซ้ือ, หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 

Abstract 
 This research aimed to study of attitude and marketing mix factors affecting the decisions 
of buying One Tambon One Product (OTOP) food group of consumers in Bangkok. The sample group 
consisted of 400 consumers who used to buy one tambon one product (OTOP) products, food groups 
that live in Bangkok. The instrument was a questionnaire. The researcher analyzed data using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent t-test, one-way analysis of variance 
and multiple linear regression analysis. 
 The results of this research shows most respondent were female who are about 21 to 30 
years old, single status and have 15,001 - 25,000 baht per mount for their salary. Moreover they have 
bachelor degree and working as officer of private company. From data analysis respondents Attitude 
factors include Cognitive, Affective, and Behavioral with a high average. Marketing mix factors 
include Product, Price, Place and Promotion with a high average. And the decision to buy OTOP 
products in food groups has a high level. 
 The results of testing hypothesis found that factors affecting the decision to buy one tambon 
one product (OTOP) food group of consumers in Bangkok are gender and occupation. Attitude factors 
are feelings and behavior. And marketing mix factors are product and place. 
 
Keywords: attitude, marketing mix, decisions, one tambon one product (OTOP) 
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บทนํา 
 จากประสบการณ์ท่ีประเทศไทยเคยพบวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าในช่วงปี พ.ศ. 2540 ทาํให้
ประเทศตอ้งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ใหพ้น้จากอุปสรรคในการแข่งขนัทั้งหลายท่ีเคยประสบมา 
จึงไดมี้การเน้นพฒันากลุ่มอุตสาหกรรมไทยท่ีไดเ้ปรียบประเทศอ่ืน ต่อมาจึงเกิดเป็นโครงการหน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(One Tambon One Product : OTOP) ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ไทย ท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาความยากจน สร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมใหเ้กิดรายได้
จากเศรษฐกิจฐานรากในระดบัชุมชน และสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินโดยการนาํทรัพยากร
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาใหเ้ป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง 
รวมทั้งการส่งเสริมใหมี้การยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหเ้ป็นท่ียอมรับไดใ้นระดบั
สากล ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดการรวมตวักนัระหว่างผูผ้ลิตสินคา้ให้เป็นเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจ เพ่ือใหมี้ความสามารถในการบริหารจดัการตามแนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพยีง 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาให้วิสาหกิจ OTOP สามารถต่อยอดเติบโตไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัจนส่งสินคา้ออกสู่ตลาดโลกได้ต่อไป 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 
 ดงันั้นการศึกษาถึงทศันคติและส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หน่ึง

ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) จะมีส่วนสําคญัต่อผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
ส่งผลทําให้เกิดการจ้างงานและการสร้างรายได้ในระดับชุมชนของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ และมีส่วนต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศึกษาทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหน่ึงตาํบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกท่ีจะศึกษา
ผลิตภณัฑ์ OTOP ในกลุ่มอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มอาหารเป็นสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีมี
มูลค่ายอดการจาํหน่ายสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอ่ืน ซ่ึงผลของงานวิจยัน้ี 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปใช้พฒันาประสิทธิภาพการ

ดาํเนินการตามนโยบายโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจแก่ประชาชนในระดบัรากหญา้ และสร้างมูลค่าเพิ่มในระดบัชุมชน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ ์OTOP ไม่วา่จะเป็นกลุ่มผูผ้ลิตชุมชน ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว และ
ผูผ้ลิตท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย โดยสามารถนาํไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและ 
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน ตลอดจนภาครัฐและเอกชนในการวางแนวทางพฒันา
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และส่งเสริม อนัจะนาํมาซ่ึงความสามารถในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว และผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี
ยงัเป็นขอ้มูลเชิงวิชาการท่ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคในธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทศันคติ ท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ต่างกนั 
 2. ปัจจยัทศันคติ ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ (Cognitive) ดา้นความรู้สึก (Affective) และดา้น
พฤติกรรม (Behavioral) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
                                                                                           
                                                                                                           

                                                                                                                               
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดงานวิจยั 

 
 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
- เพศ -    อาย ุ
- สถานภาพ   -    ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ   -    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
- ดา้นราคา (Price) 
- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(Place) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 
(Kotler, 2009) 

การตดัสินใจซ้ือสินค้าหน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (OTOP) 
กลุ่มอาหาร ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

(Hawkins, 2001) 

ปัจจยัทศันคติ 
- ดา้นความเขา้ใจ (Cognitive) 
- ดา้นความรู้สึก (Affective) 
- ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) 

(Triandis, 1971) 

ตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ   
  1.1 ทาํให้ไดท้ราบถึงความตอ้งการและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้
หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหารในปัจจุบนั รวมทั้งทราบถึงปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
  1.2 เป็นประโยชน์สําหรับผูท่ี้ตอ้งการจะทาํการศึกษาวิจยัการตลาด ในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทศันคติและปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจและองคก์ร 
  2.1 สาํหรับผูท่ี้ประกอบธุรกิจสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ประเภท
อาหาร สามารถรับรู้ถึงทศันคติและปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ซ่ึงผลของงานวิจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน
กาํหนดกลยทุธ์และดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน  
  2.2 กลุ่มธุรกิจอาหาร สามารถศึกษาแนวทางเพ่ือให้ทราบทิศทางท่ีจะกาํหนดกล
ยุทธ์การตลาดสินคา้ของตนเอง จนสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคตของผูบ้ริโภคได ้
  2.3 เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูท่ี้มีหนา้ท่ี ๆ เก่ียวขอ้ง เพื่อ
นาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุงแนวทางการดาํเนินโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ใน
การพฒันาประสิทธิภาพหรือกาํหนดนโยบายต่าง ๆ  
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือประชากรศาสตร์ (Demography) 
 วิทวสั รุ่งเรืองผล (2558) กล่าวว่า เกณฑ์ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลหรือลักษณะของ

ประชากรศาสตร์ จะแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามลกัษณะดงัน้ี เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อา
ชี และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ โดยทัว่ไปตามลกัษณะเหล่าน้ี จะเป็นเกณฑท่ี์นกัการตลาดนิยมใช้
ในการแบ่งส่วนตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หลายชนิด  นอกจากน้ี  ศิ ริวรรณ  เส รี รัตน์  (2550)  
ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือลกัษณะของประชากรศาสตร์ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว รายได ้อาชีพ และการศึกษา เป็นเกณฑท่ี์นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด สามารถใชส้ถิติ
ท่ีวดัไดก้าํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัผลมากกว่าตวัแปรอ่ืน ในขณะท่ีลกัษณะทางดา้น
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จิตวิทยาและสังคมวฒันธรรม อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มผูบ้ริโภคเท่านั้น ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
  1) เพศ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาดท่ีสําคญัเช่นกนั นักการตลาดตอ้ง
ศึกษาตวัแปรน้ีอยา่งรอบคอบ เพราะในปัจจุบนัตวัแปรดา้นเพศ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
บริโภค ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจมีสาเหตุมาจากท่ีเพศหญิงสมยัปัจจุบนัมีความสามารถ
มากกว่าสมยัก่อน 
  2) อายุ ผลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
นกัการตลาดจึงใชอ้ายุเป็นเกณฑต์วัหน่ึงท่ีใชใ้นการวดัความแตกต่างเพื่อแบ่งส่วนการตลาด และได้
คน้หาความตอ้งการของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัท่ีช่วงอายตุ่าง ๆ 
  3) สถานภาพครอบครัว เป็นเป้าหมายสําคญัในทางการตลาดนักการตลาดจะ
สนใจจาํนวนและลกัษณะของบุคคลในครอบครัวท่ีเลือกใชสิ้นคา้ชนิดใด ๆ ซ่ึงจะช่วยในการพฒันา
กลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม 
  4) รายได ้การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ (Income, education, occupation, and 
status) เป็นตวัแปรสาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมี
กาํลงัซ้ือสูง แต่อยา่งไรกต็ามครอบครัวท่ีมีรายไดป้านกลางและมีรายไดต้ ํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ 
 ทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคติ (Attitude) 
 Gibson (2000) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง ตวัตดัสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือ
เชิงลบ เป็นสภาวะทางจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อ
บุคคลอ่ืน ๆ ต่อวัตถุหรือสถานการณ์ โดยทัศนคติน้ีสามารถท่ีจะเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้
ประสบการณ์  ซ่ึงสอดคล้องกับ  Schermerhorn (2000)  ท่ีกล่าวว่า  ทัศนคติ  หมายถึง  การวาง
แนวความคิด ความรู้สึกให้ตอบสนองในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อคนหรือส่ิงของในสภาวะแวดลอ้ม 
นั้น ๆ และทศันคตินั้นสามารถท่ีจะรู้หรือถูกตีความได้จากส่ิงท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ  
หรือจากการสาํรวจท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น นอกจากน้ี Triandis (1971) 
กล่าวไวว้่า ทศันคติ มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 
  1) ดา้นความเขา้ใจ (Cognitive) คือ ความรู้สึก ความเช่ือ และความคิดของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงก็คือความรู้และการรับรู้ท่ีไดรั้บ ประกอบกบัประสบการณ์ในอดีตท่ีผ่านมา

โดยตรงต่อทศันคติและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อความเช่ือถือ (Beliefs) และความเช่ือน้ีมาจาก
การประเมินและมกัส่งผลไปยงัความรู้สึก สามารถทาํใหบุ้คคลอ่ืนทราบว่าบุคคลนั้นมีความเช่ือต่อส่ิง
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ใดส่ิงหน่ึงอย่างไร ซ่ึงสะทอ้นความรู้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเก่ียวกบัความคิดหรือ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
  2) ด้านความรู้สึก (Affective) คือ ความรู้สึกแง่บวกหรือแง่ลบ ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ค่อนขา้งละเอียดอ่อน ขอ้มูลท่ีส่งผลต่ออารมณ์สามารถเพ่ิมประสบการณ์
ดา้นบวกหรือลบได ้
  3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral) คือ แนวโน้มหรือความน่าจะเป็นท่ีบุคคลจะ
กระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากความเขา้ใจและความรู้สึก เช่น ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ การท่ี
จะปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงถา้เป็นไปในทางบวกแลว้ ก็จะส่งผลไปในทางท่ีสร้างสรรค ์ชมเชย ให้
รางวลั แต่หากเป็นไปในทิศทางลบกจ็ะเป็นในทางตรงกนัขา้ม 
 แนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 Kotler (2009) กล่าวว่า ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง 
ตวัการทางตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
หรือหมายถึง “ชุดของตัวแปรท่ีสามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซ่ึงบริษัทนํามาผสมกันเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย” ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Schiffman and kanuk (2001) 
ท่ีกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นบริการหรือผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัไดน้าํเสนอแก่ผูบ้ริโภคและ
เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหป้ระสบความสาํเร็จในการแลกเปล่ียน ประกอบไปดว้ย 
  1) ผลิตภณัฑ ์(Product ) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายทางธุรกิจ เพือ่สนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ใหพึ้งพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขาย อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑป์ระกอบไป
ด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ซ่ึงจะต้องสามารถทาํหน้าท่ีแจ้งให้กบั
ผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆ เช่น ตราสินคา้ รูปแบบและสีสันของบรรจุภณัฑ์ ตวัสินคา้ ขนาด 
รูปร่างของสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ ส่ิงเหล่าน้ีส่ือความหมายและความเขา้ใจให้กบัผูรั้บข่าวสาร โดย
ผูผ้ลิตตอ้งพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งเป็นตามความตอ้งการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย หากผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพไม่ดี ไม่ตรงตามความตอ้งการ การทุ่มงบโฆษณาไปเท่าใดก็ไม่สามารถกระตุน้พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคได ้
  2) ราคา (Price) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ ในรูปแบบของ
เงินตราผูบ้ริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหน่ึงในการประมวลคุณภาพและคุณค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีเขา

คาดหมายว่าจะได้รับ การกาํหนดราคาเหมาะสมกบัสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะจูงใจให้เกิดการซ้ือ 
บางคร้ังการตั้ งราคาสูงอาจเป็นเคร่ืองหมายจูงใจให้ผู ้บริโภคบางกลุ่มท่ีชอบซ้ือผลิตภัณฑ์  
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เพราะตอ้งการไดรั้บความภูมิใจจากการซ้ือหรือการใช้ผลิตภณัฑ์แพง ๆ แต่บางคร้ังมีการโฆษณา
คุณสมบติัมากจนหาความแตกต่างไม่ไดร้าคาจึงเป็นปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ 
  3) การจดัจาํหน่าย (Place) หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย (Chanel of Distribution) 
หมายถึงโครงสร้างหรือช่องทาง หลงัจากผูบ้ริโภคทราบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากโฆษณาแลว้ 
จนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช ้แต่ถา้ไม่สามารถหาซ้ือไดอ้ยา่งสะดวกและส่วนใหญ่จะลม้เลิก
ความตั้งใจแลว้เปล่ียนไปซ้ือยีห่อ้อ่ืนท่ีหาไดส้ะดวกกว่า 
  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ระหว่างผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารโดยใชพ้นกังานขาย 
(Personal selling) และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Non-personal selling) ประกอบด้วยการ
โฆษณา การส่งเสริมการขาย การใหข่้าวและการประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
 แนวคดิการตดัสินใจ (Decision Making) 
 Edger (1979) ใหค้วามหมายวา่ การตดัสินใจ คือการเลือกเอาทางเลือกของวิธีการกระทาํทาง
หน่ึงจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู่ การตดัสินใจ คือการกาํหนดวตัถุประสงค ์และการทาํให้วตัถุประสงค์
บรรลุผลสาํเร็จ การเลือกหมายถึงโอกาสในการเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ถา้ไม่มีการเลือก การ
ตัดสินใจก็เกิดข้ึนไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ Stephen (1994) ท่ีให้ความหมายของการตัดสินใจว่า 
หมายถึง การเลือกทางเลือกเดียวท่ีชอบจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีสามารถเลือกได้ (Choosing among 
alternatives) นอกจากน้ี ศิริเพญ็ เยีย่มจรรยา (2555) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจ คือ กระบวนการเลือกส่ิง
ท่ีน่าจะนาํไปสู่เป้าหมายตามท่ีได้ตั้ งไว  ้โดยเป็นการเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง และผูเ้ลือก
ไตร่ตรองแลว้ว่าเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้ 
 
วธีิการดาํเนินการวจิยั  
 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research ) เพ่ือศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภค
ท่ีเคยซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน ผู ้วิจัยอาศัยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บ
แบบสอบถามจากสถานท่ี ๆ มีการจดังานจาํหน่ายสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ต่าง ๆ 
ตามเขตกรุงเทพฯชั้นใน กรุงเทพฯชั้นกลางและกรุงเทพฯชั้นนอก ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีผูบ้ริโภคสินคา้จาํนวน
มาก จนกระทัง่ไดค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
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ในด้านการตลาด จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเท่ียงของเน้ือหา โดยการวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เม่ือดาํเนินการทดสอบความเท่ียงของเน้ือหา 
(Content Validity) โดยไดด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) รายขอ้มีค่าเท่ากบั 1 ซ่ึงมากกว่า 0.5 จากนั้น
นาํมาปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีไดแ้กไ้ขแลว้ไปทาํการทดสอบ (Try Out) 
กบักลุ่มคนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง (Pre-Test) เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 30 ชุด การทดสอบความ
เช่ือมัน่ (Reliability) พบว่า แบบสอบถามทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี มีความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 
มีค่า 0.804 ถึง 0.962 ซ่ึงมากกว่า 0.7 หรือร้อยละ 70 จึงถือวา่เป็นแบบสอบถามท่ีมีความ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) รายละเอียดดงัน้ี 
  1) สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงแบบตารางแบบร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอ้ธิบายขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
อธิบายขอ้มูลดา้นทศันคติ ระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสินคา้
หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร 
  2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน โดยสมมติฐานท่ี 1 เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง  
2 กลุ่ม โดยใช ้Independent Sample T-Test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะทาํการตรวจสอบความเท่ากนัของความแปรปรวนโดยใช้ Levene’s 
Test ถา้ความแปรปรวนเท่ากนัจะใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (The One-Factor 
Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA: F-Test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นอิสระจากกนั โดยในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จึงจะทาํการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้ LSD (Fisher’ Least Significant Difference) ในส่วน
สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 เป็นการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์โดยใช ้Regression 
Analysis หาค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จาํนวน 285 คน (ร้อยละ 71.25) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี 
จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 31.50) มีสถานภาพโสด จาํนวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี
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เก็บได้ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 206 คน (ร้อยละ 51.50) ประกอบอาชีพ
พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 36) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 
25,000 บาท จาํนวน 108 คน (ร้อยละ 27.00)  
 ข้อมูลปัจจยัทศันคติ 
  1) ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคมีความเห็นอยู่ในระดบั
มาก (x = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่ม
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้สึกว่าการรับรองจากรัฐบาล ทาํให้ท่านมั่นใจในตรา
ผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่มอาหาร มากยิง่ข้ึนอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.71) รองลงมา คือ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึก
ว่าตราสินคา้ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่มอาหาร มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัมาก (x = 
3.69) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าผลิตภณัฑ์ OTOP กลุ่มอาหาร มีความ
คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัราคาท่ีจ่ายไปอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.62) 
  2) ปัจจยัทศันคติดา้นความเขา้ใจ พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคมีความเห็นอยูใ่นระดบั
มาก (x = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่ม
อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเขา้ใจว่าการซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP กลุ่มอาหาร เป็นการช่วย
ส่งเสริมผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัมาก (x = 4.16) รองลงมา คือ ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจว่าสัญลกัษณ์ 
OTOP มีผลส่งเสริมต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์OTOP อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.04) และขอ้เฉล่ียท่ีมี
ค่าตํ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจจดจาํตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์ OTOP กลุ่มอาหาร ของแต่ละ
ทอ้งถ่ินไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (x = 2.92) 
  3) ปัจจยัทศันคติดา้นพฤติกรรม โดยรวมผูบ้ริโภคมีความเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x 
= 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการยอมรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีสัญลกัษณ์ OTOP อยู่ในระดบัมาก (x = 
3.71) รองลงมา คือ การไดท้ดลองชิมผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่มอาหาร ทาํใหอ้ยากบริโภคสินคา้เพ่ิมข้ึนอยู่
ในระดบัมาก (x = 3.66) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ การทดลองผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหาร (ประเภท
เดียวกนั) ท่ีมีสญัลกัษณ์ OTOP มากกว่าสินคา้กลุ่มอาหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัปานกลาง (x = 3.21) 
 ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
  1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคมีให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
(x = 3.92) เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผู ้บริโภคสินค้าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑท่ี์มีฉลากระบุส่วนผสม, วิธีบริโภค, 
วนัเดือนปีท่ีผลิตและหมดอายุ อยู่ในระดบัมาก (x = 4.05) รองลงมา คือ บรรจุภณัฑ์สะอาดมิดชิด
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ปลอดภยัอยูใ่นระดบัมาก (x = 4.03) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์อยู่
ในระดบัมาก (x = 3.77) 
  2) ปัจจยัดา้นราคา พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก (x = 
3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักับการมีป้ายแสดงราคาชัดเจนอยู่ในระดับมาก (x = 4.06) 
รองลงมา คือ ราคาของผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.93) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่า
ตํ่าท่ีสุด คือ สามารถต่อรองราคาไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (x = 3.44) 
  3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคมีให้ความสาํคญัอยู่
ในระดบัมาก (x = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด สวยงามอยูใ่น
ระดบัมาก (x = 3.72) รองลงมา คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัวางสินคา้อยูใ่นระดบัมาก (x 
= 3.71) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ มีบริการส่งถึงบา้นอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.29) 
  4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัอยู่ใน
ระดบัมาก (x = 3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัการท่ีพนกังานขายอธัยาศยัดี แต่งการสุภาพ มี
ความสามารถในการให้ข้อมูลสินค้าอยู่ในระดับมาก  (x = 3.80) รองลงมา  คือ  การโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ เช่น วิทย,ุโทรทศัน,์หนงัสือพิมพ,์ป้ายโฆษณา ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก (x = 3.55) 
และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ มีพรีเซ็นเตอร์ท่ีโดดเด่นอยูใ่นระดบัปานกลาง (x = 3.19) 
 ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือ 
 ผูบ้ริโภคมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก (x = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภค
สินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
OTOP กลุ่มอาหาร โดยเช่ือมั่นว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามท่ีคาดหวังอยู่ในระดับมาก  
(x = 3.75) รองลงมา คือ มีความมัน่ใจในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ OTOP กลุ่มอาหารอยู่ในระดบั
มาก (x = 3.74) และขอ้เฉล่ียท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด คือ การตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ OTOP กลุ่มอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมต่อไปอยูใ่นระดบัมาก (x = 3.73) 
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การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานคุณลกัษณะส่วนบุคคล ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
   แตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ(์OTOP)กลุ่มอาหารต่างกนั 
ปัจจยั สถิติ ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล     

เพศ T-test -1.98 0.048* แตกต่าง 

อาย ุ F-test 1.40 0.222 ไม่แตกต่าง 

สถานภาพ F-test 0.27 0.762 ไม่แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา F-test 0.74 0.593 ไม่แตกต่าง 

อาชีพ F-test 2.05 0.048* แตกต่าง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 1.18 0.319 ไม่แตกต่าง 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศและอาชีพของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(OTOP) กลุ่มอาหาร ต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทศันคติ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล 
  หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัทศันคติ b Std. Error β t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.092 0.165  6.618 0.000   

ดา้นความเขา้ใจ (X ) 0.028 0.052 0.026 0.528 0.598 0.576 1.735 

ดา้นความรู้สึก (X ) 0.519 0.060 0.494 8.721 0.000* 0.448 2.232 

ดา้นพฤติกรรม (X ) 0.185 0.049 0.193 3.736 0.000* 0.542 1.845 

R = 0.656 R  = 0.430 Adj.	R  = 0.426 SEE = 0.452 F = 99.616 Sig. = 0.000  

Durbin-Watson = 2.010 

  
 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทศันคติ พบว่า ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก
และดา้นพฤติกรรม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร  
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ 
ร้อยละ 42.6 (Adj.	R  = 0.426) 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
  สินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขต     
  กรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาด 
b 

Std. 
Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.244 0.167  7.429 0.000   

ผลิตภณัฑ ์(X ) 0.512 0.051 0.510 9.997 0.000* 0.584 1.712 

ราคา (X ) 0.004 0.054 0.005 0.083 0.934 0.460 2.174 

ช่องทางจดัจาํหน่าย (X ) 0.198 0.055 0.226 3.565 0.000* 0.378 2.647 

การส่งเสริมการตลาด (X ) -0.064 0.045 -0.038 -1.440 0.151 0.460 2.172 

R = 0.632 R  = 0.399 Adj.	R  = 0.393 SEE = 0.465 F = 65.623 Sig. = 0.000  

Durbin-Watson = 1.985 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยั
ทางดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี
อาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 39.3 (Adj.	R  = 0.393) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ เพศและอาชีพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  1.1 ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ต่างกัน  
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โดยพบว่า เพศหญิงมีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร มากกว่า 
เพศชาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศท่ีแตกต่างกนัย่อมมีแนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่างกนัในดา้นของ
ความคิดทศันคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปราการ ศรีบุตร (2550)  
ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์กบัความสามารถด้าน

การตลาดของผูผ้ลิต” จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 343 คน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั จะมีปัจจยัดา้น
การจูงใจ ความเช่ือและทศันคติท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กมลพร นครชัยกุล (2560) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือ
สินคา้สมุนไพรแปรรูปของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัอุบลราชธานี” จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน พบวา่ 
เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแตกต่างกัน โดยเพศหญิงให้ความสําคัญด้าน

ผลิตภณัฑแ์ละราคามากกวา่เพศชาย  
  1.2 ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ต่างกนั โดย
พบวา่ ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานหรือลูกจา้งเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย และขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามลาํดบั จากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่
พบว่า ผูบ้ริโภคสินค้าหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ท่ีมีอาชีพข้าราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซ้ือ มากกว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างเอกชน อาชีพ
เกษตรกรรม และอาชีพอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เห็น
ความสําคญัหรือมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกับสินคา้ท่ีมาจากโครงการของภาครัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ กมลพร นครชัยกุล (2560) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้
สมุนไพรแปรรูปของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัอุบลราชธานี” กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน พบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกนัให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริม

การตลาด แตกต่างกนั โดยกลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
มากกว่า กลุ่มนักศึกษา กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มรับจ้างทัว่ไป กลุ่มพนักงานเอกชนและกลุ่มธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มเกษตรกร นักศึกษา กลุ่ม
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัทเอกชน  ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน  
การส่งเสริมการตลาดมากกว่ากลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มพ่อบา้น/แม่บา้น และ
กลุ่มรับจา้งทัว่ไป ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมากกวา่กลุ่มเกษตรกร  
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 2. ปัจจยัทศันคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่ม
อาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัดา้นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ 
ดา้นความรู้สึก (Affective) รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรม (Behavioral) อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  2.1 ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก (Affective) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมาก  
โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีความรู้สึกว่าการมีการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลนั้น ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความ
มัน่ใจในตราผลิตภณัฑม์ากข้ึน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เน่ืองจากผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหารในทอ้งตลาดท่ีมี
มากมายในปัจจุบนั ทาํให้ผูบ้ริโภคตอ้งมีเกณฑใ์นการเลือกซ้ือมากข้ึน ซ่ึงการไดรั้บความมัน่ใจจาก
การรับรองคุณภาพของรัฐบาลจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน อีกทั้งผูบ้ริโภคยงัมีความรู้สึกว่า
ตราสินคา้ของผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่มอาหาร มีความน่าเช่ือถือนั้นสําคญัในระดบัมาก 
เพราะถือเป็นตวัช้ีวดัผลิตภณัฑ์นั้นในทอ้งตลาดว่าเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานเพียงใด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ ์(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเลือกซ้ือผกัอินทรียจ์ากร้าน
มูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผกัอินทรียท่ี์มีตราสินคา้รับรองจากหน่วยงายมี
ความน่าเช่ือถือมากกว่าผกัท่ีไม่มีคตราสินคา้รับรอง หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมให้
ทราบถึงประโยชน์ในการบริโภคผกัอินทรีย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Endang (2010) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“Business Opportunities for Halal Products in the Global Market: Muslim Consummer Behaviour and 
Halal Food Consumeption” เป็นการศึกษาพฤติกรรม ความเช่ือ และทศันคติท่ีมีต่ออาหารฮาลาลของ
ผูบ้ริโภคชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย โดยพิจารณาจากระดับความเคร่งศาสนาท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภค พบว่า ส่ิงสาํคญัท่ีสุดท่ีผูบ้ริโภคชาวมุสลิมคาํนึงถึงการบริโภคอาหารฮาลาล คือ 
อาหารตอ้งปราศจากเน้ือสุกรและแอลกอฮอล ์ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นว่า เคร่ืองหมายฮาลาล บนบรรจุ
ภณัฑแ์ละร้านอาหารมีความสาํคญั แต่ไม่ไดเ้จาะจงตอ้งเป็นตราของ MUI (Majelis Ulama Indonesia)  
  2.2 ปัจจยัทศันคติดา้นพฤติกรรม (Behavioral) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมาก โดย
ผูบ้ริโภคสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร โดยส่วนมากผูบ้ริโภคมีการยอมรับ
ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีสัญลกัษณ์ OTOP อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคทราบว่าการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์OTOP เป็นการช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาและธุรกิจทอ้งถ่ินของประเทศเป็นเศรษฐกิจชุมชนซ่ึง
ถือเป็นรากฐานสาํคญัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเม่ือผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP กลุ่ม
อาหารการท่ีไดท้ดลองชิมผลิตภณัฑ ์ทาํใหอ้ยากบริโภคสินคา้เพ่ิมข้ึนและทาํใหเ้กิดการซ้ือสินคา้นั้น ๆ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิธิดา พระยาลอ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
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สินคา้ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคท่ีผลิตในจงัหวดั

ขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคัญ คือ การมี
ผลิตภณัฑอ์าหารให้ทดลองลองชิมก่อนการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ อาจเน่ืองมาจากรสชาติของอาหารใน
แต่ละกลุ่มผูผ้ลิตมีความแตกต่างกนั การไดท้ดลองชิมจึงทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในสินคา้นั้นมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศสิ์ริ สุภาวี (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดและ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผิตภณัฑป์ระเภททุเรียนทอดกรอบของจงัหวดัจนัทบุรี” พบว่า 
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจดา้นการจดักิจกรรมออกบูทต่าง ๆ การจดัโปรโมชัน่ราคาและการมีผลิตภณัฑ์
ใหท้ดลองชิม 
 3. ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด  ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) รองลงมาคือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซ่ึง
อภิปรายผลในดา้นท่ีมีผล ไดด้งัน้ี 
  3 .1  ด้านผลิตภัณฑ์  (Product)  มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือสินค้าหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภค
สินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร จะให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์มีฉลากระบุ
ส่วนผสม,วิธีบริโภค,วนัเดือนปีผลิต และหมดอาย ุรองลงมาคือ บรรจุภณัฑส์ะอาด  มิดชิดปลอดภยั
ทั้ ง น้ีอาจ เ น่ืองมาจาก  ด้วย ชี วิต ท่ี เ ร่ ง รีบในปัจ จุบันผู ้บ ริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมาก ข้ึน  
มีความพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือสินคา้กลุ่มอาหาร การมีฉลากระบุส่วนผสม, วิธีบริโภค, วนัเดือนปีผลิต 
และหมดอายุ  จึงทําให้ผู ้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้ามากข้ึน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เจน บาํรุงชีพ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง “คุณลกัษณะท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคทุเรียนทอด
กรอบ” กลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริโภคให้ความสําคญัคือไดรั้บอรรถประโยชน์
มากท่ีสุด บรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นถุงใสมีสีสันสวยงาม และมีการติดฉลากขอ้มูลโดยโดยใชก้ระดาษติดไว้
ส่วนบนของผลิตภณัฑ ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์จตุพรภิมล (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม
และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้จากสถานท่ีจัดจาํหน่ายผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวงในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในร้าน
ดอยคาํมากท่ีสุดคือ คุณภาพ ความสะอาดปลอดภยัและฉลากบนบรรจุภณัฑ ์ 
  3.2 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  กลุ่มอาหาร  ของผู ้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครในระดับมาก  
โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสถานท่ีจาํหน่ายสะอาด สวยงาม และความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยในการจดัวางสินคา้ ทั้งน้ีอาจเกิดจากความสนใจ ทศันคติ และความสามารถในการเขา้ถึง
ช่องทางการจดัจาํหน่าย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงศสิ์ริ สุภาวี (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง “ส่วนประสม
ทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผติภณัฑป์ระเภททุเรียนทอดกรอบของจงัหวดั

จนัทบุรี” พบว่า ผูบ้ริโภคจะให้ความสําคญักบัส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องนํ้ า การ
จดัเรียงสินคา้ดูเรียบร้อยและสะอาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภมาศ ศรีวิบูลย ์(2552) ท่ีศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัท่ีสุด โดยผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญักบั
สถานท่ี รวมถึงการวางขายผลิตภณัฑ ์ในตาํแหน่งท่ีดึงดูดเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จาการวจิยั  
 1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล จากผลการศึกษาพบว่า เพศและอาชีพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่ม
อาหาร แตกต่างกนั และจากผลวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพ พนกังานหรือลูกจา้ง
เอกชน ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือและ
สามารถตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม เพ่ือการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
กลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป  
 2. ปัจจยัทศันคติ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก (Affective) และปัจจยั
ทศันคติดา้นพฤติกรรม (Behavioral) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัทศันคติดา้นความรู้สึก (Affective) การไดรั้บการรับรองคุณภาพจากทาง
ภาครัฐบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ทําให้ผู ้บริโภคมั่นใจในตราผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มอาหาร 
มากข้ึน เพ่ือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขนั ผูป้ระกอบการสินค้าหน่ึงตาํบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ควรมีการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนจากทาง
ภาครัฐบาล นอกจากจะประกนัคุณภาพให้กบัผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือแลว้ ยงัจาํเป็นยิ่ง
สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจะพฒันาคุณภาพสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับ โดยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดมี้การ
กาํหนดผ่านองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกว่าตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ 
มีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
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  2 .2  ปัจจัยทัศนคติด้านพฤติกรรม  (Behavioral) ผู ้บริโภคสินค้าหน่ึงตําบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการยอมรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมี

สญัลกัษณ์ OTOP อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เน้นย ํ้าตราผลิตภณัฑ์และภาพลกัษณ์ของสินคา้ OTOP อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ผูบ้ริโภครับรู้ว่าเป็นสินคา้คุณภาพสูงและไดม้าตรฐาน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
คนไทยหนัมาบริโภคของไทย ใชข้องไทย มีค่านิยมความเป็นไทย ซ่ึงจะเป็นการช่วยใหเ้ศรษฐกิจไทย
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื  
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) และ
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
กลุ่มอาหาร ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
  3.1 ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ ์
มีฉลากระบุส่วนผสม วิธีบริโภค วนัเดือนปีผลิต และหมดอาย ุบรรจุภณัฑท่ี์สะอาด  มิดชิดปลอดภยั 
คุณภาพของผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐาน ผลิตภณัฑมี์เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ OTOP และความสวยงาม
ของบรรจุภณัฑ ์ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัไปท่ีคุณภาพและบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 
ควรสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในเร่ืองรายละเอียดของสินคา้ แสดงขอ้มูลดา้นโภชนาการท่ี
ครบถว้น การมีใบรับรองคุณภาพจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 
  3 .2  ด้าน ช่องทางการจัดจําห น่ า ย  ( Place)  ผู ้บ ริ โภค สินค้าห น่ึ งตําบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักบัสถานท่ีจาํหน่าย
สะอาด สวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจดัวางสินคา้ มีการฝากขายในร้านสะดวกซ้ือ  
มีสถานท่ีจอดรถไวส้ําหรับบริการ ทาํเลท่ีตั้ งร้านสะดวกในการเดินทาง มีบริการส่ังซ้ืออนไลน์  
มีบริการส่งถึงบา้น ดงันั้นภาครัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีสถานท่ี ๆ จาํหน่าย
สินค้าหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้ งขยายช่องทางการสั่งซ้ือ
ออนไลนเ์พ่ือเพิม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ซ่ึงการวิจัยในคร้ังต่อไปนั้นควรทาํการศึกษาปัจจัยจาก
ทางดา้นผูป้ระกอบการเพือ่เป็นการศึกษาขอ้มูลในอีกแง่มุมหน่ึงของผูผ้ลิตท่ีแตกต่างออกไป  
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 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาขอ้มูลสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ใน
กลุ่มสินคา้ประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเคร่ืองด่ืม ผา้และเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั
ตกแต่ง หรือสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา เพ่ือเป็นการศึกษาและพฒันาสินคา้ในโครงการหน่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภณัฑใ์หไ้ดป้ระโยชน์มากยิง่ข้ึน 
 3. งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู ้บริโภคใขเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษาจึงอยูใ่นขอบเขตจาํกดัเฉพาะพ้ืนท่ี ดงันั้นการศึกษาวิจยัในอนาคตควรทาํการศึกษากลุ่ม
ตวัอย่างของผูบ้ริโภคในขอบเขตพื้นท่ี ๆ กวา้งข้ึนไป เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาตรงกบักลุ่มผูบ้ริโภค 
ท่ีเป็นเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงจะทาํใหผู้น้าํไปใชส้ามารถกาํหนดแผลกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากความตอ้งการของ
ตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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แรงจูงใจ และความพงึพอใจในการทํางาน ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัตงิานท่ีดี 
ของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวดัปทุมธานี 

MOTIVATION AND JOB SATISFACTION THAT INFLUENCING THE 
GOOD WORKING BEHAVIORS OF INDUSTRIAL EMPLOYEE  

IN PATHUM THANI PROVINCE 
ณฐัวฒิุ ชมทอง1  กฤษฎา มูฮมัหมดั2 

------------------------------------------------- 
บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี และเพ่ือศึกษา
แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชคื้อ พนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาโดยใชค้วามถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานโดยใช ้t-Test, F-Test และ Multiple Regression 
Analysis 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีสถานภาพโสด และมี
ระยะเวลาในการทาํงาน 1-5 ปี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การปฏิบติังานของพนักงานภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (2) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคอุตสาหกรรม  
ในเขตจงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมคือ ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้ ดา้นความตอ้งการในการ
ดาํรงอยู ่และดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์ ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตาม
ไดร้้อยละ 25.9 และ (3) ความพึงพอใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของ
พนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมคือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

                                                            
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  
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ดา้นนโยบายการบริหารงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนั
แปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 17.5 
 
คาํสําคญั: แรงจูงใจ, ความพึงพอใจในการทาํงาน, พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดี 
 

Abstract 
 The objective of the study were the difference of demographic that influencing the good 
working behaviors of industrial employee in Pathum Thani province. And study were the difference 
of motivation and job satisfaction that influencing the good working behaviors of industrial employee 
in Pathum Thani province. The research sample was selected from industrial employee in Pathum 
Thani province to collected 400 samples. Descriptive statistics analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation and inferential statistics analysis with t-Test, F-Test and Multiple 
Regression Analysis 
 The results of the study were most of the respondents is female, age between 21 to 30 years 
old, the education level is diploma/high vocational certificate, an income between 10,001 to 20,000 
THB/month, marital status is single and working experience between 1 to 5 years. The results of 
testing hypothesis found that (1) The employee who were different of age, education level, 
income/month and working experience that influencing the good working behaviors of industrial 
employee in Pathum Thani province at the statistical significance as of 0.05. (2) The motivation that 
influencing the working good behaviors of industrial employee in Pathum Thani province as growth 
needs, existence needs and relatedness needs. The power of predict is 25.90 percentage. (3) The job 
satisfaction that influencing the good working behaviors of industrial employee in Pathum Thani 
province as recognition, management policy and working environment. The power of predict is 17.50 
percentage. 
 
Keyword: Motivation, Job satisfaction, Good working behaviors 
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บทนํา 

การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัลว้นส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัระหว่าง

ธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึนตามไปดว้ย องค์การจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคญัในการ
จัดการ  นั่นคือ  หลักการบริหาร  5M ได้แก่  บุคลากร  (Man) เ งิน  (Money) วัตถุ ดิบ  (Material)  
การจัดการ  (Management) และวิธีการ  (Methodology) โดยทรัพยากรท่ีสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อ

ความสําเร็จขององค์การ คือ ทรัพยากรบุคคล (อุทมพร รุ่งเรือง, 2555, น. 1) เน่ืองจากบุคคลเป็น
ผูป้ฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ให้กบัองคก์าร ดงันั้นองคก์ารจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของ
บุคคลเพื่อพฒันาองคก์าร และเพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงในปัจจุบนัปฏิเสธไม่ไดเ้ลย
ว่า การท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนดาํเนินการไปอย่างราบร่ืนนั้น  
ส่วนหน่ึงมาจากพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงานภายในองค์การ ซ่ึงการจดัสรรทรัพยากร 
ท่ีเหมาะสมจะทาํให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานบางอย่างออกมา โดยท่ีพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานของพนกังานนั้นอาจก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสียกบัองคก์ารกไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
องคก์ารจดัสรรให้กบัพนกังานแต่ละคน แต่ในหลาย ๆ องคก์ารก็ยงัพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่อยา่งเสมอ 
เช่น ปัญหาการลาออกจากงาน ปัญหาการโยกยา้ยงาน หรือปัญหาเร่ืองหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็น
ตน้ โดยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุเร่ืองค่าตอบแทน ลกัษณะงาน นโยบายการบริหารงาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารท่ีขาดการสร้างความพึงพอใจในงาน และการขาดแรงจูงใจท่ีดี 

การบริหารจดัการท่ีดีก่อให้เกิดแรงจูงใจ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีถือเป็นพลงัอนัสําคญัท่ีจะทาํให้
พนักงานปฏิบัติงานให้แก่องค์การจนประสบความสําเร็จ (นิติพล ภูตะโชติ, 2556, น.184) และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงพนกังานมองว่างานท่ีปฏิบติัถือเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (Job Satisfaction) จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของความพึงพอใจ
ในชีวิต (Life Satisfaction) ดว้ย (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2550, น.133) ถา้หากพนักงานไดรั้บส่ิง
กระตุน้เป็นท่ีน่าพอใจแลว้ ก็จะแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานออกมาตามท่ีองค์การคาดหวงัไว  ้ 
โดยพฤติกรรมเหล่าน้ีทาํให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การเป็นไปอย่างราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ งยงัส่งผลให้องค์การมีการเจริญเติบโตตามเป้าหมายท่ีองค์การได้กาํหนดไว  ้ 
แต่ถา้หากว่าส่ิงท่ีมากระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมในการปฏิบติังานยงัไม่ดีเท่าท่ีควร พนักงานอาจจะ
แสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสมกบัองคก์ารได ้
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจ และความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และนาํมาประยุกต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
พนักงานและองค์การ ทั้งน้ีเพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีดี  
ซ่ึงจะนาํไปสู่แสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีและมีประโยชนต่์อองคก์าร 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพือ่ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดี
ของพนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

2. เ พ่ือ ศึกษาแรงจูงใจ ท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติ งานท่ี ดีของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของ
พนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี  

 
สมมตฐิาน 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั 

2.  แรง จู งใจ มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมในการปฏิบัติ ง าน ท่ี ดีของพนักง าน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

3. ความพึงพอใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

         ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และ

ระยะเวลาในการทาํงาน 

แรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการในการดาํรงอยู ่ 

ดา้นความตอ้งการความสมัพนัธ์ และดา้นความ

ตอ้งการความกา้วหนา้ (Alderfer, 1969 อา้งถึงใน 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน ์และ ฉตัยาพร เสมอใจ, 

2547, น. 186-193) 

ความพงึพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

งาน ดา้นนโยบายการบริหารงาน ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

(ประสิทธ์ิชยั พิภกัดี, 2552 อา้งถึงใน อคัรเดช ไม้

จนัทร์, 2560, น.27) 

 

พฤตกิรรมในการปฏบัิติทีด่งีานของ

พนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขต

จงัหวดัปทุมธานี 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม –  มิถุนายน 2562) 

28 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
  1) แรงจูงใจ (Motivation) 
  Hanson (1996 อา้งถึงใน พรทิพย ์เกิดขาํ, 2557, น.10) ไดอ้ธิบายว่า แรงจูงใจเป็น
สภาพภายในท่ีกระตุ้นให้มีการกระทาํ หรือการเคล่ือนท่ีโดยมีช่องทางและพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่
เป้าหมาย โดย Alderfer (1969 อา้งถึงใน ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547, น. 186-
193) ไดเ้สนอทฤษฎีแรงจูงใจ ERG โดยแบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ความ
ต้องการในการดาํรงอยู่ (Existence Needs) ความต้องการความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) และ
ความตอ้งการความกา้วหนา้ (Growth Needs) 
  2) ความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction) 
      นิติพล ภูตะโชติ (2556, น. 170)ไดอ้ธิบายว่า ความพึงพอใจในการทาํงานเป็น
ความรู้สึกท่ีดีของพนกังานต่องานท่ีพวกเขาปฏิบติั อนัเป็นผลมาจากส่ิงดี ๆ ท่ีพวกเขาไดรั้บจากการ
ทาํงาน โดยประสิทธ์ิชยั พิภกัดี (2552 อา้งถึงใน อคัรเดช ไมจ้นัทร์, 2560, น. 27) ไดจ้าํแนกตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น 2 ตวัแปร คือ (1) ตวัแปรดา้นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ 
การศึกษา และประสบการณ์ เป็นตน้ (2) ตวัแปรดา้นสถานการณ์ แบ่งตวัแปรออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ตวัแปรทางกายภาพและงาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ
ตวัแปรทางองคก์ารและสังคม ประกอบดว้ย นโยบายการบริหารงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และ
เงินเดือนและสวสัดิการ  
  3) พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดี (Good Working Behavior) 
     ชูไกร สมิทธิไกร (2554, น.60) ไดอ้ธิบายว่า พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีเป็นส่ิงท่ี
บุคคลปฏิบติัในสถานการณ์การทาํงาน เช่น การประกอบช้ินส่วนรถยนต์ การขายสินคา้ และการ
ใหบ้ริการแกลู้กคา้ การกระทาํเหล่าน้ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ารดว้ย โดย Rotundo and 
Sackett (2002 อา้งถึงใน ชูไกร สมิทธิไกร, 2554, น.63) ไดแ้บ่งพฤติกรรมในการปฏิบติังานออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ พฤติกรรมในงาน (Task Performance) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
(Citizenship Performance) และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบติังาน (Counterproductive Performance) 
ทั้งน้ีพฤติกรรมในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารถือเป็นพฤติกรรมการปฏิบติังาน
ท่ีดีต่อองคก์าร ส่วนพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานถือเป็นพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีส่งผลเสียต่อ
องคก์าร 
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วธีิการวจิยั 
 1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานบริษทัภาคอุตสาหกรรมท่ีปฏิบติังานภายในนิคม
อุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ในทุกภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีจาํนวน
ประชากรทั้งหมด 93,921 คน (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2560) และทาํการคาํนวณหา
กลุ่มตวัอย่างโดยการใช้สูตร Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะได้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 2. วิธีการสุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซ่ึงจะกาํหนดโควตากลุ่ม
ตวัอยา่งตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี สาํหรับการรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอยา่ง
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บแบบสอบถาม จนกระทัง่ได้ครบตาม
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถาพภาพ และระยะเวลาในการทาํงาน โดยมีลกัษณะของ
คาํถามใหเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียวจากท่ีกาํหนดให ้(Check List) จาํนวน 6 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการในการดาํรงอยู่ ดา้น
ความต้องการความสัมพนัธ์ และด้านความต้องการความก้าวหน้า จาํนวน 14 ขอ้ มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบ Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั 
  ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
นโยบายการบริหารงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดา้น
เ งินเดือนและสวัสดิการ  จํานวน  25  ข้อ  มี เกณฑ์การให้คะแนนแบบ  Rating Scale แบ่งเป็น  
5 ระดบั 
  ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดี จาํนวน 10 ขอ้ มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแบบ Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดบั 
  โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) > 0.5 และไดท้าํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่า Cronbach’s 
Alpha มีค่า 0.716 ถึง 0.842 
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 4. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานดว้ย t-Test, F-Test และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
ผลการวจิยั 
  1. ลกัษณะส่วนบุคคล สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 258 
คน (ร้อยละ  64.20) มีอายุระหว่าง  21-30 ปี  จํานวน 182 คน (ร้อยละ 45.50) มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. จาํนวน 135 คน (ร้อยละ 33.80) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท 
จาํนวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) มีสถานภาพโสด จาํนวน 189 คน (ร้อยละ 47.20) และมีระยะเวลาใน
การทาํงานระหวา่ง 1-5 ปี จาํนวน 203 คน (ร้อยละ 50.70) 
 2. แรงจูงใจ สรุปได้ว่า แรงจูงใจส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานีในระดบัมาก (X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดส่งผลพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีในระดบัมาก 
(X = 3.82) และน้อยท่ีสุดดา้นความตอ้งการความกา้วหน้าส่งผลพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีใน
ระดบัปานกลาง (X = 3.53) 
 3. ความพึงพอใจในการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวดัปทุมธานีในระดับมาก (X = 3.56)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดส่งผลพฤติกรรมใน
การปฏิบติังานท่ีดีในระดบัมาก (X = 3.70) รองลงมาดา้นนโยบายการบริหารงานส่งผลพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานท่ีดีในระดับมาก (X = 3.65) และน้อยท่ีสุดด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่งผล
พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีในระดบัมาก (X = 3.42) 
 4. พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดี สรุปไดว้่า พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
การมาปฏิบติังานตรงเวลามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26) รองลงมางานการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.21) และนอ้ยท่ีสุดการออกแบบกระบวนการทาํงานใหม่ ๆ 
เพ่ือลดเวลาการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง (X = 3.39) 
 5. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงาน 
                  ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

ตวัแปร สถิติ ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test 0.840 0.404 ไม่ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 3.631 0.006* ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 6.461 0.000* ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 3.845 0.010* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.767 0.465 ไม่ยอมรับ 
ระยะเวลาในการทาํงาน F-Test 6.130 0.000* ยอมรับ 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการทาํงาน
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดั
ปทุมธานีโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 2 แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขต 
                 จงัหวดัปทุมธานี 

แรงจูงใจ B 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.333 0.151      

ความตอ้งการในการดาํรงอยู	่(X1) 0.112 0.035 0.169 3.189 0.002* 0.659 1.517 

ความตอ้งการความสมัพนัธ์ (X2) 0.106 0.045 0.123 2.361 0.019* 0.687 1.457 

ความตอ้งการความกา้วหนา้ (X3) 0.222 0.034 0.332 6.529 0.000* 0.720 1.388 

R = 0.514, R2 = 0.264, Adj. R2 = 0.259, SEEst	= 0.370, F =47.461,Sig. = 0.000*, Durbin-Watson = 1.639 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความตอ้งการในการดาํรงอยู่ ความตอ้งการความสัมพนัธ์ และความ
ตอ้งการความกา้วหนา้ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขต
จงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ 
ความตอ้งการความก้าวหน้า รองลงมา คือ ความตอ้งการในการดาํรงอยู่ และน้อยท่ีสุด คือ ความ
ตอ้งการความกา้วหนา้ ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 25.9 และอีก
ร้อยละ 74.1 สามารถอธิบายได้ด้วยตวัแปรอ่ืน ๆ สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการถดถอยคะแนน
มาตรฐาน ZY = 0.332Zx3+0.162Zx1+0.123Zx2 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงาน 
                 ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

ความพึงพอใจในการทาํงาน B 
Std. 

Error 
β t Sig. Tolerance VIF 

Constant 2.532 0.179      

นโยบายการบริหารงาน	(X5) 0.137 0.043 0.176 3.165 0.002* 0.665 1.503 

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (X6) 0.185 0.044 0.222 4.247 0.000* 0.756 1.322 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X7) 0.127 0.048 0.138 2.630 0.009* 0.753 1.328 

R = 0.426, R2 = 0.181, Adj. R2 = 0.175, SEEst = 0.416, F = 29.184, Sig. = 0.000*, Durbin-Watson = 1.835 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ี  2 พบว่า  นโยบายการบริหารงาน  การได้รับการยอมรับนับถือ  และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนกังานภาคอุตสาหกรรม 
ในเขตจงัหวดัปทุมธานีโดยภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด คือ การได้รับการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ นโยบายการบริหารงาน และน้อยท่ีสุด คือ 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 17.5 
และอีกร้อยละ 82.5 สามารถอธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืน ๆ สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนน

มาตรฐาน ZY = 0.222Zx6+0.176Zx5+0.138Zx7 
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อภิปรายผล 
 1. ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ทํางานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม  
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/
ปวส. มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการทาํงานประมาณ 1-5 ปี ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่า พนกังานท่ีอยูใ่นช่วงน้ีตอ้งการความกา้วหนา้ในการทาํงานอยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหมี้พฤติกรรม
ในการปฏิบติังานท่ีดีเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัจีรา 
โสะประจิน (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานผลิตช้ินส่วนยาน
ยนต ์: กรณีศึกษา บริษทั ยานภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)” พบว่า พนกังานท่ีอาย ุระดบัการศึกษา และระยะ
การทาํงานต่างกนัมีพฤติกรรมการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรรณิกา ขาํไรเลิศ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความ
คาดหวงัในงานและพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน กรณีศึกษา : บริษทั บิซอฟ กมัมา (ประเทศ
ไทย) จาํกดั จงัหวดัเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการทาํงาน
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
 2. แรงจูงใจ 
      2.1 ด้านความต้องการความก้าวหน้ามีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า 
พนกังานส่วนใหญ่มองว่าความกา้วหน้าในอาชีพท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ความสามารถของตนเอง ทาํให้
ไดรั้บการยอมรับจากคนในองค์การ อีกทั้งยงัทาํให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจกบัตาํแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน 
และความกา้วหนา้ในอาชีพน้ียงัส่งผลใหชี้วิตความเป็นอยูข่องพนกังานดีข้ึนตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จนัจีรา โสะประจิน (2553) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงาน
ของพนักงานผ ลิต ช้ินส่วนยานยนต์  : กรณี ศึกษา  บริษัท  ยานภัณฑ์  จํากัด  (มหาชน ) ”  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นความเจริญกา้วหน้ามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ทาํงาน  
     2.2 ดา้นความตอ้งการในการดาํรงอยู่มีอิทธิพลรองลงมา ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า 
พนกังานมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัในขณะปฏิบติังานมากข้ึน เพื่อความอยูร่อดในการดาํเนิน
ชีวิต ทั้ งน้ีการปฏิบติังานภายใต้ความปลอดภยัจะทาํให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมีความสุข และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานกเ็พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ จนัจีรา โสะประจิน (2553) 
ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : 
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กรณีศึกษา บริษทั ยานภัณฑ์ จาํกัด (มหาชน)” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการอยู่รอดมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการทาํงาน  
     2.3 ดา้นความตอ้งการความสมัพนัธ์มีอิทธิพลตํ่าสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า พนกังาน
ทุกคนลว้นตอ้งการความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน ๆ ในองคก์าร ซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดีจะนาํมาสู่การ
ปฏิบติังานอยา่งมีความสุข และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
กรรณิกา ขาํไรเลิศ (2554) ท่ีได้ทาํการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในงานและ
พฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษทั บิซอฟ กมัมา (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดั
เพชรบุ รี” ผลการศึกษาพบว่ า  ความคาดหวังในงานด้านความสัมพัน ธ์ระหว่ า ง บุคคล 
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานดา้นการทาํงานเป็นทีมมากท่ีสุด 
 3. ความพึงพอใจในการทาํงาน 
     3.1 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือมีอิทธิพลมากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า การ
ช่ืนชม ยกยอ่ง และการใหก้าํลงัใจจากบุคคลอ่ืน ๆ ในองคก์าร ลว้นทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกดีต่อการ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ไม่ว่างานท่ีพนกัปฏิบติันั้นจะยากหรือง่ายก็ตาม ผลท่ีตามมาก็คือพนกังานอยากจะ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ให้สุดความสามารถของตนเอง เพ่ือให้ผลงานของตนเองออกมาเป็นท่ีประจกัษ์ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริศนา พิมพา (2559) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม” ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับนับถือ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
     3.2 ดา้นนโยบายการบริหารงานมีอิทธิพลรองลงมา ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า องคก์าร
ต้องการให้พนักงานปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์การ 
กฎระเบียบท่ีองคก์ารท่ีมีความเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนกังาน สามารถสร้างความพึง
พอใจในการทาํงานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กอบแกว้ จนัทา (2551) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยั
ท่ีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของครูกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค” ผลการศึกษาพบวา่ นโยบาย
การบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการทาํงานของครูกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย-เทค 
     3.3 ด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น แสง สี เสียง เป็นตน้ ท่ีเหมาะสมจะช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ภายในองค์การได้ และส่งผลให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมีความสุข สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรรณิกา ขาํไรเลิศ (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัในงานและ
พฤติกรรมการทาํงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษทั บิซอฟ กมัมา (ประเทศไทย) จาํกดั จงัหวดั
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เพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัในดา้นสภาพการทาํงานกบัพฤติกรรมในการทาํงานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวก  
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ดงัน้ี 
 1. แรงจูงใจ 
     1.1 ดา้นความตอ้งการในการดาํรงอยู ่องคก์ารควรมีการจดัอบรมพนกังานทุกคน
เก่ียวกบัหลกัสูตรความปลอดภยัในการปฏิบติังาน หรือจดัหาเทคโนโลยมีาช่วยในกระบวนการทาํงาน
ท่ีเส่ียงอนัตรายสูงเขา้มาช่วยพนกังาน ดว้ย และองคก์ารควรมีการใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวั
เงินให้กบัพนกังานท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้กินมาตรฐานท่ีองคก์ารกาํหนด เช่น การให้มาปฏิบติังาน
แบบยดืหยุน่ การใหต้ัว๋เคร่ืองบินไปเท่ียวพกัผอ่นกบัครอบครัว เป็นตน้ 
     1.2 ดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์ องค์การควรสนบัสนุนให้พนักงานทาํงาน
ร่วมกนัเป็นทีมให้มากข้ึน เพ่ือให้พนกังานกบัหัวหน้างานในทุก ๆ ระดบัไดมี้การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนั ปรึกษาหารือร่วมกนั และแกไ้ปปัญหาในการปฏิบติังานดว้ยกนั และองคก์ารควรจดั
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์าร โดยใหพ้นกังาน
ระดบัปฏิบติัการไปจนถึงผูบ้ริหารมีการทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น การแข่งขนักีฬาระหว่างผูบ้ริหารกบั
พนกังาน การจดักิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้ 
  1.3 ดา้นความตอ้งการความกา้วหน้า องค์การควรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการ
ประกาศหรือช้ีแจงเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบ
อย่างทั่วถึง การประกาศหรือช้ีแจงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจนทาํให้พนักงาน
ปฏิบติังานอยา่งมีเป้าหมาย และองคก์ารควรสนบัสนุนให้พนกังานความรู้ทางดา้นวิชาการควบคู่ไป
กบัความกา้วหน้าในอาชีพ โดยการให้ทุนการศึกษากบัพนักงานเพ่ือศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึน หรือ
ส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีจดัข้ึนโดย
หน่วยงานภายนอกองคก์าร ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 2. ความพึงพอใจในการทาํงาน 
    2.1 ด้านนโยบายการบริหารงาน องค์การควรให้หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ในการกาํหนดนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ารศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
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ปัจจุบนั เพ่ือนาํไปปรับปรุงแกไ้ขนโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ารใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และองคก์ารควรให้พนกังานมีส่วนร่วมการกาํหนดหรือปรับปรุงแกไ้ข
นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ขององคก์ารดว้ย 
     2.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ หัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชาควรให้

กาํลงัใจ หรือใหค้าํแนะนาํพนกังานถา้หากปฏิบติังานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร เพื่อไม่ใหพ้นกังานเสียกาํลงัใจ
ในการปฏิบติังาน หรือถา้หากพนกังานปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาควร
ใหค้าํช่ืนชมใหม้ากข้ึน และองคก์ารกค็วรให้ความสาํคญักบัพนกังานทุกคนฐานะพนกังานทุกคนเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยองค์การจะต้องช้ีแจงถึงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การล้วนมี
ความสาํคญัต่อการเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร 
     2.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน องคก์ารควรมีการตรวจสอบความสว่างใน
บริเวณท่ีพนักงานปฏิบติังานหรือพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายเป็นประจาํ เพ่ือให้มีความสว่างเพียงพอ และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายมาตรฐานความเขม้แสงสว่างกาํหนด และองคก์ารจดัสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ
ให้กบัพนักงานภายในองค์การให้มีเพ่ิมมากข้ึน เช่น มีห้องสมุด มีห้องสําหรับการออกกาํลงักาย  
มีหอ้งละหมาดสาํหรับพนกังานท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในอนาคต 
 จากการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล เช่น ตาํแหน่งในองคก์าร ช่วงเวลาการ
ทาํงาน (กะทาํงาน) จาํนวนบุตร เป็นต้น ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาแรงจูงใจ โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจยั หรือใช้ทฤษฎีความ
คาดหวงั และควรศึกษาความพึงพอใจในการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ดา้นโครงสร้างขององคก์าร 
ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บความยุติธรรมจากองค์การ และดา้นช่ือเสียงของ
องค์การ เป็นตน้ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี 
 3. ในการทาํวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการทาํวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม จากพนักงานในระดบั
ผูจ้ดัการหรือหัวหนา้หน่วยงาน และกลุ่มพนกังานภาคอุตสาหกรรมในแต่ละอุตสาหกรรม โดยการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 
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 4. ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดีระหว่าง
พนกังานในภาคเอกชนและพนกังานในภาครัฐ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 
ท่าเรือบก ลาดกระบัง ICD (การขนส่งทางรถไฟ) 

FACTOR THAT AFFECT TO COST SAVING PERFORMANCE FOR 
LADKRARBANG INLAND CONTAINER DEPOT (RAIL TRANSPORT) 

ชนิดา ยพุเยาว์3 พฒัน ์พิสิษฐเกษม4 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อปรสิทธิภาพการลด

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทางรถไฟ  2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลซ่ึงทาํให้
ผูป้ระกอบการตดัสินใจใชก้ารขนส่งตูค้อนเทนเนอร์โดยใชก้ารขนส่งทางรถไฟ ขอ้มูลในแบบสาํรวจ 
(Survey ) ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling)โดยเลือกวิธีเก็บตวัอย่าง
แบบสะดวก กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีใช้บริการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ ท่าเรือบก
ลาดกระบัง ICD (การขนส่งทางรถไฟ ) จํานวน 165 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (สถิติพรรณา) คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าท่ีสุด และค่าสูงท่ีสุด สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมุติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ 
Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ
กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ
ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ข้ึนไป 

ผลการศึกษาผบว่า ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการลดต้นทุนของผู ้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 
(การขนส่งทางรถไฟ) 

 
คาํสําคญั: การขนส่งทางรถไฟ, ตูค้อนเทนเนอร์, ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD  
 

 

                                                            
3 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
4 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to study the factors that effect to cost saving performance 
for Ladkrarbang Inland Container depot (Rail transport) 2) To study the influential factors that make 
entrepreneurs decide to use Rail transport. This study used Sample Random Sampling by choosing a 
convenient sampling method the sample group used was Operators that use container transportation 
services Ladkrarbang Inland Container depot (Rail transport). The simple size consisted of 165 
companies. Due to data analysis; descriptive statistics used for calculated frequency, percentage, 
mean, standard deviation, maximum and minimum. For the hypothesis testing, inferential statistics 
were One way Anova, Multiple Regression Analysis (MRA) to determine the Sig correlation 
coefficient (R), coefficient of determination (R2) to calculate level of 0.05. 
 The result of study revealed the significant level of 0.05 the relationship between 
independent variables and dependent variables effect to cost saving performance for rail transport. 
 
Keywords: Rail transport, Containers, Lat Krabang Inland Container Depot ICD 
 
บทนํา 
 การขนส่งทางรถไฟหรือการขนส่งทางรางนั้นมีการเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนานโดยท่ีการขนส่ง

ทางราง  (Rail Transit System) เ ป็นการขนส่งท่ี มีการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนและสาํหรับในประเทศไทย กิจการของการรถไฟไดถื้อกาํเนิดเป็นคร่ังแรกในปี 
พ.ศ. 2429  มีเส้นทางแรกคือจากกรุงเทพมหานครถึงสมุทรปราการ รวมระยะทาง 21กิโลเมตร
หลงัจากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดท้รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ให้ตั้ งกรมรถไฟหลวงข้ึนในสังกดักระทรวงโยธิการ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) การ
ขนส่งสินคา้ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดและสาํคญัท่ีสุดของการขนส่งสินคา้ไม่

ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศหรือการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งท่ีนาํสินคา้บรรจุลงในตู้
คอนเทนเนอร์เป็นการจนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัและประหยดัค่าใชจ่้าย จดัเป็นการขนส่งเดียว
ท่ีมีการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ไดอ้ย่างสมบูรณ์และปัจจุบนัการขนส่งดว้ยตูค้อนเทนเนอร์มีการ

เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยงัมีสินคา้บ้างประเภทท่ีไม่ไดใ้ช้การขนส่งระบบตูค้อนเทนเนอร์แต่มีการ
เปล่ียนรูปแบบการขนส่งมาใชร้ะบบตูค้อนเทนเนอร์มากข้ึนท่าเรือบก ลาดกระบงั  
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(Inland Container Depot) ลานวางตูห้รือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดนํ้ า) เป็นสถานี
หรือศูนย ์(Hub) ในการรับตู้สินคา้เพ่ือขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตูสิ้นคา้จากท่าเรือเขา้มาเก็บ
ก่อนท่ีจะทาํการส่งต่อไปให้สถานท่ีรับมอบสินคา้ ซ่ึงปัจจุบนัสถานะของ ICD จึงทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบั
ท่าเรือในแผน่ดินและมีบทบาทอยา่งมากต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ 
 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั  
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อน
เทนเนอร์ทางรถไฟ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลซ่ึงทาํให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจใชก้ารขนส่งตูค้อนเทน
เนอร์โดยใชก้ารขนส่งทางรถไฟ 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. วิธีการดาํเนินงานของรถไฟ ประกอบดว้ย เส้นทางการขนส่งของขบวนรถไฟ, ตารางเวลา

ในการขนส่งของรถไฟ, ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ, พลงังานท่ีใชใ้นการ
ขนส่ง และ เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อน
เทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) 

2. วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การจดัระบบ ISO, การเกิดภาวะมลพิษ, การ
จดัการกบัขยะมูลฝอย และ การรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการขนยา้ย และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การลดต้นทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทาง
รถไฟ)  

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ 
ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ประกอบดว้ย ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา และ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 
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กรอบแนวความคดิ  

    

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
  แนวความคดิด้านการดําเนินงานของรถไฟ 

 1) เส้นทางการขนส่งสินคา้ของขบวนรถไฟ (นตักร พิชญิบุล และเรืองศุกด์ิ แกว้
ธรรมชัย, 2550)ไดท้าํการศึกษาการจัดการขนส่งสินคา้ทางรถไฟขนส่งจากคลงักลางไปยงัหน่วย
กระจายสินคา้หรือลูกคา้ในแต่ล่ะจงัหวดัทัว่ประเทศไทยซ่ึงไดท้าํการพิจารณาจากปริมาณการขนส่งตู้

คอนเทนเนอร์ทางรถไฟแต่ละคร้ังเป็นหลกัและรวมถึงเส้นทางท่ีรถบรรทุกเดินรถเพ่ือนาํสินคา้ไปส่ง

ในแต่ละจุดอีกดว้ยและยงัครอบคลุมในการส่งและการจดัการการขนส่งในขากลบัเพ่ือให้ตน้ทุนตํ่า

ท่ีสุดโดยวิธีจดัเส้นทางของยานพาหนะ 
 2) ตารางเวลาในการขนส่ง (ชาญณรงค ์ยมนา, 2548) ซ่ึงไดร้วบรวมขั้นตอนและ

วิธีการในการกาํหนดเส้นทางและตารางเวลาการเดินรถไฟซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีส่วนสาํคญัในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการขนส่งเพ่ือท่ีจะทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการไดโ้ดย

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบคือฝ่ายการเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยการกาํหนดเวลาเดิน

รถมีความหมายโดยยอ่หมายถึง การกาํหนดเวลาในการเดินขบวนรถจากสถานีหน่ึง ถึงอีกสถานีหน่ึง

วธีิการดําเนินงานของรถไฟ ไดแ้ก่ เส้นทางการขนส่ง

ของขบวนรถไฟ ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ

ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ

พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้

ประสิทธิภาพของผูป้ระกอบการ

ขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ท่าเรือบก

ลาดกระบงั ICD(การขนส่งทางรถไฟ) 

‐ ดา้นตน้ทุน 

‐ ดา้นเวลา 

‐ ดา้นความน่าเช่ือถือ 

 

วธีิการดําเนินงานด้านอืน่ๆ ไดแ้ก่ การจดัระบบ ISO  

การเกิดภาวะมลพิษ การจดัการกบัขยะมูลฟอย 

การรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการขนยา้ย 

ตวัแปรต้น (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
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ตั้งแต่ตน้ทางของขบวนรถไปจนถึงปลายทางในระดบัความเร็วท่ีต่างกนั โดยจะสอดคลอ้งกบัภารกิจ
ของขบวนรถตามชนิดของรถพ่วงและศกัยภาพของขบวนรถท่ีมีอยู่ถา้จะให้เขา้ใจอย่างง่ายท่ีสุด คือ 
การกาํหนดเวลาเดินรถก็คือ การกาํหนดเวลา ถึง - ออก หรือผ่านของขบวนรถใดขบวนหน่ึง ตั้งแต่
สถานีตน้ทาง สถานีรายทาง จนถึงปลายทาง โดยตอ้งกาํหนดเวลาใหก้บัภารกิจต่างๆของขบวนนั้นๆ 
  3) การบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ (กลมชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2547 
น.27-28) ได้กล่าวถึง สถานีบรรจุสินค้านอกท่าเรือเพ่ือการส่งออก (Off-Dock Container Freight 
Station) ไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการไดเ้ฉพาะเพ่ือการใหบ้ริการบรรจุสินคา้ส่งออกเขา้ตูสิ้นคา้และการ
ขนถ่ายตูสิ้นคา้ส่งออกเท่านั้นแมส้ถานีบรรจุสินคา้นอกท่าเรือเพื่อนการส่งออกนั้นจะใหบ้ริการไดแ้ต่

เฉพาะการบรรจุสินคา้ส่งออกเขา้ตูสิ้นคา้และขนถ่ายตูสิ้นคา้ส่งออกเท่านั้นก็ตามแต่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ

ของสถานีตรวจและบรรจุสินคา้นอกท่าเรือเพ่ือการส่งออกยงัคงเป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่มเดียวกนักบัลูกคา้

ของโรงพกัสินคา้เพือ่ตรวจปล่อยของขาเขา้และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอก

เขตทาํเนียบท่าเรือลาดกระบงั ICD ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทัเรือ (Shipping Companies) ตวัแทนบริษทั
เรือ ( Shipping Agent) และผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ ( Freight Forwarder) 

 4) พลงังานท่ีใช้ในการขนส่งการขนส่งทางรถไฟถือเป็นการขนส่งท่ีประหยดั
ค่าใช้จ่ายให้กบัผูป้ระกอบการไดม้ากท่ีสุด หากเปรียบเทียบกบัการขนส่งกบัรถบรรทุกเพราะจาก
ค่าเฉล่ียนํ้ ามนั 1 ลิตรจะพบว่ารถบรรทุกสามารถขนส่งได ้25 ตนั /กม./ลิตร ในขณะท่ีการขนส่งทาง
รถไฟสามารถขนส่งไดม้ากถึง 85.5ตนั /กม./ลิตร ถึงแมว้า่การขนส่งทางรถไฟจะถูกกวา่การขนส่งดว้ย
รถบรรทุกหลายเท่าแต่ผูป้ระกอบการก็ยงัไม่นิยมใช้บริการเพราะเส้นทางเดินรถมีจาํนวนจาํกดัไม่

สามารถไปยงัจุดหมายปลายทางตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการได ้ 
แนวความคดิและวธีิการดําเนินงานด้านอืน่ๆ 
 1) เทคโนโลยีท่ีนาํมาใช ้(กรมศุลกากร, 2016) ไดร่้วมกบัการรถไฟแห่งประเทศ

ไทยทาํพิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินคา้คอนเทนเนอร์ผา่นระบบตรวจสอบตูสิ้นคา้ทางรถไฟ

ดว้ยเคร่ืองเอกซเรยแ์บบอุโมงค(์Railway X-ray Container Inspection System) ณ ท่าเรือแหลมฉบงั จ.
ชลบุรี หลกัการดาํเนินการตรวจสอบตูสิ้นคา้ทางรถไฟดว้ยเคร่ืองเอกซเรยแ์บบอุโมงค์น้ีนั้น เม่ือตู้
สินคา้คอนเทนเนอร์บรรทุกลงแคร่บนรถไฟแลว้รถไฟจะว่ิงผา่นอุโมงคเ์อกซ์เรยท่ี์สร้างรอมรางไฟซ่ึง

จะมีการสแกนตูสิ้นคา้แบบอตัโนมติัตั้งแต่ตูท่ี้ 3 เป็นต้นไปโดยช่วง 1-2 ตู้แรกจะเวน้ไวไ้ม่ทาํการ
เอกซเรยเ์พ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัพนกังานขบัรถไฟว่ามีความปลอดภยัโดยถือเป็นมาตรการ

ดา้นความปลอดภยั ดัง่นั้นในส่วน 2 ตูแ้รกจะตอ้งบรรทุกสินคา้ท่ีจะละเวน้การตรวจหรือใชแ้ผ่นแคร่
เปล่าแทนซ่ึงการนําเคร่ืองเอกซเรยแ์บบอุโมงค์มาใช้เป็นวิธีการตรวจสอบตู้สินค้าท่ีทันสมัยมี
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ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลการนาํเคร่ืองเอกซเรยแ์บบอุโมงคด์งักล่าวมาใชจ้ะช่วยให้ตู ้

สินคา้ท่ีขนส่งทางรางจากสถานี ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD ไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั หรือจากตูสิ้นคา้
นาํเขา้จากท่าเรือแหลมฉบงัท่ีมายงัสถานี ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว 

 2) การจัดระบบ ISO ระบบคุณภาพ (ISO 9002) คือระบบคุณภาพ ในนุกรม
มาตรฐานระบบคุณภาพ ท่ีกาํกบัดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้ง และการบริการ โดยระบบการจดัการม
ตราฐานท่ีไดรั้บความไวว้างใจในระดบัสากล ซ่ึงบ่งบอกไดถึ้งคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา้
และบริการ รวมถึงมาตรฐานขององคก์ร ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ระบบการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวิอนามยั (OHSAS 18001) และขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม
ของท่าเรือ  

 3) การเกิดภาวะมลพิษ มลพิษทางเสียง นับว่าเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีสําคญั 
โดยเฉพาะตามเมืองขนาดใหญ่เช่น กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากจดัเป็นศูนยก์ลางความเจริญจึงมีการ
ขยายตวั เพ่ือรองรับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะดา้นการคมนาคมขนส่ง ซ่ึงถือเป็นสาเหตุสาํคญัประการ
หน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางเสียง ระบบคนาคมจนส่งของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัใชก้ารจราจรทาง
บกเป็นหลกั (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)  

 4) การจดัการกบัขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฎิกูล
ต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละสตัว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใด ทัง่จากการผลิตและการบริโภค  

 5) การรีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใชข้องรถไฟ กระบวนการรถไฟคือวสัดุอุปกรณ์
ขนส่งทางรถไฟ ยกตวัอยา่งเช่น ขบวนรถไฟใชย้า้ยผูโ้ดยสาร ขบวนรถด่วน รถเร็ว รถดีเซลราง ขบวน
รถไฟการซ้ือของรีไซเคิล การแปรสภาพและหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ โดยนาํไปผ่านกระบวนการ
ผลิตใหม่อีกคร้ัง 
 
วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ท่าเรือบก
ลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวนของ Taro 
Yamane (1973) ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 165 คน 
 2. ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
  1) ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ของการวิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร  165 อันดับ  
ท่ีทาํการสุ่มไดเ้พ่ือเป็นกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายท่ีจะใหต้อบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 
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  2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 
5 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน 4 ขอ้ ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบั
องคก์ร จาํนวน 4 ขอ้ ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในดา้นกลุยทุธ์วิธีการดาํเนินงานของรถไฟ 
จํานวน 42 ข้อ  ตอนท่ี  4 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในด้านประสิทธิภาพการลดต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) จาํนวน 15 ขอ้ 
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยมีมาตรตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์แสดงความ
คิดเห็น 5 ระดบั 
  3) วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงอนุมานดว้ยการวิเคราะห์แบบ

สมการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสามารถในการทาํนายหรือ
พยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ ท่าเรือ
บกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) 
 
ผลการวจิยั 
 1. ขอ้มูลลกัษณะปัจจยัส่วยบุคคลระดบัการศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
อนุปริญญา จาํนวน 66 คน (ร้อยละ 40.0) ด้านอายุการทาํงาน มีอายุการทาํงานในช่วง 16 ปีข้ึนไป 
จาํนวน 83 คน (ร้อยละ 50.3) ตาํแหน่งงานท่ีทาํ มีตาํแหน่งงานเป็นพนงังานทัว่ไป จาํนวน 56 คน (ร้อย
ละ 33.9) ดา้นรายได ้มีรายไดต่้อเดือนท่ี 30,0001 – 35,000 บาท จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 28.5)  
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจาํนวนบุคลากร 501 – 1,00 คน คิด
เป็นจาํนวน 84 คน (ร้อยละ 50.9) การประเมินผา่นงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนด มีการประเมินผา่นงาน
ท่ี 6 เดือน จาํนวน 77 คน (ร้อยละ 46.7) ลกัษณะทุนจดทะเบียน มีลกัษณะการจดทะเบียน 5 – 10 ลา้น
บาทจาํนวน 71 คน (ร้อยละ 43.0) 
 3. ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการดาํเนินงานของรถไฟและวิธีการดาํเนินงานด้านอ่ืนๆของรถไฟ 
เส้นทางการขนส่งของขบวนรถไฟให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ มีการขนส่งสินคา้ทางรถไฟต่อวนั 
มีจาํนวนท่ีเหมาะสม ท่ีระดบั = 3.20) ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด 
คือ ปริมาณการเดินรถไฟตามตารางการเดินรถมีปริมาณท่ีเหมาะสมโดยมี ท่ีระดับ = 4.07) 
ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ตูค้อนเทนเนอร์ท่ี
บรรจุสินคา้เต็มจะประหยดัพ้ืนท่ีบรรทุไดม้าก ท่ีระดบั = 3.39) พลงังานท่ีใช้ในการขนส่ง ให้
ความสําคญัมากท่ีสุด คือ มีพลงังานขนส่งท่ีตํ่ากว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ท่ีระดบั =  3.52)
เทคโนโลยีท่ีนาํมาใช ้ให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การนาํตูค้อนเทนเนอร์ขนาดเล็ก 12 ฟุต เขา้มาใช้
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เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรและธุรกิจ SME ท่ีระดบั =  3.48) การจดัระบบ ISO ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 
คือ มีมาตรการ ควบคุม กาํกบั ดูแล และบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัใหก้บับุคลากรโดยมีท่ีระดบั 

=  4.10) การเกิดภาวะมลพิษ ให้ความสําคญัมากท่ีสุดเ คือ การขนส่งสินคา้ทางรถไฟเกิดมลพิษ
นอ้ยกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน ท่ีระดบั =  3.35) การจดักบัขยะมูลฝอย ใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ 
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย เ พ่ือให้ไ ม่ มีขยะมูลฝอยตกค้า ง  ท่ี ระดับ  =  3.23) วิ ธีการ 
รีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใช้ ให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ มีการจดัเก็บเศษวสัดุท่ีเหลือใช้เพ่ือเตรียม 
รีไซเคิลอยา่งเป็นระเบียบ ท่ีระดบั =  3.32) 
 4) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ท่าเรือบก ลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ดา้นตน้ทุน พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้
ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ องคก์รของท่านมีการระบุสินคา้ไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน ท่ีระดบั =   3.38) ดา้น
เวลา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ องคก์รของท่านมีรับรองไดว้่าจะไม่มีการขนส่งท่ี
ล่าชา้เดด็ขาด ท่ีระดบั = 3.56) ดา้นความน่าเช่ือถือ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ 
องคก์รของท่านมีมาตรฐานสูงเพียงพอเพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้สูญหาย ท่ีระดบั = 3.80)  
 5) การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  1 ดา้นตน้ทุน 
                        Std. 
           ตวัแปร                                       b         Error            t              β       Sig    Tolerance  VIF 
         (ค่าคงท่ี)                                                0.652      0.794                     0.821     0.413 

เสน้ทางการขนส่งของขบวนรถไฟ  (X1)      0.037       0.094       0.039       0.396      0.692     0.617      1.620 
ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ (X2)        0.033       0.083        0.033      0.399      0.691      0.833     1.200 
ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตู ้                        0.332       0.169        0.384      1.969      0.051*     0.155     6.469 
คอนเทนเนอร์ของรถไฟ (X3) 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง(X4)                      0.120       0.271        0.111      0.444     0.658       0.094    10.600 
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช(้X5)                             0.012       0.117        0.008      0.099     0.922        0.829    1.207 

วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟ 

การจดัระบบ ISO (X6)                                  0.324       0.164        0.293      1.978      0.050*      0.268   3.728 
การเกิดภาวะมลพิษ (X7)                               0.089       0.079        0.099      1.125      0.262       0.757   1.320 
การจดัการกบัขยะมูลฝอย(X8)                       0.050       0.319       0.057       0.157      0.876       0.044    22.879 
วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชข้องรถไฟ      0.018       0.095       0.016       0.187      0.852       0.766    1.305 
(X9)  
R = 0.298a  R2 = 0.089 Adj. R2= 0.036 SEEst = 0.96073 F = 1.676 Sig. = 0.050* Durbin-Watson = 2.054 

**นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า 1) วิธีการดาํเนินงานของรถไฟ ประกอบดว้ย เส้นทางการขนส่งของ
ขบวนรถไฟ ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง และเทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.037 0.033 
0.332 0.120 0.012 2) วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การจดัระบบ ISO การเกิดภาวะมลพิษ 
การจดัการกบัขยะมูลฝอย และ การรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชข้องรถไฟ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
เท่ากับ 0.324 0.089 0.050 0.018 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานวิธีการ
ดาํเนินงานของรถไฟและวิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุน

ของผูป้ระกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD ( การขนส่งทางรถไฟ) ให้
ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ (β = 0.384 ) และนอ้ย
ท่ีสุด คือ วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการขนยา้ย (β = 0.016) 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  2 ดา้นเวลา 
                           Std. 
           ตวัแปร                                        b        Error   t           β      Sig      Tolerance    VIF 
         (ค่าคงท่ี)                                             0.255     0.675                            0.387      0.699 
เส้นทางการขนส่งของขบวนรถไฟ  (X1)    0.173    0.078     0.203   2.225   0.029*    0.617     1.620 
ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ (X2)      0.183    0.069     0.208   2.652   0.009*    0.833     1.200 
ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตู ้                       
คอนเทนเนอร์ของรถไฟ (X3)                       0.186    0.140     0.243   1.333    0.184     0.155     6.469 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง(X4)                    0.772    0.244     0.806   3.447    0.001*    0.094    10.600                 
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช(้X5)                            0.275    0.097     0.244   2.836    0.005*    0.829    1.207                 
วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟ 
การจดัระบบ ISO (X6)                                0.075     0.135    0.076    0.551    0.582     0.268    3.728            
การเกิดภาวะมลพิษ (X7)                            0.039     0.065     0.049    0.591   0.555      0.757   1.320           
การจดัการกบัขยะมูลฝอย(X8)                    0.845     0.264     1.111   3.236    0.001*   0.044    22.879        
วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชข้องรถไฟ  0.125     0.079    0.130    1.589    0.115     0.766    1.305 
(X9)  
R = 0.449a R2 = 0.201 Adj. R2= 0.155 SEEst = 0.79534 F = 4.339 Sig. = 0.050* Durbin-Watson = 1.653 
**นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า 1) วิธีการดาํเนินงานของรถไฟ ประกอบดว้ย เส้นทางการขนส่งของ
ขบวนรถไฟ ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง และเทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.173 0.183 
0.186 0.772 0.275 2) วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การจดัระบบ ISO การเกิดภาวะมลพิษ 
การจดัการกบัขยะมูลฝอย และ การรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชข้องรถไฟ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
เท่ากับ 0.075 0.039 0.845 0.125ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานวิธีการ
ดาํเนินงานของรถไฟและวิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุน

ของผู ้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบัง ICD ( การขนส่งทางรถไฟ)  
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ให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ (β = 1.111) และ
นอ้ยท่ีสุด คือ วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการขนยา้ย (β = 0.076) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี  3 ดา้นความน่าเช่ือถือ 

                                                          Std. 
          ตวัแปร                           b          Error           t          β       Sig     Tolerance   VIF 
         (ค่าคงท่ี)                                       0.601       0.618       0.971   0.333 
เส้นทางการขนส่งของขบวนรถไฟ  (X1)    0.030          0.073           0.036      0.406    0.686       0.617        1.620 
ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ (X2)       0.064         0.065           0.075       0.986     0.326        0.833     1.200 

ลกัษณะการบรรจุสินคา้                              0.370        0.131         0.496    2.817   0.005*    0.155    6.469 
ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ (X3) 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง (X4)                  0.496        0.211          0.530    2.352   0.020*   0.094    10.600 
เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช(้X5)                           0.008        0.091         0.006     0.085   0.932    0.829     1.207 
วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟ 
การจดัระบบ ISO (X6)                               0.240         0.127         0.252     1.882   0.062    0.268     3.728 
การเกิดภาวะมลพิษ (X7)                           0.028          0.062        0.036      0.455  0.650     0.757    1.320 
การจดัการกบัขยะมูลฝอย  (X8)                 0.560          0.248        0.747      2.225  0.026*   0.044    22.879 
วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุ             
เหลือใชข้องรถไฟ(X9)                                0.290       0.074         0.310     3.915   0.000*   0.766   1.305 
R = 0.507a R2 = 0.258 Adj. R2= 0.214 SEEst = 0.74816 F = 5.973 Sig. = 0.000*Durbin-Watson = 1.438 
**นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า 1) วิธีการดาํเนินงานของรถไฟ ประกอบดว้ย เส้นทางการขนส่งของ
ขบวนรถไฟ ตารางเวลาในการขนส่งของรถไฟ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ 
พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่ง และเทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย เท่ากบั 0.030 0.064 
0.370 0.496 0.008 2) วิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การจดัระบบ ISO การเกิดภาวะมลพิษ 
การจดัการกบัขยะมูลฝอย และ การรีไซเคิลเศษวสัดุเหลือใชข้องรถไฟ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
เท่ากับ 0.240 0.028 0.560 0.290ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานวิธีการ
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ดาํเนินงานของรถไฟและวิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆของรถไฟส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุน

ของผู ้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบัง ICD ( การขนส่งทางรถไฟ)  
ให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ (β = 0.747) และ
นอ้ยท่ีสุด คือ วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการขนยา้ย (β = 0.036) 
  
อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดตน้ทุนของผูป้ระกอบการขนส่ง
ตูค้อนเทนเนอร์ ท่าเรือบกลาดกระบงั ICD (การขนส่งทางรถไฟ) ประกอบดว้ย ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลา 
และดา้นความน่าเช่ือถือ สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 เส้นทางการขนส่งสินคา้ ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
สุธี ศรีเพช็รดานนท ์(2435) ซ่ึงศึกษาและทดลองจดัทาํแบบจาํลองการจดัเส้นทางเดินรถสาํหรับขนส่ง
สินคา้ 
 ตารางเวลาในการขนส่งสินคา้ ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Tan, Lee, Zhu, and Ou (1999) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการจดัเส้นทางขนส่งโดยมีกรอบเวล 
 ลกัษณะการบรรจุสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์ มีส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปริญญ ์สุรศิลป์ศิลปะ (2555) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการจดัเรียงสินคา้เพ่ือทาํให้ตน้ทุนการ
เช่าตูค้อนเทนเนอร์ตํ่าท่ีสุด 
 พลงังานท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Bookbinder and Fox (1998) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัเส้นทางและรูปแบบการขนส่งระหว่างประเทศ 
แคนนาดาและประเทศแมก็ซิโก โดยการวิเคราะห์หาเส้นทางท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมดและคาํนวณตน้ทุนค่า
ขนส่ง และการเดินทางในแต่ล่ะเส้นทางไวเ้ป็นฐานข้อมูล ทาํการแจกแจงเส้นทางและรูปแบบ 
การขนส่งเพ่ือเป็นทางเลือกในการตดัสินใจการวางแผนการขนส่งท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด ภายใตข้อบเขต
ของเวลาท่ีกาํหนด 
 เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ภราดร รีชยัพิชิตกุล ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัระบบการจดัการคลงัสินคา้ดว้ยระบบ RFID ของ
บริษทัพิมายฟุตแวร์ พบว่าระบบ RFID สามารถช่วยสนับสนุนส่วนงานอ่ืนๆ อาทิเช่น ฝ่ายจดัซ้ือ  
ฝ่ายการวางแผนการผลิต  และสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับคลังสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 การจดัระบบ ISO ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเวศน์ 
มหารัตน ์(2554, น. 12 -13) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาองคก์ร แนวคิดการบริหารจดัการท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติัโดยการสร้างสวสัดิภาพการทาํงานจะจูงใจให้พนักงานทาํงาน แต่ในบางกรณีแนวความคิด
ทางการบริการไดแ้ฝงดว้ยแนวความคิดการบริหาร เช่น ระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001 ISO 1400 จะ
แฝงดว้ยแนวคิดการบริหารจดัการองคก์ารของไทย ไดน้าํเอาแนวความคิดการบริหารเชิงดุลภาพมาใช้
อย่างกวา้งขวาง โดยใชร่้วมกบัเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWAT Analysis) และเทคนิคการ
กาํหนดเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จ (Key Performance Appraisal :KPI) เพ่ือใชเ้ป็นกรอบวิเคราะห์ในการ
วางยทุธ์ศาสตร์และกาํหนดเผยกลยทุธ์ (Strategic Management) 
 การเกิดภาวะมลพิษ มีความสัมพนัธ์ต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วราภรณ์ ทองเก๋ง (2551) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกดว้ยโลจิสติกส์แบบ
ลีนของกลุ่มสมาคมตวัแทนทางอากาศไทย การจดัอบรม การพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการพฒันา
ศกัยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการขบัข่ีท่ีความปลอดภยัในการขนสอดคลอ้งกบั กรมควบคุมมลพิษ 
(2544, น. 44-63) 
 การจดัการกบัขยะมูลฝอย ส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ธเรศ  ศรีสุถิตย์ (2553) และ  อาณัติ  ต๊ะปินตา  (2553) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ 
 วิธีการรีไซเคิลเศษวสัดุท่ีเหลือใชข้องรถไฟส่งผลต่อการดาํเนินงานของรถไฟ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Josef (2002) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบั วสัดุรีไซเคิล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1.กระดาษ 
2.แกว้3.พลาสติก 4.โลหะท่ีประกอบดว้ยเหลก็ 5.โลหะท่ีไม่มีเหลก็เป็นส่วนประกอบ การรีไซเคิลนั้น
มีทั้งการทาํแบบไม่เป็นทางการและแบบท่ีเป็นทางการ คือการจดทะเบียนอย่างถูกตอ้งและการไม่
ขอรับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจยัน้ีพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลถึงการดาํเนินงานท่ีแตกต่างกนั ทาํ
ใหส้ามารถนาํไปปรังปรุงในส่วนของกลุ่มพนกังานท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพใหดี้ข้ีนได ้
 2. การวิจยัน้ีพบว่าวิธีการดาํเนินงานของรถไฟและวิธีการดาํเนินงานดา้นอ่ืนๆ ส่งผลต่อ
ผูป้ระกอบการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์ทาง

รถไฟอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น ท่ีนอกเหนือจากงานวิจยัใหก้บัพนกังาน
เพ่ือสามารถนาํไปพฒันาองคก์รและทาํใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป   
 1. เน่ืองจากวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัในเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจไม่ไดข้อ้มูลในเชิงลึกดงันั้นในการ
ศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึง การพฒันาบริการ ไดแ้ก่ ความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินคา้ การ
สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชบ้ริการขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ ทางรถไฟ 
 2. เน่ืองจากวิจยัน้ี ศึกษาเฉพาะเขตท่าเรือบก ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิด
มุมมองภาพรวมทั้งประเทศ การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศีกษาเพ่ิมเติมถึงเส้นทางของประสิทธิภาพ
การขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์ ทางรถไฟในประเทศไทย 
 3. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปสาํหรับผูท่ี้สนใจนาํไปศึกษาต่อควรเจาะลึกถึง ตน้ทุน ในการ
ขนส่งสินคา้ในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นภาพท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน ว่าสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งสินคา้
ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์ การขนส่งทางรถไฟ ไดจ้ริง 
 4. ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพการลดตน้ทุน
ของผูป้ระกอบการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ิมเติมเน่ืองจากอาจจะมีเคร่ืองมือท่ีมากกว่าการวิจยัน้ีไดวิ้จยั

เอาไว ้
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

FACTORS AFFECT EFFICIENCY OF LOGISTICS OF THE BEVERAGE 
INDUSTRY IN BANGKOK METROPOLITAN REGION 

ขวญัเรือน มาลากลุ ณ อยธุยา5 พฒัน ์พิสิษฐเกษม6 
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นการขนส่ง 2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้น
คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืม โดยประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ  
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการในองคก์ารของสถานประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑลจาํนวน 242 ตวัอย่าง ซ่ีงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ มิลค์รัน 
(Milk Run)  การจดัการคลงัสินคา้ (Inventory Management)  อีดีไอ ((EDI Electronic Data Interchange) 
ระบบติดตาม (Tracking System)  และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นเวลาโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ อีดี
ไอ ((EDI Electronic Data Interchange)  ระบบติดตาม และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นความ
น่าเช่ือถือโลจิสติกส์  ได้แก่ อีดีไอ ((EDI Electronic Data Interchange) ระบบติดตาม  (Tracking 
System) ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั: อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืม, ประสิทธิภาพ,โลจิสติกส์  

                                                            
5 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
6 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 The purpose of this research is to : 1) study the Transportation factors, 2) study the 
Warehouse and inventory factors 3) study the information technology factors. That affects the 
logistics efficiency of the beverage industry. The research population was selected from Manager in 
the factory of the beverage industry in Bangkok metropolitan region.  By collecting questionnaires 
from a sample of the 242 respondents. Which analyzed the data by using descriptive statistics analysis, 
frequency, percentage, standard and multiple regression analysis. 
 The research found that Factors affecting logistics cost efficiency: milk run, warehouse 
management, EDI tracking system and factors that affect time efficiency logistics is EDI, tracking 
systems and factors. Which affects logistics efficiency is logistics, tracking systems, respectively. 
 
Keywords: beverage industry, affect efficiency, Logistics 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศไทยมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในสถานการณ์ปัจจุบนัไดป้ระสบกบัปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกบัอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นการบริหาร  การเงิน ดา้นแรงงาน ค่าเช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึน และการบริหารงาน
จากภาครัฐ  ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งส้ิน แต่ปัญหาดงักล่าวอาจหมดไปหรือไดรั้บการ
แกไ้ขปัญหาให้ดีข้ึนหากมีการบริหารจดัการอุตสาหกรรมภายในท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก การลด
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานทางดา้นโลจิสติกส์ตั้งแต่ตนัทุนการผลิต การจดัเก็บสินคา้ การ
กระจายและส่งสินคา้ หากองคก์ารขาดระบบการจดัการและการพฒันาองคก์ารแลว้ ก่อให้เกิดผลต่อ
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้ท่ีสูงข้ึน ระยะเวลาในการผลิตท่ีเร่งด่วนและการขนส่งท่ีไม่ทนัเวลานัน่ส่งผล
ต่อความน่าเช่ือถือขององคก์ารในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  

อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมี์ผูผ้ลิตไม่มากนกั เน่ืองจากอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์อ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง และเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีกฎระเบียบ
ต่างๆ ของไทยเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูมี้สิทธิของใบอนุญาติ การผลิตตามประกาศกระทรวงการคลงั 
เร่ืองการบริหารงานสุรา ปี พ.ศ 2543 โดยลกัษณะผูป้ระกอบการตอ้งมีศกัยภาพการดาํเนินกิจการท่ีสูง
และมีช่องทางการกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเช่น บริษทั บจก.บุญรอดบริเวอร่ี สิงห์ ลีโอ 
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ในอุตสาหกรรมน้ีตอ้งมีความพร้อมทางดา้นเงินทุน ตน้ทุนในการผลิต และมีอาํนาจทางการตลาดท่ีมี
ศกัยภาพ รวมถึงระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีหลากหลายประเภท

กล่าวถึง อุตสาหกรรมนํ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เงินทุนเร่ิมแรกสูงแต่การพฒันา

เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการกรองนํ้ าในปัจจุบนัท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนสามารถกรองนํ้ าได้

อยา่งสะอาดตามาตรฐาน ช่วยลดตน้ทุนเคร่ืองจกัรและการผลิตต่อหน่วยใหต้ ํ่าลง ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
รายใหม่เขา้สู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน ตลาดกว่า 60% ถูกควบคุมผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีมีความไดเ้ปรียบจากขนาด 
และมีการผลิตเคร่ืองด่ืมควบคู่ เช่น สุราเบียร์ นํ้าผลไม ้นํ้าอดัลม ทาํให้ไดเ้ปรียบในการกระจายสินคา้
และทาํกลยุทธ์ทางดา้นการตลาด เช่น บจก.สิงห์ คอร์เปอเรชัน่, บจก.เสริมสุข, บจก.เนสท์เล่ (ไทย)  
ซ่ึงมีช่องทางตลาดผ่านร้านคา้ปลีก โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร รวมทั้งจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
และขายตรง  เป็นตน้  
 ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม

เคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เป็นส่วนสําคญัอยา่งยิ่งต่อผูป้ระกอบธุรกิจการผลิตเคร่ืองด่ืม 
ในปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งประเมินประสิทธิภาพการบริหารคลงัสินคา้ เพ่ิมช่องทางการกระจายสินคา้ และ
การขนส่งสินคา้ ของผูป้ระกอบการต่างๆ เพ่ือประเมินปัจจยัดา้นความรวดเร็วในการขนส่งสินคา้
ให้กบัลุกคา้ และแนวทางในการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของผูป้ระกอบการในภาวะทางดา้นการแข่งขนัและ
ความสามารถทางดา้นตนัทุน เวลา และความน่าเช่ือถือ (สมประวิณ มนัประเสริฐ, 2562) 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นการจดัการขนส่ง ประกอบดว้ย การจดัการตารางการเดินรถ มิลค์
รัน (Milk Run) การจดัการขนส่งเท่ียวกลบั และศึกษาปัจจยัทางดา้นการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คง
คลงั  ประกอบดว้ย  การจดัการการเก็บสินคา้แบบส่งผ่าน  การผลิตแบบทนัเวลาพอดี  การจดัการ
สินคา้คงคลงั และศึกษาปัจจยัทางดา้นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดว้ย อีอาร์พี (ERP 
Enterprise Resource Planning)  อีดีไอ (EDI Electronic Data Interchange)  ระบบติดตาม ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางดา้นประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  ประกอบด้วย    ต้นทุน  เวลา   
ความน่าเช่ือถือ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 
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 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์   ประกอบดว้ย   เพศ    อาย ุ ระดบัการศึกษา ตาํ
เหน่งในหน่วยงาน ประสบการณ์ทาํงาน ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ และเพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้น
ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้   ประกอบดว้ย   เงินทุนจดทะเบียน ระยะเวลาดาํเนินการ   จาํนวนพนกังาน  
ประเภทรถขนส่งบรรจุ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ปัจจยัทางดา้นการจดัการขนส่งมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ 
 2. ปัจจยัทางดา้นการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ทางดา้นโลจิสติกส์ 
 3. ปัจจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพ
ทางดา้นโลจิสติกส์ 
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กรอบแนวคดิ 
ตวัแปรอิสระ       

  

   การจดัการขนส่ง 

การจดัการตารางการเดินรถ 
มิลครั์น 
การจดัการขนส่งเท่ียวกลบั     

ตวัแปรตาม 

 การจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั                             ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์  

การจดัการเกบ็สินคา้แบบส่งผา่น      ตน้ทุน 
การผลิตแบบทนัเวลาพอดี          เวลา 
การจดัการสินคา้คงคลงั                     ความน่าเช่ือถือ 

 

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

อีอาร์พี 
อีดีไอ 
ระบบติดตาม   

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวความคิดและแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 แนวคดิและทฤษฎด้ีานการจดัการขนส่ง 
 คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2547)   กล่าวว่า  การขนส่ง  (Transport) หมายถึง การจดัให้มีการ
เคล่ือนยา้ยบุคคล สัตวห์รือส่ิงของต่างๆ ดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งจากแห่งหน่ึงไปยงัอีก
แห่งหน่ึง  ตามความประสงคแ์ละเกิดอรรถประโยชน์ตามความตอ้งการ โดยมีลกัษณะของการขนส่ง  
(Transportation Characteristics) ดงัต่อไปน้ี  1) เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยบุคคล สัตวห์รือ
ส่ิงของจากแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึง  2) การเคล่ือนยา้ยนั้น จะต้องกระทาํดว้ยยานพาหนะหรือ
อุปกรณ์ในการขนส่ง  3) จะตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการและเกิดอรรถประโยชน์ และ Kung (2009) 
ไดก้ล่าวถึงความหมายของ Milk Run มิลค์รัน คือ รูปแบบการจดัขนส่งหน่ึงท่ีช่วยในการปรับปรุง 
ระบบดา้นการขนส่ง โดยการขนส่งแบบ Milk Run จะเป็นหลกัในการเคล่ือนยา้ยจดัส่งโดยมีหัวขอ้ 
เช่น Cyclic Rotation มีลักษณะ เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีเป็นวงกลม สามารถหมุนเวียนได้ High 
Loading Efficiency มีขีดความสามารถในการบรรทุกท่ีสูงข้ึน Short Lead Time ในการส่งมอบวตัถุดิบ
หรือช้ินส่วนอะไหล่จะตอ้งแม่นยาํและมีกระบวนการสั้น กบัการผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง Flexible to Change 
สามารถยดีหยุน่ในรูปแบบการจดัส่งได ้ และการขนส่งแบบมิลครั์น คือ เป็นการรับสินคา้จากหลายๆ
ท่ี ตามตารางท่ีไดก้าํหนดไว ้  โดยทางผูผ้ลิตทาํการสั่งซ้ือวตัถุดิบหรือช้ินส่วนเพื่อนาํไป ใชใ้นการ
ประกอบซ่ึงถูกออกแบบในการรับวตัถุดิบและช้ินส่วนในการขนส่งของระบบน้ีดว้ยรถบรรทุก ซ่ึง
เป็นรูปแบบของการจดัส่งท่ีบริหารโดยทางบริษทัผูผ้ลิต   
 แนวคดิและทฤษฎด้ีานการจัดการคลงัสินค้า 
 คาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2550, น. 3) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้่า คลงัสินคา้ หมายถึง  เป็น
สถานท่ีท่ีใชใ้นกิจการคลงัสินคา้ โดยลกัษณะโดยทัว่ไปของคลงัสินคา้ตอ้งเป็นแบบคอนกรีตเสริม
เหลก็ และตอ้งมีโครงสร้างท่ีมัน่คงแขง็แรง ผนงัตอ้งก่อดว้ยอิฐ หรือคอนกรีตบลอ็ก วสัดุตอ้งมีความ
คงทนแขง็แรงสามารถรับนํ้ าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามสิบเมตริกตนัต่อหน่ึงตารางเมตร ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงพาณิชยแ์ละรัฐมนตรีไดก้าํหนดและประกาศไว ้สอดคลอ้งกบัวิศิษฎ ์วฒันานุกลู 
(2552, น. 25 ) ระบบบริหารคลงัสินคา้ (WMS) เป็นระบบท่ีมีการเช่ือมโยงกนัระหว่างคลงัสินคา้เขา้
กบัระบบการสัง่ซ้ือสินคา้ (Ordering Systems) และยงัครอบคลุมกิจกรรมทุกอยา่งในคลงัสินคา้เพือ่ง่าย
ต่อการจดัการคลงั เช่น เป็นระบบท่ีสามารถติดตามสินคา้ได ้การควบคุมปริมาณสต็อกสินคา้ ระบบ
การรายงานเพ่ือผูบ้ริหารท่ีดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในระดบัสูงข้ึน และก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากมาย 
3.แนวคิดและทฤษฏีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 
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วิศิษฎ์ วัฒนานุกูล  (2552, น .19) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือเรียกว่า 
(Information and Communication Technology; ICT) กระบวนการทํางานเก็บรวบรวมข้อมูลใน
คลงัสินคา้ตลอดจนซพัพลายเซน ตอ้งดาํเนินไปดว้ยการส่ือสารและสารสนเทศท่ีใชใ้นการสนบัสนุน 
โดยส่งผา่นขอ้มูลเป็นการเคล่ือนไหวของตวัสินคา้และวตัถุดิบ เป็นการเคล่ือนไหวภายในองคก์รและ
ระหวา่งองคก์รกบัผูข้ายหรือผูจ้ดัหาสินคา้ ลูกคา้ คู่สญัญา และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการเคล่ือนไหว
คู่ขนานไปกับไอซีที  ในการวิเคราะห์และประเมินผล   โดยสารสนเทศท่ีมีคุณภาพสิงผลต่อ

กระบวนการดาํเนินงาน และการบริหารจดัการ การควบคุม และไอซีทียงัช่วยในการวางแผนในการ
ตดัสินใจให้ถูกตอ้งแม่นยาํ ควบคู่ไปกบัการจดัการดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของ พฒัน์ พิสิษฐ
เกษม (2554, น. 2557 ) ซ่ึงไดก้ล่าวเก่ียวกบั เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) 
หมายถึง การท่ีนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการนาํเทคโนโลยีมาจดัการ โดย
ระบบ การใช้ การดูแล การส่ือสาร การเก็บ การสร้างรายงาน และการประมวลผลของข้อมูล 
 แนวคดิและทฤษฎด้ีานประสิทธิภาพทางด้านโลจสิตกิส์ 

 สมใจ ลกัษณะ (2549, น. 279) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ประสิทธิภาพ” มีความหมายว่า 
กิจกรรม การงาน อย่างราบร่ืน ครบถว้น ประหยดัเวลาท่ีใชก้าํลงัและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เกิดการ
สูญเสีย นอ้ยท่ีสุด บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นบุคคลท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกและ
ในองคก์รท่ีเขาปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของ Robbins and Coulter (2003, p.125)  
กล่าวว่า  ความมีประสิทธิภาพ (Efficency) หมายถึง การนาํทรัพยากร ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ มาทาํงาน
โดยประหยดัค่าใช้จ่ายให้น้อยท่ีสุด โดยการนาํส่ิงต่างๆให้ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามของ The 
New Hamlyn Encyclopedic World Dictionary (1971, p. 234)  กล่าวถึง ตัวประสิทธิภาพ (Effcient) 
การนาํทกัษะ ความรู้และขีดความสามารถ มาใชใ้นการปฏิบติังาน ใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันิยามของ Flora and Debbie (1996, p. 131) ไดก้ล่าวไวว้่า การผลิตสินคา้ให้ไดใ้นเวลาสั้นท่ีสุด ใช้
วิธีท่ีดีท่ีสุดและมีคุณภาพ จะเป็นผลลพัธ์ ท่ีมีประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิผล
กบัตน้ทุน 

 
วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล และ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้บริการขนส่ง
ทางดา้นโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 607 ราย  
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(กระทรวงพาณิชย,์ 2560) ผูว้ิจัยได้กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95%จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 242 ตวัอยา่ง 
 2. ผูว้ิจัยใช้การสุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยผูว้ิจยัตอ้งการเกบ็ขอ้มูลจากผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นสถานประกอบการอุตสากรรมเคร่ืองด่ืม

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็น 6 ส่วน
ไดแ้ก่  
  ตอนท่ี 1 ขอ้คาํถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3  ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบมาตรวดั
แบบ Linkert  Scale มีเกณฑ์ในการวดัระดบัการวิธีการจดัการการดาํเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ใน
องคก์าร 5 ระดบั (Linkert, 1961)  โดยใหเ้ลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 45 ขอ้เพ่ือใชเ้ป็นการประเมิน
ระดบัความสาํคญัของปัจจยัการจดัการตารางการเดินรถ (Schedule and Route Management), มิลครั์น 
(Milk Run), การจดัการขนส่งสินคา้เท่ียวกลบั (Backhaul), การจดัการเก็บสินคา้แบบส่งผ่าน  (Cross 
Docking), การผลิตแบบทันเวลาพอดี   (Just-In-Time: JIT), การจัดการสินค้าคงคลัง  (Inventory 
Management), ระบบอีอาร์พี ( Enterprise Resource Planning : ERP), ระบบอีดีไอ ( Electronic Data 
Interchange : EDI),ระบบติดตาม  ( Tracking System : GPS) แต่ละตัวแปรมีจาํนวน 5 ข้อ อย่างละ
เท่ากนั ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ ในการวดัระดบัความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีใชว้ดัตวัแปรอนัประกอบไปดว้ย ตน้ทุน เวลา ความ
น่าเช่ือถือ โดยให้เลือกเพียงคาํตอบเดียว จาํนวน 15 ขอ้เพ่ือใชท้ดสอบระดบัความสําคญัจองปัจจยั 
ตน้ทุน (Cost),เวลา  (Time), ความน่าเช่ือถือ (Reliability) แต่ละตวัแปรมีจาํนวน 5 ขอ้ อยา่งละเท่ากนั
สาํหรับการแปลผลคะแนนจะแบ่งช่วงระดบัคะแนนค่าเฉล่ียของขอ้มูลเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจาก

หาความกวา้งอนัตรภาคชั้น (Class interval) ได  ้5 ช่วงระดบัคะแนน โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) > 0.06 และมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 0.891 ถึง 0.899 
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามในส่วน ท่ี  5 ข้อ มูล ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ และส่วนท่ี 6  ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) 
 4. วิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา โดยใชค่้าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้
ในการอธิบายขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะขององค์การ และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการขนส่ง 
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คลงัสินคา้ และเทคโนโลยี ดา้นโลจิสติกส์และปัจจยัดา้นประสิทธิภาพ ตน้ทุน เวลา ความน่าเช่ือถือ 
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
ระเบยีบวธีิวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการขนส่ง
ทางดา้นโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 607 ราย  
(กระทรวงพาณิชย,์ 2560) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ของ Yamane (1973) โดยกาํหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ในการศึกษาคร้ังน้ีท่ีร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5  จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 242 ราย 
 2. ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างดงัน้ีไดท้าํการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบ 
Simple Random Sampling เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างจากจาํนวนประชากรทั้งหมด 607 ราย แลว้สุ่มเลือก 242 อนัดบัแรกท่ีทาํการสุ่มได ้เพื่อเป็น
กลุ่มตวัอยา่งเป็นหมายท่ีจะทาํการใหต้อบแบบสอบถาม  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม เพ่ือ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม โดยคาํถามท่ีใชจ้ะ
เป็นคาํถามเชิงบวกทั้ งหมด เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) และแบบสอบถามขอ้มูลชุดน้ี ซ่ึง
ประกอบไปด้วย  6 ส่วนต่างๆดัง น้ี  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้องกับวิ ธีการจัดการการขนส่ง 
(Transportation Management) ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนท่ี 4  ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามท่ีใชร้ะดบัการวดั
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (พรวิมล.2555)   ในข้อคาํถามในส่วนท่ี 5  ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 6  ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ Likert  
Scale ในการวดัระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีใช้วดัตวัแปรอนั
ประกอบไปดว้ย ตน้ทุน เวลา ความน่าเช่ือถือ โดยใหเ้ลือกคาํตอบเดียว 
 4. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาขอ้มูลวิเคราะห์สาํหรับใชเ้พื่อการบรรยายคุณลกัษณะและ
สรุปสาระของข้อมูลท่ีได้รับจากผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบียนเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติเชิงอนุมาน ใช้สําหรับการ
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วิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการทดสอบความสมมติฐานท่ีตั้งไวป้ระกอบไปดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เ พ่ือทดสอบปัจจัย ท่ีส่งผลประสิทธิถาพทางด้าน 
โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 
ผลการวจิยั 
 1. ผลการวิจยัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะขององคก์าร เพศชายจาํนวน 128  คน 
(ร้อยละ 52.9) อายใุนช่วง   31-40 ปี จาํนวน 92 คน (ร้อยละ 38.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 
128 คน  ( ร้อยละ  52.9) ตํา เหน่งในหน่วยงานเป็นผู ้จัดการ  จํานวน   211  คน   ( ร้อยละ  87.2) 
ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5-10 ปีข้ึนไป จาํนวน 92 คน  (ร้อยละ 38.0) เงินทุนจดทะเบียนท่ี 5 – 10 
ลา้นบาท จาํนวน  65 คน (ร้อยละ26.9) ระยะเวลาในการดาํเนินการอยู่ท่ี  11 – 15 ปี จาํนวน  84คน 
(ร้อยละ34.7) จาํนวนพนกังาน 1 – 500 คน คิดเป็นจาํนวน 120 คน (ร้อยละ 49.6) ประเภทขนส่งบรรจุ 
รถกระบะบรรทุก 88 คนั  (ร้อยละ 36.4) 
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสําคญัของเคร่ืองมือท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้น 
โลจิสติกส์ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
  1) การจัดการตารางการเดินรถ  (Schedule and Route Planning)  พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเก่ียวกบัสามารถควบคุมเวลาในการดาํเนินการขนส่งสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มาใช้ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี  (x ̅ = 4.00) รองลงมาคือ 
องค์การของคุณมีการกาํหนดตารางและระยะเวลา การเดินทางได้ เหมาะสมกบัการปฏิบติังานท่ี
แทจ้ริงโดยมี  (x̅ = 3.63)  รองลงมาคือ สามารถเปรียบเทียบและประเมิน การจดัเส้นทางการเดินรถใน
รูปแบบใหม่และแบบเดิมได ้โดยมี (x̅ = 3.57) รองลงมาคือ มีการคาํนวณและจดสถิติในการขนส่งแต่
ละคร้ังเพ่ือทาํการวางแผนและปรับกลยุทธ์ทางดา้นการขนส่งให้เหมาะสมกบัประเภทและท่ีตั้งของ

ลูกคา้โดยมี  (x ̅ = 3.52) และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ สามารถปรับเปล่ียน ตารางการและเส้นทาง
การเดินรถ ไดต้ามสถานการณ์ ท่ีแตกต่างกนัออกไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี  (x ̅ = 3.46)  
  2) มิลครั์น (Milk Run) กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัระบบ Milk 
Run ช่วยในการจดัการตน้ทุนให้กบัองคก์ารอย่างเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี   
(x ̅ = 3.81) รองลงมาคือ ระบบ Milk Run ช่วยจดัการสินคา้คงคลงัของวสัดุขาเขา้ ปริมาณงาน และ
ระยะเวลานาํเขา้วสัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยมี (x̅ =  3.79) รองลงมาคือ ระบบ Milk Run ในการวางแผน
เชิงปฏิบติัการไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมี (x̅ = 3.77) รองลงมาคือ ระบบ Milk Run ในการลดระยะเวลา
นาํส่งของวตัถุดิบได ้โดยการรับสินคา้จากผูข้ายปัจจยัการผลิตโดยตามกาํหนด  โดยมี (x̅ =  3.76)  และ
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ใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ ระบบ Milk Run ไปใชใ้นการปฏิบติังานกบัองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสมโดย
มี (x̅ =  3.73)  
  3) การจดัการขนส่งเท่ียวกลบั (Backhaul) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด
เก่ียวกบัมีการวางแผนและจดัการขนส่งเพื่อใหบ้รรทุกทั้งเท่ียวไปและกลบัเพ่ือใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งสอง

เท่ียว มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x ̅ =  3.89) รองลงมาคือ มีการรวบรวมสินคา้ใหเ้ตม็คนัรถ  
โดยมี   (x ̅ =   3.86) รองลงมาคือ มีการเลือกใชย้านพาหนะในการขนส่งท่ีเหมาะสม โดยมี (x ̅ =   3.78)  
รองลงมาคือ องคก์ารสามารถนาํกลยทุธ์มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม เพื่อลดตน้ทุน ทางดา้นความสูญเปล่า
ท่ีเกิดจากการขนส่งเท่ียวกลบั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี (x ̅ =   3.69)  และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด
คือ องค์การของท่านมีการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั การคาดว่าจะเกิดการ
สูญเสียในอนาคตได ้โดยมี (x ̅ =   3.57)  
  4) การจดัการเกบ็สินคา้แบบส่งผา่น (Cross Docking) กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั
มากท่ีสุดเก่ียวกับระบบสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเวลาการทาํงานและค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x̅ =    3.85)  รองลงมาคือ องค์การของท่านมี
ระบบการจดัการคลงัสินคา้  (WMS)  โดยมี (x̅ =   3.8099)  รองลงมาคือ องค์การของท่านสามารถ
เคล่ือนยา้ยและขนถ่ายสินคา้ระหว่างคลงัไดอ้ยา่งรวดเร็วตามกาํหนด โดยมี (x ̅ =   3.69)  รองลงมาคือ 
องคก์ารนาํระบบไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและเป็นแนวทางในการบริหารจดัการตนัทุนสินคา้คงคลงั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี (x̅ =   3.61) และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ องคก์ารมีอุปกรณ์สาํหรับ
การเคล่ือนยา้ยและท่าข้ึนลงสินคา้ท่ีเหมาะสม โดยมี (x ̅ =  3.59) 
  5) การผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT Just in Time) กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบัองคก์ารของคุณมีการนาํกลยทุธ์การผลิตแบบทนัเวลาพอดีส่งผลต่อการดาํเนินงานผลิต

สินคา้อยา่งเหมาะสม มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x̅ =  3.86)  รองลงมาคือ องคก์ารของคุณ
มีการจดัการลดระยะเวลานาํของวตัถุดิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม  โดยมี (x̅ =  3.71) 
รองลงมาคือ ระบบมีการสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพท่ีมุ่งเนน้การกาํจดัส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  
โดยมี (x̅ =  3.59)  รองลงมาคือ มีการจดัส่งแบบทนัเวลาพอดี เพ่ือกาํจดัเวลาท่ีรอคอย  โดยการใหข้อ้มูล
ร่วมกนัเพ่ือเช่ือมต่อการไหลของวสัดุและสารสนเทศ โดยมี (x̅ =  3.55)  และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุด
คือ องคก์ารของคุณสามารถควบคุมการผลิตอยา่งต่อเน่ืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี (x ̅ =  3.54)  
  6) การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญั
มากท่ีสุดเก่ียวกับ องค์การของคุณมีการหมุนเวียนของสินค้าคงคลงั และรอบระยะเวลาในการ
หมุนเวียนเงินสด มาใช้ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x ̅ = 4.04)  รองลงมาคือ องค์การของคุณ 
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มีการบริหารจัดการใช้พ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมี  
(x̅ = 3.95) รองลงมามีการควบคุมและติดตามสินคา้คงคลงัทั้งวตัถุดิบ ช้ินส่วน ไดอ้ย่างแม่นยาํ และ
เห็นได ้ โดยมี (x̅ = 3.81)  รองลงมาองค์การของคุณสามารถบริหารสัดส่วนในการจดัเก็บสินคา้ได้
อย่างมีระเบียบสามารถหยิบหรือเติมเต็ม และตรวจนบัไดง่้าย  โดยมี (x̅ = 3.78) และให้ความสําคญั
นอ้ยท่ีสุดคือ การใชป้ระโยชนข์องพ้ืนท่ี และทรัพยากรสูงสุด โดยมี (x ̅ = 3.64) 
  7) อีอาร์พี ERP (Enterprise Resource Planning) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุดเก่ียวกบั  องค์การของท่านนาํERP มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองค์การได ้มาใช้ใน
กระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x̅ = 3.86) รองลงมาคือ มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์อยา่งมีประสิทธิผล
ในการดาํเนินงานและการตดัสินใจ (ERP)   โดยมี (x̅ = 3.80)  รองลงมาคือ องคก์ารของคุณสามารถนาํ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ขององค์การมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี (x ̅ = 3.67) รองลงมาคือ มีการ
พยากรณ์การผลิตโดยการใชแ้บบจาํลองท่ีเหมาะสม ภายใตข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  โดยมี (x ̅ = 3.58) และให้
ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ องค์การของท่านมีการนาํERP มาใช้ในการวางแผนการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมี (x̅ = 3.50)  
  8) อีดีไอ EDI (Electronic Data Interchange : EDI) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั
มากท่ีสุดเก่ียวกบัมีการเขา้ถึงขอ้มูลภายในบริษทัและระหว่างบริษทัโดยการแลกเปล่ียนสารสนเทศ

ทางอีเลก็ทลอนิกส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x ̅ = 3.96) รองลงมา
คือ องคก์ารของคุณนาํ EDI สามารถเป็นตวักลางในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัไดอ้ย่าง
รวดเร็ว  โดยมี (x̅ = 3.81) รองลงมาคือ องคก์ารของคุณนาํ EDI มาใชเ้พ่ือช่วยลดการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน
และลดค่าใชจ่้ายจากความผดิพลาดในการทาํงานและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน โดยมี (x ̅ = 3.74) รองลงมาคือ 
องคก์ารของคุณมีการใช ้EDI ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลในระหว่างหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยมี (x̅ = 3.73) และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ มีการนาํระบบ EDI มาใช้ในการลดการเกิดความ
เส่ียงทางดา้นขอ้มูลขององคก์าร โดยมี (x̅ = 3.66)  
  9) ระบบติดตาม (GPS Tracking System) กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุด
เก่ียวกบั สามารถทราบถึงสถานะของรถบรรทุกและสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง แม่นยาํ  มาใช้
ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x ̅ = 3.93) รองลงมาคือ ระบบน้ีสามารถควบคุมการปฏิบติังานได้
ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด โดยมี (x̅ = 3.76)  รองลงมาคือ องคก์ารของท่านสามารถควบคุมการดาํเนินการ
ขนส่งไดอ้ย่างท่ีกาํหนด โดยมี (x ̅ = 3.76) รองลงมาคือ  องคก์ารมีความสามารถในการรองรับระบบ  
ไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ ทั้งดา้นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช ้ โดยมี (x̅ = 3.68)  และให้
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ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ ระบบท่ีให้ลูกคา้สามารถติดตามการขนส่งแบบ (Real Time)  โดยมี (x ̅ = 
3.64)  
 2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ 
  1) ตน้ทุน กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั สามารถควบคุมตน้ทุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีกาํหนดไว ้โดยมี (x̅ = 4.03) รองลงมาคือ ตน้ทุนการขนส่ง 
ตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้คงคลงั โดยรวมมีประสิทธิภาพโดยมี (x̅ = 4.02)  รองลงมาคือ มีการคาํนวณ
และเปรียบเทียบตน้ทุนและการดาํเนินงานกบัผลผลิต หรือ ผลลพัธ์ว่ามีประสิทธิภาพโดยมี (x ̅ = 3.85)  
รองลงมาคือ องคก์ารของท่านสามารถลดตน้ทุนและควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมโลจิสติกส์
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี (x̅ =3.71) และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ องคก์ารของท่านสามารถลด
ตน้ทุนทางดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานมากยิง่ข้ึน โดยมี (x̅ =3.71)  
  2) เวลา กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั การกาํหนดแผนในการ
ปฏิบัติงานทางด้านเวลามีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  มาใช้ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี (x̅ = 3.95) 
รองลงมาคือ ระยะเวลาในการส่งมอบให้กบัลูกคา้อยา่งรวดเร็ว โดยมี (x̅ = 3.79)  รองลงมาคือ สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี (x̅ = 3.79)  รองลงมาความรวดเร็วใน
การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด และความยึดหยุ่นโดยมี (x̅ = 3.73)  และให้ความสําคญัน้อยท่ีสุดคือ ) เวลานาํ
ของลูกคา้จากการรับคาํสั่งขาย จนสามารถบรรทุกสินคา้ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมี (x̅ = 3.73)  
  3) ความน่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือมีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากท่ีสุดมีความ
ถูกตอ้งแม่นยาํในการขนส่งสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้  มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน 
โดยมี (x ̅ = 4.00) รองลงมาคือ การจดัส่งสินคา้ถูกสถานท่ีและตรงตามเวลานดัหมาย โดยมี (x̅ =3.76) 
รองลงมาคือ การจดัการขอ้มูลดว้ยความแม่นยาํ โดยมี (x̅ = 3.87) รองลงมาคือ องคก์ารมีการป้องกนั
ไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากท่ีสุด โดยมี (x̅ = 3.84) และให้ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ 
องค์การของคุณมีเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ท่ีมีประสิทธิภาพมีความทันสมัย โดยมี  
(x̅ = 3.6281)  
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การทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
  
ตารางท่ี 1 สมมติฐานท่ี1 ปัจจัยทางดา้นการดาํเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
                   ทางด้านต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ี 
                   แตกต่างกนั 

R = 0.652   R2= 0.425 Adj. R2= 0.403  SEE = 0.53892  F = 19.046  Sig. = 0.00    

Durbin-Watson = 1.774 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัดา้นตน้ทุน                 b             Std. Error       β              t          Sig.        Tolerance               
VIF     

ค่าคงท่ี       

การจดัการตารางการเดินรถ 
(X1) 

0.108 0.086 0.124 1.259 0.209 0.255 3.922 

มิลครั์น ( X2) 0.273 0.081 0.291 3.370 0.001 0.331 3.017 

การจดัการขนส่งสินคา้เท่ียว

กลบั ( X3) 
0 130 0.105 0141 1.235 0.218 0.191 5.238 

การจดัการเกบ็สินคา้แบบ

ส่งผา่น ( X4) 
0.004 0.091 0.004 0.039 0.969 0.247 4.051 

การผลิตแบบทนัเวลาพอดี  
(X5) 

0.027 0.098 0.029 0.277 0.782 0.232 4.307 

สินคา้คงคลงั  (X6) 0.168 0.073 0.215 2.287 0.023 0.282 3.552 

อีอาร์พี  (X7) 0.121 0.103 0.143 1.171 0.243 0.167 6.003 

อีดีไอ (  X8) 0.224 0.085 0.274 2.651 0.009 0.232 4.320 

ระบบติดตาม (  X9) 0.250 0.084 0.300 2.973 0.003 0.243 4.119 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัทางดา้นการดาํเนินงานทางดา้น 
โลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี คือ มิลครั์น สินคา้ 
คงคลงั อีดีไอ และระบบติดตาม ปัจจยัทางดา้นระบบติดตามส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน 
โลจิสติกส์มากท่ีสุด ส โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.300 (β = 
0.300) โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงัน้ี 
  
 สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
   Y1 = 1.66+0.273 (X2) 0.168(X6)+ 0.224(X8)+0.250(X9) 
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ตารางท่ี 2 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางดา้นการดาํเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
                  ทางดา้นเวลาโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท่ีแตกต่าง 
                  กนั 

R = 0.577   R2= 0.333 Adj. R2= 0.307  SEE = 0.53196    F = 12.86  Sig. = 0.00    

Durbin-Watson = 1.588 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 

ปัจจยัดา้นเวลา              b          Std. Error         β            t             Sig.        Tolerance     VIF         

ค่าคงท่ี       

การจดัการตารางการเดินรถ 
(X1) 

0.006 0.085 0.007 0.070 0.945 0.255 3.922 

มิลครั์น ( X2) 0.026 0.080 0.030 0.321 0.749 0.331 3.017 

การจดัการขนส่งสินคา้เท่ียว

กลบั ( X3) 
0.075 0.104 0.089 0.721 0.471 0.191 5.238 

การจดัการเกบ็สินคา้แบบ

ส่งผา่น ( X4) 
0.001 0.090 0.001 0.008 0.994 0.247 4.051 

การผลิตแบบทนัเวลาพอดี  
(X5) 

0.174 0.097 0.199 1.790 0.075 .0232 4.307 

สินคา้คงคลงั  (X6) 0.062 0.073 0.087 0.859 0.391 0.282 3.552 

อีอาร์พี  (X7) 0.000 0.102 0.000 0.004 0.997 0.167 6.003 

อีดีไอ (  X8) 0.210 0.083 0.280 2.512 0.013 0.232 4.320 

ระบบติดตาม (  X9) 0.451 0.083 0.591 5.428 0.000 0.243 4.119 
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จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัทางดา้นการดาํเนินงานทางดา้น 
โลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นเวลาโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี คือ อีดีไอ และระบบติดตาม 
ปัจจัยทางด้านระบบติดตามส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านเวลาโลจิสติกส์มากท่ีสุด  โดยมี 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.591 (β = 0.591) โดยสามารถเขียนเป็น
สมการทาํนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี  

 
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 
Y2= 2.113+0.210 (X8) + 0.451 (X9) 
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ตารางท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัทางดา้นการดาํเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
                  ทางด้านเความน่าเช่ือถือโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและ 
                  ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

R = 0.501   R2= 0.251 Adj. R2=  0.222  SEE = 8.658  F = 41.21  Sig. = 0.00    

Durbin-Watson = 1.741 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 

ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ          b          Std. Error         β            t             Sig.        Tolerance     VIF         

ค่าคงท่ี       

การจดัการตารางการเดินรถ 
(X1) 

0.039 0.100 0.043 0.386 0.700 0.255 3.922 

มิลครั์น ( X2) 0.003 0.094 0.003 0.028 0.978 0.331 3.017 

การจดัการขนส่งสินคา้เท่ียว

กลบั ( X3) 
0.172 0.122 0.184 1.412 0.159 0.191 5.238 

การจดัการเกบ็สินคา้แบบ

ส่งผา่น ( X4) 
0.192 0.106 0.208 1.816 0.071 0.247 4.051 

การผลิตแบบทนัเวลาพอดี  
(X5) 

0.183 0.114 0.190 -1.609 0.109 0.232 4.307 

สินคา้คงคลงั  (X6) 0.088 0.085 0.111 1.038 0.300 0.282 3.552 

อีอาร์พี  (X7) 0.002 0.120 0.002 0.017 0.987 0.167 6.003 

อีดีไอ (  X8) 0.261 0.098 0.315 -2.666 0.008 0.232 4.320 

ระบบติดตาม (  X9) 0.420 0.098 0.495 4.297 0.000 0.243 4.119 
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จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยัทางดา้นการดาํเนินงานทางดา้น 
โลจิสติกส์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นความน่าเช่ือถือโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี คือ อีดีไอ และ
ระบบติดตาม ปัจจยัทางดา้นระบบติดตามส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นความน่าเช่ือถือโลจิสติกส์
มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.495 (β = 0.495) โดย
สามารถเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี  

 
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ 

 Y3= 2.381 +0.261(X8) + 0.420 (X9) 
 
อภิปรายผล 
 1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการการขนส่ง กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์เก่ียวกบัการจดัการตารางการเดินรถ (Schedule and Route 
Planning) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั สามารถควบคุมเวลาในการดาํเนินการ
ขนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี
เท่ากบั 4.0000  มิลครั์น (Milk Run)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการช่วยใน
การจดัการตน้ทุนใหก้บัองคก์ารอยา่งเหมาะสมมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 
3.8182 การจดัการขนส่งเท่ียวกลบั (Backhaul) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัมี
การวางแผนและจดัการขนส่งเพ่ือให้บรรทุกทั้งเท่ียวไปและกลบัเพ่ือใช้ประโยชน์ไดท้ั้ งสองเท่ียว  
มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.8926 
 2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัวิธีการจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั
เก่ียวกบัการจดัการเก็บสินคา้แบบส่งผ่าน (Cross Docking)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมาก
ท่ีสุดเ ก่ียวกับระบบสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเวลาการทํางานและค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.8595 การผลิตแบบทนัเวลา
พอดี (JIT Just in Time)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัองคก์ารของคุณมีการนาํ
กลยุทธ์การผลิตแบบทันเวลาพอดีส่งผลต่อการดาํเนินงานผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม มาใช้ใน
กระบวนการดําเนินงาน  โดยมีค่า เฉล่ียท่ี เท่ากับ  3.8678 การจัดการสินค้าคงคลัง  (Inventory 
Management) พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั องค์การของคุณมีการหมุนเวียน
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ของสินคา้คงคลงั และรอบระยะเวลาในการหมุนเวียนเงินสด มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 4.0455 
 3. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัการนาํ
วิธีการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเก่ียวกบัระบบอีอาร์พี (ERP Enterprise Resource Planning) พบวา่
กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั  องค์การของท่านนาํERP มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารได ้มาใชใ้นกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.8678 อีดีไอ ((EDI 
Electronic Data Interchange)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบัมีการเขา้ถึงขอ้มูล
ภายในบริษัทและระหว่างบริษัทโดยการแลกเปล่ียนสารสนเทศทางอีเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มาใช้ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.9628 และระบบติดตาม
(Tracking System) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดเก่ียวกบั สามารถทราบถึงสถานะของ
รถบรรทุกและสินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง แม่นยาํ  มาใช้ในกระบวนการดาํเนินงาน โดยมี
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากบั 3.9380 
 4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์  
 มิลครั์น (Milk Run)  ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้ง เอกพงษ ์อู่ขนัธวงศ ์
ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการลดสินคา้คงคลงัโดยใชเ้ทคนิคมิลค์รัน ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนควบคุม
อุณหภูมิในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่าระบบมิลค์รันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การลดจาํนวนเท่ียว  
ลดระยะเวลาทางว่ิงรถ ลดการใชเ้ช้ือเพลิง และสามารถช่วยสนบัสนุนเก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและดา้น
การขนส่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั ปรีดา ทาตอ้ง (2552) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบมิลค์รันของระบบการจัดการช้ินส่วนบริษัทผลิตช้ินส่วนรถยนต์ในนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบมิลค์รันพบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความสาํคญักบั การใชพ้ื้นท่ีในการจดัส่งช้ินส่วน การลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจดัตารางขนส่งช้ินส่วน การลดปริมาณในคาร์บอนไดออกไซค ์และความเร็วของการ
จดัส่งช้ินส่วนดงักล่าวตามลาํดบั 
 การจัดการสินค้าคงคลัง  (Inventory Management) มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ทางดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศจีวลัย  ์ไวยานิกรณ์ (2556)  
การปรับปรุงกระบวนการคลงัสินคา้ของบริษทัเคร่ืองด่ืม พบว่าการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ในคลงัสินคา้ เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดต่างๆในคลงัสินคา้ การแกปั้ญหาท่ีพบระหว่างการดาํเนินงาน เช่น 
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การทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน การส่ือสารในคลงัสินคา้ โดยนาํผงัความสัมพนัธ์ในหน้าท่ีของระบบงานมา
วิเคราะห์ เพ่ือลดความผดิพลาดในการส่งสินคา้โดยอาศยัเทคนิค ECRS 
 อีดีไอ EDI (Electronic Data Interchange : EDI)  มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพทางดา้นโล
จิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั พงศ์พิพฒัน์ ขาํละมา้ย (2554) การบริหาร
โครงการ : การนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการคลงัสินคา้ของบริษทัอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม
ตวัอยา่ง เพ่ือแกปั้ญหาดา้นการทาํงานท่ีซบัซอ้น และเป็นการจดัการขอ้มูลของคลงัสินคา้ใหเ้ป็นแบบ 
Real – Time มากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนท่ีลดค่าใชจ่้ายลง และ ระยะเวลาในการดาํเนินงานท่ีรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 
 ระบบติดตาม (GPS Tracking System) มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิภาพทางดา้นโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ด.ร ชยัพร เขมะภาตะพนัธ์ (2555) “ระบบ
ติดตามตรวจสอบตาํเหน่งและเส้นทางรถยนตด์ว้ยสัญญาณดาวเทียม” วตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและ
สร้างซอฟแวร์เพ่ือตรวจดูเส้นทางบนแผนท่ีแบบดิจิตอล ดว้ยการรับสัญญาณจากระบบดาวเทียว GPS 
ทาํให้สารมารถนาํมาใชใ้นการจดัการดา้นโลจิสติกส์เช่นการวิเคราะห์เส้นทางและการแสดงตาํเหน่ง

เส้นทางของรถยนต์ได้และมีการแสดงผลแบบทันกาล ตันทุน และสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจยัพบว่าปัจจยัการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดท่ีให้ความสาํคญัมากท่ีสุด คือ การนาํเทคโนโลยี การจดัการคลงัสินคา้ และระบบการขนส่งท่ี
สอดคล้องกันมาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะสามารถทาํให้องค์กร ช่วยลดกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน ์และสามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์สามารถนาํผลการศึกษาโดยการนาํปัจจยัทางดา้นมิลค์รันมาใช้ใน
ระบบการขนส่งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการการดาํเนินงานทางดา้นบริหาร

จัดการคลังสินค้าและขนส่ง ในรูปการให้บริการและการกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนัและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหเ้หมาะสม  
 3. เพ่ือให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมนํ้ าด่ืมประยุกต์กลยุทธ์มิลครั์นในการพฒันาและ
ปรับปรุงลกัษณะการกระจายสินคา้ใหร้วดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
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 4. เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เช่น  
การช้ีวดัผลการดาํเนินงานของพนักงาน  การคาํนวณประสิทธิภาพของการผลิตสินค้า เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ระบบการทาํงานปัจจุบนั เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กบัองคก์ารในดา้นความ
ถูกตอ้งแม่นยาํ ในการลดการผดิพลาดของพนกังาน     
 5.  ปัจจยัในการบริหารจดัการคลงัสินคา้ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
บริหารงานทางด้านโลจิสติกส์ตั้ งแต่ตนัทุนการผลิต การจัดเก็บสินคา้ การกระจายและส่งสินคา้  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเส่ียงจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนรวมถึงเงินสดหมุนเวียนในการ

เกบ็สินคา้ และการขยายช่องทางการกระจายสินคา้ 
 6.  ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อกระทบต่อตน้ทุนใน
การผลิตสินคา้ท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนั เช่น แรงงาน ตน้ทุนปัจจยัการผลิต เช้ือเพลิง ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ โดยการนาํปัจจยัทางการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างองคก์าร ตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ า
เพ่ือความถูกตอ้งและแม่นยาํของขอ้มูล 
 7.  ผูป้ระกอบการสามารถนาํปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัพฒันาองคก์ารและสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับธุรกิจเพื่อขีดความสามารถในการขยายส่วนแบ่งทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรายอ่ืนๆท่ีสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
 8.  เพื่อให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจนาํกลยทุธ์ทางดา้นโลจิสติกส์ต่างๆมาใชใ้นองคก์าร และ
การเสองถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูล
สินค้ากับผูข้ายปัจจัยการผลิต เพ่ือลดผลกระทบจากการผลิต การนําระบบติดตามกับรถขนส่ง  
เพ่ือความปลอดภยั และความรวดเร็วในการติดตามสถานะจดัส่ง 
 9.  สามารถสร้างความน่าเ ช่ือถือให้แก่ผู ้ประกอบการโดยสามารถนําผลการช้ีวัด
ประสิทธิภาพ ดา้นตนัทุนของสินคา้ การจดัเกบ็ เงินทุนหมุนเวียน ความรวกเร็วในการผลิตสินคา้และ
การจดัส่ง รวดเร็ว ถูกตอ้ง และภาพลกัษณ์ขององคก์ารภายใตก้ารบริหารจดัการท่ีเหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 1. สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะปัจจยัการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัตาราง
การเดินรถ มิลครั์น การจดัการขนส่งเท่ียวกลบั ซ่ึงในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นโลจิสติกส์ยงัมีปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัระวางรถบรรทุก ระบบบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ (Transportation 
management system; TMS) ซ่ึงไม่ไดน้าํมาถูกล่าวถึงในงานวิจยัน้ี สาํหรับงานวิจยัในอนาคตควรนาํมา
ศึกษาเพ่ิมเติมใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ 
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 2. สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะปัจจัยการจัดการคลงัสินคา้และสินคา้ 
คงคลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการเกบ็สินคา้แบบส่งผา่น การผลิตแบบทนัเวลาพอดี สินคา้คงคลงั ซ่ึงใน
การดาํเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ยงัมีมิติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การบริหารคลงัสินคา้และสินคา้ 
คงคลงัดว้ยหลกัการ ABC Analysis (Always Better Control)  ซ่ึงไม่ไดน้าํมาถูกล่าวถึงในงานวิจยัน้ี 
สําหรับงานวิจัยในอนาคตควรนํามาศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อให้เป็นการเจาะลึกถึงประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 3. สาํหรับการศึกษาในคร้ังน้ีทาํการศึกษาเฉพาะปัจจยัทางเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบั อีอาร์พี 
อีดีไอ และระบบติดตามซ่ึงในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นโลจิสติกส์ยงัมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
เทคโนโลย ีเช่น SAP  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ (DSS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MS)  ระบบคล่ืนความถ่ีวิทย ุ(RFID) ซ่ึงไม่ไดน้าํมาถูกล่าวถึงในงานวิจยัน้ี สาํหรับงานวิจยัในอนาคต
ควรนาํมาศึกษาเพ่ิมเติมใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ 
 4. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษา เป็นเแบบผสม 
หรือแบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในระดบัสูงในการหากลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัอุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริง 
 5. ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาสามารถศึกษาได้กวา้งข้ึน เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ระดบั
ภูมิภาค หรือระดบัประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจไดอ้ยา่งมากมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
การบริการ การผลิต การขนส่ง เป็นตน้ 
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ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกจิผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
CARGO TRANSPORTATION’S EFFICIENCY OF LOGISTICS SERVICE 

PROVIDER FROM LAEM CHABANG PORT  
ศศิธร สุวรรณศรี7 นพปฎล สุวรรณทรัพย์8 

------------------------------------------------- 
บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยด้านบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ 2) เพ่ือศึกษาถึง
ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน 3) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นการดาํเนินงานท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู ้ให้บริการโลจิสติกส์  
โดยประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีดาํเนินงานบริเวณท่าเรือแหลมฉบงั 
โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 145 คน ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้าบบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จาก
ท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
และปัจจยัดา้นภาครัฐท่ีมีผลต่อการเคล่ือนยา้ยลาํเลียง ไดแ้ก่ กฎหมาย รองลงมาเป็นนโยบาย ปัจจยั
ดา้นภาครัฐท่ีมีผลต่อการจดัการเส้นทางการขนส่ง ไดแ้ก่ กฎหมายรองลงมาเป็นนโยบาย ปัจจยัดา้น
ภาครัฐท่ีมีผลต่อการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ไดแ้ก่ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
รองลงมาเป็นนโยบายและกฏหมายตามลาํดบั ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อยานพาหนะท่ีใชใ้น
การขนส่งต่อ ไดแ้ก่  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค รองลงมาเป็นนโยบาย และปัจจยัดา้น
การดาํเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งต่อ รองลงมาเป็นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
และการจดัการเส้นทางการขนส่ง 
 
คาํสําคญั: การขนส่งสินคา้, ประสิทธิภาพการขนส่ง, ท่าเรือแหลมฉบงั 

                                                            
7 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
8 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
The purpose of this research is to: 1 )  Study the role of government agencies that affect to 

Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port. 2) Study the 
role of government agencies that affect to operational factors. 3 )  Study the operational factors that 
affect to Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port.  
The research population was selected from logistics service provider that operates at Laem Chabang 
Port. By collecting questionnaires from a sample of 145  people, which analyzed the data by using 
descriptive statistics analysis, ie frequency, percentage, standard deviation and multiple regression 
analysis. 

The research found that Government factors affecting Cargo transportation’s efficiency of 
logistics service provider from Laem Chabang Port include facilities and utilities. And governmental 
factors affecting transport movement include laws, Policies. Governmental factors affecting 
transportation routes management include laws, policies. Governmental factors affecting the use of 
information technology, including facilities and utilities Followed by policy and law. Governmental 
factors affecting transportation vehicles, including facilities and utilities Followed by a policy. The 
operational factors affecting Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem 
Chabang Port include transportation vehicles, the use of information technology and transportation 
routes management. 

 
Keywords: Cargo Transportation, Transportation Efficiency, Laem Chabang Port 
 
บทนํา 
 ระบบโลจิสติกส์ เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยวสัดุหรือสินคา้ โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก
การขนส่งเสบียงและยุทโธปกรณ์เม่ือคร้ังสงครามอ่าวเปอร์เซีย  จนต่อมาได้พฒันาเป็นระบบ 
โลจิสติกส์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทางธุรกิจ มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้การเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งระบบมีความ
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (อราคิ ทสึโตมุ, 2547) โดยมีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การบริการ
ลูกคา้, การดาํเนินงานตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้, การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้, การบริหารสินคา้
คงคลงั, กิจกรรมการขนส่ง, การบริหารคลงัสินคา้, กระบวนการจดัการสินคา้ท่ีถูกส่ง  กลบัคืน,  
การจดัซ้ือ, การจดัเตรียมอะไหล่และช้ินส่วน, การเลือกท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้, การเคล่ือนยา้ย
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วตัถุดิบและสินคา้, บรรจุภณัฑ์ และการติดต่อส่ือสารทางดา้นโลจิสติกส์ (ฐาปนา บุญหลา้, 2555)   
ซ่ึงระบบโลจิสติกส์ มีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นกลไกท่ีสําคญัในการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ (โสดากิต ์วงศโ์กมลเชษฐ,์ 2558) 
 สาํหรับการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศนั้นจะมีผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ เป็นตวักลางระหวา่ง 
ผูน้าํเขา้และผูส่้งออกเพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นโลจิสติกส์แทนผูน้าํเขา้หรือผูส่้งออก อาทิเช่น 
การเป็นตัวแทนจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ, เป็นผู ้ให้บริการทางด้านด้านบรรจุภัณฑ์,  
การจดัการคลงัสินคา้ เป็นผูบ้ริหารโซ่อุปทานแบบครบวงจร และการเป็นท่ีปรึกษาในการนาํเขา้
ส่งออก เป็นตน้ ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์สามารถใหบ้ริการไดส้องแบบคือ ใหบ้ริการในกิจกรรมโล
จิสติกส์แบบครบวงจรและให้บริการเฉพาะบางส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ (ธนิต โสรัตน์,  2550)  
แต่ผู ้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบการขนาดเล็ก  ส่งผลให้
ผู ้ประกอบการไทยเสียเปรียบผูป้ระกอบการต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการต่างชาติมีความน่าเช่ือถือทางดา้นประสิทธิภาพการดาํเนินงานมากกว่าผูป้ระกอบการ

ไทย (โสดากิต ์วงศโ์กมลเชษฐ์,  2558) การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทยส่วนใหญ่ 
ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบงั เน่ืองจากท่าเรือแหลมฉบงัเป็นท่าเรือทางทะเลนํ้ าลึกท่ีมีลกัษณะทาง
กายภาพท่ีพร้อมให้บริการอย่างมีมาตรฐานและสะดวกต่อการขนส่งไปยงัการขนส่งประเภทอ่ืนๆ 
ท่าเรือแหลมฉบงัจึงเป็นท่าเรือท่ีรองรับตูสิ้นคา้จาํนวนมากจากหลายหลายประเทศ 
 องค์กรของรัฐบาลจึงออกมามีส่วนช่วยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ด้วยการออกนโยบาย

ผลกัดนัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ นั่นคือ “แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย”  ซ่ึงดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ท่ีมีการพฒันาประสิทธิภาพภายใตก้รอบท่ีสาํคญั 5 ดา้น อนั
ไดแ้ก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต, การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์, การ
พฒันาธุรกิจโลจิสติกส์, การปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการคา้ และการพฒันากาํลงัคน จวบ
จนถึงปัจจุบนัดาํเนินการมาถึงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี2 
(พ .ศ .  2560-2564) ท่ี มุ่ง เน้นในการพัฒนาด้านต่างๆ  ได้แก่  การยกระดับความสามารถของ
ผูป้ระกอบการในภาคการผลิต, การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและ
เอกชน, การกระจายผลประโยชน์, การปรับปรุงโครงข่ายโซ่อุปทานและการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการนาํนโยบายไปปฏิบติั (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,  2556) ในส่วนของการส่งเสริมความมัน่คงจากองคก์รรัฐบาลดว้ยการสร้างส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคนั้ น เพ่ือให ้
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โลจิสติกส์ของภาคธุรกิจขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตต้น้ทุนท่ีเหมาะสม
จนนาํไปสู่ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัสากล (ธนิต โสรัตน์, 2550)  
 เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนจากการเขา้มาลงทุนในประเทศของ

ชาวต่างชาติ ดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จาก
ท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ โดยศึกษาถึงปัจจยัดา้นการดาํเนินงานและปัจจยัดา้น
บทบาทภาครัฐ เพ่ือวดัประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และเพ่ือหาแนวทาง
ในการแกไ้ข พฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขนส่งสินคา้ ตลอดจนเป็นทิศทางในการสร้าง
นโยบายเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือ
แหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน 
 3. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นการดาํเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือ
แหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ ท่ีประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภค มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ 
 2. ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ ท่ีประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง การจดัการ
เส้นทางการขนส่ง การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศใช ้ยานพาหนะในการขนส่งต่อ  
 3. ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง การจดัการเส้นทางการ
ขนส่ง การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศใช ้ยานพาหนะในการขนส่งต่อ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
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กรอบแนวคดิ 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิดและแนวทางในการศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 แนวคดิด้านการดาํเนินงานขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (2522) ไดใ้ห้ความหมายของการขนส่งไปในทิศทาง

เดียวกนัว่า การขนส่งหมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน สินคา้ และบริการ จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ดว้ย
ยานพาหนะหรือโดยทางบกดว้ยรถ แต่ไดมี้การแบ่งออกเป็นลกัษณะของการขนส่งท่ีสําคญั ดงัน้ี  
1) เป็นการเคล่ือนยา้ยของวสัดุ สินคา้ หรือบุคคลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง 2) กระทาํการเคล่ือนยา้ย
ดว้ยยานพาหนะหรืออุปกรณ์ 3) จะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องผูข้นส่งและเกิดอรรถประโยชน์

                                                                                                      

 

       H1 

  

         

                                                  H2                                               H3        

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง
ของธุรกจิผู้ให้บริการ 
โลจสิตกิส์ 

   ปัจจยัด้านการดาํเนินงาน 

การเคล่ือนยา้ย ลาํเลียง 

การจดัการเสน้ทางการขนส่ง 

การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้

ยานพาหนะในการขนส่งต่อ 

   ปัจจยัด้านบทบาทภาครัฐ 

นโยบาย  

กฎหมาย  

ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภค 
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สูงสุด วตัถุประสงคข์องการขนส่ง (วิชยั ไชยมี, 2522) เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และวสัดุภายโนโซ่อุปทาน
ให้มีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีในการจดัเก็บสินคา้ชัว่คราวสําหรับคลงัสินคา้ท่ีอยู่ระหว่างทาง
 แนวคดิด้านบทบาทภาครัฐทีเ่กีย่วข้องกบัการขนส่งสินค้าทางบก 

ในแผนพฒันายทุธศาสตร์การพฒันาโลจิสติกส์ ฉบบัท่ี 1 นั้น มุ่งเนน้ในการให้ความสาํคญั 
ในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ใหมี้การขนส่งท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งในและระหว่าง

ประเทศ อีกทั้งยงัส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน ปัจจุบนัได้
กา้วเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ภารกิจสําคญั ไดแ้ก่  
1) สร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการไทย 2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบอาํนวยความสะดวกทาง
การค้า 3) พัฒนาปัจจัยสนับสนุน ในยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ มีแนวทางการพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกและศูนยบ์ริการโลจิสติกส์เพ่ือการนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิเช่น ศูนยก์ระจายสินคา้ สถานีขนส่งสินคา้ เป็นตน้ 
พฒันาโครงข่างทางถนน บาํรุงรักษาและขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมารจราจร ยกระดบั
คุณภาพ เพิม่ความปลอดภยับนทอ้งถนน รวมทั้งพฒันาโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพเิศษระหวา่ง
เมือง ตลอดจนนําเทคโนโลยีระบบขนส่งและจราจรอจัฉริยะมาใช้ในการตัดสินใจแบบทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถใหข้อ้มูลแก่ผูส้ัญจรในการวางแผนการเดินทาง ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการจราจร ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งมาตรการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง
ให้มีความทนัสมยั ลดความซํ้ าซ้อนของขอ้กฎหมาย ในส่วนของพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก 
พ.ศ.2522 น้ีอยูใ่นการกาํกบัของกระทรวงคมนาคม ประกอบดว้ย 10 หมวดสาํคญั 

แนวคดิด้านประสิทธิภาพของผู้ให้บริการโลจสิติกส์ 
 ธนิต โสรัตน์ (2548) ไดใ้ห้ความหมายในส่วนของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ว่า ผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ คือ ผูท่ี้เป็นบุคคลการภายนอกของบริษทัท่ีมาเสนอเพ่ือทาํหน้าท่ีทาง โลจิสติกส์แทน
องคก์ร อาจเพียงแค่บางกิจกรรมหรือทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ขององค์กร และสามารถแบ่งระดบัของ 
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงการดาํเนินงานของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีดีนั้น จะใช้
หลกัการความถูกตอ้ง 5 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบติั เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในแง่
ของโลจิสติกส์ ดงัน้ี Rights Item ตวัสินคา้ท่ีถูกตอ้ง, Rights Quantity ปริมาณสินคา้ท่ีถูกตอ้ง, Rights 
Time มีสินคา้ในเวลาท่ีถูกตอ้ง, Rights Place มีสินคา้อยูใ่นสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง, Rights Price /Cost สินคา้
มีราคา/ตน้ทุนท่ีถูกตอ้งโดยคาํว่าถูกตอ้งในท่ีน้ี หมายถึง ถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผล
ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการบริการ (พนูลาภ ทิพชาติโยธิน, 2552)  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม –  มิถุนายน 2562) 

85 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

วธีิการวจิยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีกระทรวงคมนาคมรวบรวมรายช่ือ
ลงเวบ็ไซตข์องท่าเรือแหลมฉบงั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการดา้นการขนส่ง ทั้งหมด 227 ราย (ท่าเรือแหลม
ฉบงั, 2556)  อนัไดแ้ก่ บริษทัรถขนส่งสินคา้ จาํนวน 96  ราย และผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ จาํนวน 131 
ราย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะ
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 145 คน 
 2. ผูว้ิจยัใช้การสุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยผูว้ิจยัตอ้งการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีให้บริการบริเวณท่าเรือแหลมฉบงั เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์จากท่าเรือแหลมฉบงั 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะขององค์กร ลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ

เลือกตอบ (Check List) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบันโยบาย กฎหมาย ส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ จาํนวน 9 ขอ้ โดยผูต้อบ
จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือนาํมาประเมินประสิทธิภาพของการขนส่ง ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั
เก่ียวกบัปัจจยัด้านการดาํเนินงานท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการขนส่งของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ 
จาํนวน 18 ข้อ โดยเป็นการประเมินประสิทธิภาพท่ีครอบคลุมการให้บริการทั้ ง 4 ด้าน คือ การ
เคล่ือนยา้ยลาํเลียง, การจดัการเส้นทางการขนส่ง, การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้และยานพาหนะ
ในการขนส่งต่อ โดยผูต้อบจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อนาํมาประเมินประสิทธิภาพของการขนส่ง ตอนท่ี 4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ จาํนวน 8 ขอ้ โดยผูต้อบจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเพ่ือนาํมาประเมินประสิทธิภาพของการขนส่ง 
ซ่ึงตอนท่ี 2, 3 และ4 จะใชม้าตรวดัแบบ Linkert Scale มีเกณฑ์การให้คะแนนระดบัความคิดเห็น 5 
ระดบั (Likert, 1961) สาํหรับการแปลผลคะแนนจะแบ่งช่วงระดบัคะแนนค่าเฉล่ียของขอ้มูลเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาจากการหาความกวา้งอนัตรภาคชั้น (Class interval) ได ้5 ช่วงระดบัคะแนน โดยค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) > 0.6 และมีค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha 0.891 ถึง 0.899 
 4. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะขององคก์ร และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน 
ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐและปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์
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จากท่าเรือแหลมฉบัง วิ เคราะห์สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบปัจจัยด้านบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการ
ดาํเนินงานและปัจจยัดา้นการท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจ 
ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
 
ผลการวจิยั  
 1. ผลการวิจยัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลและลกัษณะขององค์กร สรุปได้ว่า ผูใ้ห้บริการ 
โลจิสติกส์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยูใ่นบริษทัขนส่งสินคา้ จาํนวน 83 คน (ร้อยละ 57.0) 
จาํนวนปีท่ีก่อตั้ง มากกว่า 10 ปี จาํนวน 57 คน (ร้อยละ 39.3) มีจาํนวนพนกังานในองคก์ร 31 คนข้ึน
ไป จาํนวน 78 คน (ร้อยละ 53.8) ทาํงานอยูใ่นระดบัหวัหนา้ฝ่ายงาน จาํนวน 102 คน (ร้อยละ 70.3)  
 2. ผลจากการวิจยัขอ้มูลประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ สรุปไดว้่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

‐ ดา้นการเคล่ือนยา้ยลาํเลียง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั
ต่ออุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยสินค้ามีจํานวนเพียงพอต่อการใช้งานมากท่ีสุด  
(x̅ = 4.28) รองลงมาเป็นการวางแผนในการลาํเลียงสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์  
(x̅ = 4.26) และความเหมาะสมของจาํนวนแรงงานในการยกขนสินคา้ (x̅ = 4.18) 

‐ ดา้นการจดัการการขนส่ง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาํคญั
ต่อการวางแผนการเลือกเส้นทางการขนส่งโดยคาํนึงถึงความคุม้ค่าในแต่ละ

เท่ียวมากท่ีสุด (x ̅ = 4.55)  รองลงมาเป็นการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งก่อนการ
ดาํเนินการขนส่งสินคา้ (x̅ = 4.54) และการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
วางแผนระดบัปฏิบติัการเพ่ือช่วยในการขนส่ง (x̅ = 4.10)  

‐ ดา้นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสําคญัต่อระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด (x̅ = 4.16) 
รองลงมาเป็นระบบท่ีใชบ่้งช้ีตาํแหน่ง (x ̅ = 3.79) และระบบวางแผนทรัพยากร
องคก์ร (x̅ = 3.69) 

‐ ด้านยานพาหนะในการขนส่งต่อ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคัญต่อการใช้ยานพาหนะท่ีเหมาะสมกับจํานวนสินค้ามากท่ีสุด  
(x̅ = 4.56) รองลงมาเป็นยานพาหนะไดม้าตรฐานตามท่ีกรมการขนส่งกาํหนด  
(x̅ = 4.50) และการใชย้านพาหนะท่ีเหมาะสมกบัประเภทสินคา้ (x ̅ = 4.43) 
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 3. ผลจากการวิจยัขอ้มูลดา้นความคิดเห็นต่อบทบาทภาครัฐ สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

‐ ดา้นนโยบาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนช่วยใหก้ารดาํเนินงานของ

องค์กรมีมาตรฐานสากลมากท่ีสุด (x̅ = 3.99) รองลงมาเป็นการ มีส่วนช่วยให้
การขนส่งมีประสิทธิภาพและการมีส่วนช่วยในการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์ร 
(x̅ = 3.92) และการมีส่วนช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์ร (x̅ = 3.87) 

‐ ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522 พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการมีส่วนช่วยในการกาํกบัและ

ควบคุมการใช้รถเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัมากท่ีสุด (x ̅ = 4.07) รองลงมาเป็น
การมีส่วนช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ (x̅ = 4.04)และการมีส่วนช่วย
สนบัสนุนการดาํเนินงาน (x ̅ = 3.97) 

‐ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความสําคัญต่อความพร้อมทางด้านสถานท่ีพักสินค้ามากท่ีสุด  
(x̅ = 3.99) รองลงมาเป็นความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภค (x̅ = 3.95) 
และความเพียงพอของส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค (x ̅ = 3.86)  

 
การทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ ท่ีประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมาย ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภค มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจ 
ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ b Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. นโยบาย (X1) 
2. กฎหมาย (X2) 
3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและ 
สาธารณูโภค (X3) 

2.016 

0.140 

.095 

0.265 

 

0.317 

0.065 

0.081 

0.068 

 

0.190 

0.104 

 0.343 

 

6.360 

2.157 

1.173 

3.885 

0.000 

0.033* 

0.243 

0.000* 

 

0.653 

0.639 

0.649 

 

1.531 

1.565 

1.541 

R = 0.537   R2= 0.288   Adj. R2= 0.273   SEE = 0.409   F = 19.044   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 1.963 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่บทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลม

ฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสําคญัดงัน้ี คือ  
ส่ิงอ ํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคและนโยบาย  ปัจจัยด้านบทบาทภาครัฐมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์มากท่ีสุด คือ  
ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนน
มาตรฐานเท่ากบั 0.343 (Beta = 0.343)โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 2.016 + 0.140X1 + 0.265X3 

 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ ท่ีประกอบดว้ย นโยบาย กฎหมาย ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและสาธารณูปโภคท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง 
การจดัการเส้นทางการขนส่ง การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ยานพาหนะในการขนส่งต่อ 

  สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจัยด้านบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการเคล่ือนยา้ย
ลาํเลียง 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1  
ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ b Std. 

Error 
Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. นโยบาย (X1) 
2. กฎหมาย (X2) 
3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและ 
สาธารณูโภค (X3) 

0.985 

0.216 

0.422 

0.119 

 

0.391 

0.080 

0.100 

0.084 

 

0.226 

0.360 

0.119 

2.519 

2.694 

4.239 

1.414 

0.013 

0.008* 

0.000* 

0.160 

 

0.653 

0.639 

0.649 

 

1.531 

1.565 

1.541 

R = 0.593   R2= 0.351   Adj. R2= 0.338   SEE = 0.505   F = 25.464   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 1.561 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่าบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจัยด้านการเคล่ือนยา้ยลาํเลียง อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี คือ กฎหมายและนโยบาย ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ
มีผลต่อปัจจยัดา้นการเคล่ือนยา้ยลาํเลียงมากท่ีสุด คือ ดา้นกฎหมาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.360 (Beta = 0.360)โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 0.985 + 0.216X1 + 
0.422X2 

 
 สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัการเส้นทางการขนส่ง 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2 

ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ b Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. นโยบาย (X1) 
2. กฎหมาย (X2) 
3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและ 
สาธารณูโภค (X3) 

1.519 

0.181 

0.393 

0.061 

0.404 

0.083 

0.103 

0.087 

 

0.195 

0.345 

0.063 

3.763 

2.186 

3.827 

0.701 

0.000 

0.030* 

0.000* 

0.485 

 

0.653 

0.639 

0.649 

 

1.531 

1.565 

1.541 

R = 0.516   R2= 0.266   Adj. R2= 0.251   SEE = 0.521   F = 17.070   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 1.724 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่าบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัการเส้นทางการขนส่ง อยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัน้ี คือ กฎหมายและนโยบาย ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ
มีผลต่อปัจจยัดา้นการจดัการเส้นทางการขนส่งมากท่ีสุด คือ ดา้นกฎหมาย โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.345 (Beta = 0.345) โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายใน
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 1.519 + 0.181X1 
+ 0.393X2 

 
  สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ้
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3 

ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ b Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. นโยบาย (X1) 
2. กฎหมาย (X2) 
3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและ 
สาธารณูโภค (X3) 

0.895 

0.210 

0.289 

0.274 

0.402 

0.082 

0.102 

0.086 

 

0.214 

0.240 

0.267 

2.229 

2.546 

2.832 

3.168 

0.027 

0.012* 

0.005* 

0.002* 

 

0.653 

0.639 

0.649 

 

1.531 

1.565 

1.541 

R = 0.594   R2= 0.352   Adj. R2= 0.339   SEE = 0.519   F = 25.581   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 1.494 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05  เ รียงลําดับความสําคัญดัง น้ี  คือ  ส่ิงอ ํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภค กฎหมายและนโยบาย ตามลาํดบั ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐมีผลต่อปัจจยัดา้นการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากท่ีสุด คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.267 (Beta = 0.267) โดยสามารถเขียนเป็น
สมการทาํนายในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 
0.895 + 0.210X1 + 0.289X2 + 0.274X3 

  

  สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นยานพาหนะท่ีใชใ้น
การขนส่งต่อ 
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ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2.4 

ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ b Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. นโยบาย (X1) 
2. กฎหมาย (X2) 
3. ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและ 
สาธารณูโภค (X3) 

0.562 

0.223 

0.174 

0.400 

0.448 

0.092 

0.114 

0.096 

 

0.207 

0.131 

0.353 

1.253 

2.432 

1.522 

4.145 

0.212 

0.016* 

0.130 

0.000* 

 

0.653 

0.639 

0.649 

 

1.531 

1.565 

1.541 

R = 0.579   R2= 0.335   Adj. R2= 0.321   SEE = 0.578   F = 23.712   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 1.866 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อ 

อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  0.05  เ รียงลําดับความสําคัญดัง น้ี  คือ  ส่ิงอ ํานวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภค และนโยบาย ตามลาํดบั ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐมีผลต่อปัจจยัดา้นยานพาหนะท่ีใช้
ในการขนส่งต่อมากท่ีสุด คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.353 (Beta = 0.353) โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายใน
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 0.562 + 0.223X1 
+ 0.400X3 

 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง การจดัการ
เส้นทางการขนส่ง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ยานพาหนะในการขนส่งต่อท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 

ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน b Std. 
Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 

1. การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง 
(A1) 

2. การจดัการเส้นทาง

การขนส่ง(A2) 
3. การนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช ้(A3) 
4. ยานพาหนะท่ีใชใ้น

การขนส่งต่อ(A4) 

1.455 

0.060 

0.147 

 

0.154 

 

0.300 

0.219 

0.064 

0.060 

 

0.063 

 

0.047 

 

0.078 

 

0.184 

 

0.204 

 

0.438 

6.638 

0.947 

 

2.439 

 

2.430 

 

6.362 

0.000 

0.345 

 

0.016* 

 

0.016* 

 

0.000* 

 

0.451 

 

0.538 

 

0.433 

 

0.646 

 

2.217 

 

1.859 

 

2.309 

 

1.549 

R = 0.756   R2= 0.572   Adj. R2= 0.559   SEE = 0.319   F = 46.692   Sig. = 0.00    
Durbin-Watson = 2.041 

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าปัจจยัดา้นการดาํเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จาก

ท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  เรียงลาํดบัความสาํคญั
ดงัน้ี คือ ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อ และการจดัการเส้นทางการขนส่ง การนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นลาํดบัท่ีเท่ากนั ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐมีผลต่อปัจจยัดา้นยานพาหนะท่ีใชใ้นการ
ขนส่งต่อมากท่ีสุด คือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยใน
แบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.353 (Beta = 0.353) โดยสามารถเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี สมการในรูปแบบคะแนนดิบ Y = 1.455 + 0.147A2 + 
0.154A3 + 0.300A4 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู ้
ใหบ้ริการโลจิสติกส์” สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐท่ีประกอบด้วย นโยบาย และส่ิงอาํนวยความ
สะดวกและสาธารณูปโภคมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผู ้

ให้บริการโลจิสติกส์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง สามารถ
อภิปรายรายดา้นตามค่านํ้าหนกั ดงัต่อไปน้ี 
  1) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบุญทรัพย ์
พานิชยการ (2550) ท่ีกล่าวว่าส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคมีผลต่อการขนส่งสินคา้ใน
พ้ืนท่ีภาคใต ้เช่นเดียวกนักบั พิชญดา ดอนสมจิตร และอุษณี กองรักษาเวช (2555) กล่าวว่าส่ิงอาํนวย
ความสะดวกส่งผลใหคุ้ณภาพของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ดียิง่ข้ึน 
  2) ดา้นนโยบายมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของ
ธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบุญทรัพย ์พานิชยการ (2550) ท่ีกล่าวว่า
นโยบายของภาครัฐมีผลต่อการขนส่งสินคา้ในพื้นท่ีภาคใตแ้ละนโยบายยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุนให ้
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์เพ่ิมขีดความสามารถในการดาํเนินงานได ้(ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษแ์ละจกัรกฤษณ์ 
ดวงพสัตรา, 2554) 
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน ท่ีประกอบดว้ย การเคล่ือนยา้ยลาํเลียง การจดัการ
เส้นทางการขนส่ง การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์อย่างมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้สามารถอภิปรายรายด้านตามค่านํ้ าหนัก 
ดงัต่อไปน้ี   1) ปัจจัยด้านยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวรากรณ์ 
ทองเก๋ง (2551) กล่าวว่ายานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งต่อมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ทางบก 
เช่นเดียวกนักบั ปิยปราชญ ์ธิติวิรุฬห์ (2556) ท่ีกล่าวไวว้่าปัจจยัดา้นยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่ง
สินคา้มีผลต่อประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ 
  2) ปัจจยัดา้นการจดัการเส้นทางการขนส่งมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้
จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุษณี กองรักษา
เวช (2555) กล่าวว่าการจดัการเส้นทางการขนส่ง มีผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินการขนส่งสินคา้
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เช่นเดียวกนักบัศิริพร เลิศยิง่ยศ (2557) และประจกัษ ์พรมงาม, ศกัด์ิ กองสุวรรณและ เชษฐภ์ณฏั ลีลาศ
รีสิริ (2560) ท่ีมีผลงานวิจยัไปในทิศทางเดียวกนั  
  3) ปัจจยัดา้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมี้ผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Elfriede 
Krauth, Hans Moonen (2005) กล่าววา่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีผลต่อการดาํเนินงานขนส่งอยา่ง
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุษณี กองรักษาเวช (2555), ศิริพร เลิศยิ่งยศ (2557) และ
ประจกัษ ์พรมงาม, ศกัด์ิ กองสุวรรณ และเชษฐภ์ณฏั ลีลาศรีสิริ (2560)  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยันีไ้ปใช้ 
 1.ขอ้เสนอแนะปัจจยัดา้นบทบาทภาครัฐ จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่นโยบาย และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกและสาธารณูปโภคมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจ

ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
  1.1) ดา้นนโยบาย ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ควรศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์และกาํหนดทิศทางใหแ้ก่การดาํเนินงาน
ขององค์กรท่ีมีส่วนช่วยให้องค์กรมีมาตรฐานสากลและเพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง 
ใหม้ากข้ึน 
  1.2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ควรทาํ
การวางแผนการจดัเส้นทางการขนส่งและควรเผื่อเวลาในการขนยา้ยตูสิ้นคา้ ณ ท่าเรือแหลมฉบงัให้
มากข้ึน เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ท่าเรือแหลมฉบงัมีความพร้อมทางดา้นระบบคมนาคมและทางดา้น
เคร่ืองจกัรสาํหรับขนยา้ยตูสิ้นคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 2.) ขอ้เสนอแนะปัจจยัดา้นการดาํเนินงาน จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่าการจดัการเส้นทาง
การขนส่ง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้จากท่าเรือแหลมฉบงัของธุรกิจผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ 
  2.1) ด้านการจดัการเส้นทางการขนส่ง ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ควรวางแผนการ
 เลือกเส้นทางการขนส่งเพ่ือความคุม้ค่าในการขนส่งสินคา้แต่ละเท่ียว และวิเคราะห์เส้นทาง
การขนส่งก่อนดาํเนินการขนส่งโดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน 
  2.2) ดา้นการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ควรนาํระบบ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบท่ีใช้ในการบ่งช้ีตาํแหน่งและระบบวางแผน ทรัพยากร
องคก์รมาใชเ้พ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
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  2.3) ด้านยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งต่อ ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ควรเลือกใช้ 
ยานพาหนะท่ีเหมาะสมกบัจาํนวนสินคา้ ยานพาหนะมีมาตรฐานและเหมาะสมกบัประเภทสินคา้ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัในอนาคต 
 1. ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพื่อทราบถึงความตอ้งการ
และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ 
 2. การวิจัยในเร่ืองน้ีอาจมีผลการวิจยัเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต ดงันั้นจึงควรทาํวิจยัซํ้ า
เพ่ือใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นบทบาทภาครัฐ 
 3. หากตอ้งการพฒันาต่อยอดงานวิจยัควรศึกษากรอบแนวคิดจากงานวิจยัหรือนกัวิชาการ
ท่านอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยอธิบายประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ของผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ไดม้ากข้ึน 
 4.  ควรศึกษาปัจจัยทางด้านบทบาทภาครัฐท่ีมีผลต่อการดําเนินงานของผู ้ให้บริการ 
โลจิสติกส์เพิม่เติม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดม้ากข้ึน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู้บริโภค 
กลุ่มเจเนอเรช่ันเอก็ซ์และเจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร 
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FACTORS AFFECTING THE DECISION TO USE QR CODE PAY FOR 
SERVICES OF CONSUMER GENERATION X AND GENERATION Y  

IN BANGKOK 
ณฐันนัท ์คงเพช็รศกัด์ิ9  รุจาภา แพง่เกษร10  
------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ 7P’s 2) ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 3) ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้
QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใช ้QR Code ชาํระค่าบริการ ทั้งประชากรเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ (มีอายุ
ระหวา่ง 39-53 ปี) และเจเนอเรชัน่วาย (มีอายรุะหวา่ง 22-38 ปี) จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ท่ีมีประสบการณ์ใช้ QR Code ชําระ
ค่าบริการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมี 3 คนข้ึนไป  
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 บาทข้ึนไป รู้จกั QR Code Payment ผา่นช่องทางป้ายรับชาํระดว้ย QR Code และส่วนใหญ่เคย
ใช้ QR Code ชาํระค่าบริการคร้ังแรกท่ีร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ปัจจยัการ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน และดา้นผูมี้ช่ือเสียงมีความสัมพนัธ์ทางเชิงบวก
ต่อการตดัสินใจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ดา้นความเป็น
ส่วนตวั และดา้นจิตวิทยา มีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงได ้ 

                                                            
9 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
10 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สําหรับกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นวายท่ีมีประสบการณ์ใช้ QR Code ชาํระค่าบริการ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด จาํนวนสมาชิกในครอบครัวมี 3 คนข้ึนไป มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท รู้จกั QR 
Code Payment ผา่นช่องทางป้ายรับชาํระดว้ย QR Code และส่วนใหญ่เคยใช ้QR Code ชาํระค่าบริการ
คร้ังแรกท่ีร้านอาหาร/ร้านกาแฟ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจ
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไม่มีดา้นใดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ 3) ปัจจัยการรับรู้ความเส่ียง ดา้นจิตวิทยา มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใจอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงได ้
คาํสําคญั:  คิวอาร์โคด้, การตดัสินใจ,  เจเนอเรชัน่เอก็ซ์, เจเนอเรชัน่วาย 

 

Abstract 
This research aims to studies on 1) marketing mix 7P’s for service business 2) subjective 

norms 3) perceived risk. That affect the decision to use QR Code pay for the services of generation X 
and generation Y consumers in Bangkok. Which is quantitative research and using a questionnaire to 
collect data from samples in Bangkok who used QR Code to pay for services. Whole generation X 
(Aged between 39-53 years) and generation Y (Aged between 22-38 years), a total of 400 people. 
Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and inferential statistics 
using multiple regression analysis. 

The results showed that Generation X consumers with experience using QR Code to pay 
for services Mostly female have married status, the number of family members has 3 more, with a 
bachelor's degree in education. Have a career as a government official/state enterprise employee. Have 
an average monthly income of 40,001 baht up to. Recognize QR Code payment via the billboard and 
most have used QR Code to pay the first service at a restaurant/coffee shop. The hypothesis testing 
found that 1) Marketing mix 7P’s for service business were products and service channel influence 
decision making with statistical significance at the level of 0.05 2) Subjective norms factors were 
family and friends and the celebrity has a significant influence on decision making at the level of 0.05 
3) Privacy and psychological perceived risk factors influence decision making with statistical 
significance at the level of 0.05 an acceptable level. 
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For Generation Y consumers with experience using QR Code to pay for services Mostly 
female have single status, the number of family members has 3 more, with a bachelor's degree in 
education. Have a career as a company employee. Have an average monthly income 20,001-30,000 
baht. Recognize QR Code payment via the billboard and most have used QR Code to pay the first 
service at a restaurant/coffee shop. The hypothesis testing found that 1) Marketing mix 7P’s for 
service business where the product and price influence decision making with statistically significant 
at the level of 0 .05  2) Subjective norms factors had no effect on decision making. 3) Psychological 
perceived risk factors influence decision making with statistical significance at the level of 0.05 an 
acceptable level. 

 
Keywords:  QR Code, Decision, Generation X, Generation Y  
 
บทนํา  

ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความสําคญักบั Thailand 4.0  ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีมีภารกิจสําคญัในการ
ขบัเคล่ือนปฏิรูปประเทศดา้นต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพฒันา
ประเทศให้เจริญ และเพื่อให้เกิดผลจริง จะตอ้งมีการพฒันาทางดา้นวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงจะเกิดเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงันั้นในปัจจุบนั กระแสดา้น Digital Startup 
จึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ีมาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเนน้การสร้างธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัให้
เกิดเป็นสินคา้และบริการบนพ้ืนฐานของการสร้างสรรค์นวตักรรมผสมผสานเขา้กบัการทาํธุรกิจ   
ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเลก็และขนาดกลางเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเงินเปล่ียนโฉมไปอย่างมาก Startup ในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน หรือ “FinTech” เน้นการพฒันาและแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเงินการธนาคาร และการ
ประกนัภยั ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ คน ตั้งแต่การซ้ือของจบัจ่ายใช้สอยการให้กู้ยืม  
การลงทุน การบริหารจดัการความเส่ียง และการดาํเนินธุรกิจ เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปการซ้ือขายของ
ออนไลน์ ทาํใหป้ฏิเสธไม่ไดว้่าการใชจ่้ายดว้ยธนบตัรไม่ใช่เร่ืองท่ีสะดวกสบายอีกต่อไปความรวดเร็ว
เร่งรีบ FinTech ท่ีโดดเด่นในธุรกรรมกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ บริการระบบการชาํระเงินออนไลน์สาํหรับร้านคา้
ออนไลน์ อาทิ Paypal, Alipay และSkrill ท่ีมีบริการรับชําระเงินค่าสินค้า/บริการทางออนไลน ์
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จากกระเป๋าเงินเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ท่ีลูกค้าเติมเงินไวโ้ดยตรง โดยไม่จาํเป็นต้องผ่านบัญชี
ธนาคาร ซ่ึงแตกต่างจากวิธีการชาํระเงินในอดีตท่ีจาํกดัอยู่แค่เงินสด เช็ค บตัรเครดิต/บตัรเดบิต  
หรือการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารเท่านั้น (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2559) 

โดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ FinTech สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งมีความน่าเช่ือถือ
และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) และธนาคารแห่งประเทศไทยได้
เร่ิมพฒันา Standard QR Code ข้ึนบน Regulatory Sandbox ซ่ึงกคื็อ QR Code ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ใหผู้บ้ริโภคและร้านคา้สามารถรับ – จ่ายเงินในรูปแบบ QR Payment ผา่นบตัรเครดิต/เดบิต บญัชีเงิน
ฝากธนาคารหรือบริการของกลุ่ม Non-Bank ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ปิยพร  อรุณเกรียงไกร, 
2560) ไดป้ระกาศให้ผูช้าํระเงินสามารถใช้ Mobile Application ของธนาคารท่ีไดรั้บอนุญาตสแกน  
QR Code มาตรฐานท่ีร้านคา้เพื่อชาํระเงินทนัที ครอบคลุมสินคา้และบริการทัว่ไปท่ีใชใ้นชีวิตประจาํ
วนัทั้งร้านอาหาร ร้านคา้ ตลาดสดหรือการชาํระค่าโดยสารของรถแท็กซ่ีหรือมอไซดรั์บจา้ง ร้านคา้ก็
สามารถรับชาํระเงินไดส้ะดวกข้ึน เพียงแค่มี QR Code Platform ธนาคารท่ีให้บริการชาํระเงินดว้ย  
QR Code  ใหเ้หตุผลและขอ้ดีท่ีประชาชนทัว่ไปจะสะดวกสบายมากข้ึน เพยีงแค่โทรศพัทมื์อถือเคร่ือง
เดียวกส็ามารถชาํระค่าบริการไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลใ์นชีวิตประจาํวนัของลูกคา้ในยคุ
ดิจิทลั ท่ีสาํคญัยิง่การใชง้านมีเพ่ิมมากข้ึนเท่าไร สังคมไทยกก็า้วสู่สังคมไร้เงินสดกนัไวเท่านั้น ซ่ึงการ
จ่ายเงินดว้ย QR Code จะนาํไปต่อยอดนวตักรรมทางการเงินไดห้ลากหลายในอนาคต เช่น ดว้ยขอ้มูล
การชาํระเงินบนระบบน้ี จะทาํให้ร้านคา้ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถขอสินเช่ือ โดยใช้เพียง
ขอ้มูลการชาํระเงินบนระบบน้ีเป็นขอ้มูลอา้งอิง ไม่ตอ้งใชสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเหมือนอยา่งท่ีเคย
ทาํมาอีกต่อไป อยา่งไรกต็ามผูบ้ริโภคคือหวัใจสาํคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายน้ี 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจใช ้QR Code และระดบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มคน 2 เจเนอเรชัน่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ร้านคา้ผูใ้ห้บริการ ธนาคารท่ีรับชาํระเงิน รวมถึงผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจเขา้ร่วม 
QR Code Payment ในการนาํขอ้มูลมาใช้ประกอบธุรกิจ และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะนาํไปวางแผน
การตลาด ตลอดจนผูพ้ฒันาระบบแอพพลิเคชัน่ (Application) เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ 
ความปลอดภยั และนาํมาใชง้านจริง เป็นตน้ 
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วตัถุประสงค์  
 1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 7P’s ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้
QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร   
 3. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิาน 
1. ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นรูปแบบการนาํเสนอและ
ดา้นกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ ใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่ม    
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ประกอบดว้ย ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน ผูน้าํทางความคิด และ 
ผูมี้ช่ือเสียง ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ ใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

3. การรับรู้ความเส่ียง ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นส่วนตวั ดา้นจิตวิทยา และดา้นการทาํงาน
ของ Application ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่ม 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมา
ใช ้QR Code ชาํระค่าบริการและสนบัสนุนใหเ้กิดธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน 
  2. ธนาคารและผูใ้ห้บริการแอพพลิเคชัน่สามารถนาํปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใช ้QR Code ชาํระค่าบริการไปปรับปรุงและพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพสามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กเจเนอเรชัน่ 
  3. ธุรกิจร้านคา้สามารถใช้เป็นแนวทางการจดัทาํแผนการส่งเสริมการตลาดและกาํหนด
ช่องทางการส่ือสารใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ยเช่นกนั 
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กรอบแนวคดิ  

 
                     ตวัแปรอิสระ                                                             ตวัแปรตาม  

 
 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ7P’s 

 Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิง
ทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัว่าคือ “4P’s” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา 
(Price) การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) แต่สาํหรับธุรกิจบริการแลว้ 4P 
ยงัถือว่าไม่เพียงพอต่อการบริการให้ประสบความสําเร็จ เพราะในธุรกิจบริการนั้น “ผูใ้ห้บริการ” 
จะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั “ผูรั้บบริการ” ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้นจึงเพิ่มกลยุทธ์ 3P คือ บุคคล 
(People) ลกัษณะกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

 แนวคดิการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
          Comber and Thieme (2013) ได้กล่าวถึง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็นแหล่งท่ีมาของ
อิทธิพลทางสังคมท่ีสําคญั ซ่ึงได้มาจากบุคคลสําคญัของแต่ละบุคคล เช่น สมาชิกในครอบครัว  
กลุ่มเพ่ือน ตลอดจนบุคคลมีช่ือเสียง และนกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวุฒิ เป็นตน้ คนท่ีสาํคญัเหล่าน้ีจะทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูป้ระเมินเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Kelman, 1974) ท่ีพบว่า บรรทดั
ฐานอตันยัหรือการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เป็นการสรุปปฏิกิริยากบัความเช่ือเก่ียวกบัความคาดหวงัของ
ผูอ่ื้นอย่างมีนยัสาํคญั เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน อิทธิพลน้ีข้ึนอยูก่บัความจาํเป็นของแต่ละ
บุคคลท่ีไดรั้บการเรียกวา่ การปฏิบติัตามกลุ่มอา้งอิง 
 แนวคดิการรับรู้ความเส่ียง 
 การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) เป็นหน่ึงในตวัแปรหลกัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
เป็นสภาวะท่ีผูบ้ริโภคมีความเส่ียงหากตัดสินใจซ้ือ จะเกิดความเสียหายหากตัดสินใจผิดพลาด  
เป็นเหตุใหช้ะลอการตดัสินใจ เพ่ือหาขอ้มูลใหม้าก การรับรู้ความเส่ียงประกอบดว้ย 1) ความเส่ียงดา้น
หน้าท่ีหรือความสามารถของผลิตภณัฑ์ (Performance Risk) เก่ียวกบัความกลวัว่าสมรรถภาพของ
สินคา้หรือบริการจะไม่เป็นไปตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั 2) ความเส่ียงทางจิตวิทยา (Psychological Risk) 
เก่ียวกบัความคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ในการชาํระค่าสินคา้และบริการ (Li & Huang, 
2009) 
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Miyazaki and Femandez (2001) ได้กล่าวว่า ปัจจัยหลักท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์คือ ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั โดยระดบัประสบการณ์ของผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ตมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงต่อความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 
ระเบียบวธีิการวจิยั  
        ประชากร (Population) ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ี
มีภูมิลาํเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ณ เดือนธนัวาคม 2561 จาํนวนทั้งส้ิน 2,682,807 คน  
     1) ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์เกิดอยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 ปัจจุบนัมีอายุ
ระหวา่ง 39-53 ปี จาํนวนทั้งส้ิน 1,340,053 คน  
     2) ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2539 ปัจจุบนัมีอายุ
ระหวา่ง 22-38 ปี จาํนวนทั้งส้ิน 1,342,754 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561)  
  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) เน่ืองจากทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชสู้ตร Taro Yamane 
(1967) ในการคาํนวณขนาดตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ จาํนวน 200 คน 
และกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย จาํนวน 200 คน รวมทั้งหมด 400 คน 
 
วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจัยได้กาํหนดกรอบการศึกษาโดยเลือกจากเขตในกรุงเทพมหานครท่ีเป็น
ศูนยก์ลางธุรกิจ การคา้ การบริการ การท่องเท่ียว เขตเศรษฐกิจ และเขตคมนาคมขนส่ง 

ขั้นตอนท่ี 2 ทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยการ
สุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) กาํหนดการเลือกกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ทั้ง 10 เขต โดยแบ่งเป็นเขตละ 
40 คน ดงัน้ี 1) เขตจตุจกัร 2) เขตลาดพร้าว 3) เขตปทุมวนั 4) เขตราชเทวี 5) เขตหลกัส่ี 6) เขตดอน
เมือง 7) เขตบางซ่ือ 8)เขตพญาไท 9) เขตสายไหม 10) เขตสาทร 

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) เป็นการเลือกลุ่มตวัอย่างโดย
แบ่งเป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 200 คน กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย 200 คน และผูว้ิจยัอาศยัการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเกบ็ตวัอยา่งจนกระทัง่ไดค้รบตามจาํนวนในการ
วิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 400 คน 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม –  มิถุนายน 2562) 

106 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั  
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดน้าํเคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใชใ้น

การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็น Check list  2) ปัจจัยด้านต่าง ๆ มีลักษณะเป็น Interval Scale และใช้
มาตรการประเมินตัววดัของลิเคร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาํหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้ าหนัก  
5 ระดบั  
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 แบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เป็นผู ้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (IOC) โดยไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.33 - 1.00 ค่าท่ีได ้ตํ่า
กว่า 0.50 มีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก้ไขตามคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ มีค่าความเท่ียงตรง
สามารถนาํไปใชไ้ด ้ผลทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทั้ง 14 ดา้น มีค่าตํ่าสุด
ท่ี 0.703 – 0.992 โดยรวมมีค่าเท่ากบั 0.845 หรือเท่ากบัร้อยละ 84.5 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเช่ือถือในระดบัดี สามารถนาํไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผูว้ิจ ัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา

สําหรับการอธิบาย คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เป็นขอ้มูลท่ีใช้มาตรวดั
อนัตราภาค (Interval Scale) ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชแ้ปลผลขอ้มูลต่างๆ และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์เชิงถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ตาม (Y) 1 ตวักบัตวัแปรอิสระ (X) ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป นาํเขา้ขอ้มูลดว้ยวิธี Enter สมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ Y' = a+b1x1+ b2x2+ b3x3+…+ bk 
 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ท่ีทาํการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 118 คน 
(ร้อยละ 59.00) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 134 คน (ร้อยละ 67.00) มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 
3 คนข้ึนไป จาํนวน 108 คน (ร้อยละ 54.00) มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี จาํนวน 93 คน 
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(ร้อยละ 46.50) มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 71 คน (ร้อยละ 35.50) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
40,001 บาท ข้ึนไป จาํนวน 105 คน (ร้อยละ 52.50) 

กลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชั่นวายท่ีทาํการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 119 คน 
(ร้อยละ 59.50) มีสถานภาพโสด จาํนวน 110 คน (ร้อยละ 55.00) มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 
3 คนข้ึนไป จาํนวน 74 คน (ร้อยละ 37.00) มีระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี จาํนวน 145 คน 
(ร้อยละ 72.50)  มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 74 คน (ร้อยละ 37.00) มีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,000 -
30,001 บาท/เดือน จาํนวน 63 คน (ร้อยละ 31.50) 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชัน่
วาย รู้จกั QR Code Payment ผ่านป้ายแสดงรับชาํระดว้ย QR Code ซ่ึงเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่
เอก็ซ์ จาํนวน 83 คน (ร้อยละ 41.50) ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่วายตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระ
ค่าสินคา้/บริการคร้ังแรกท่ีร้านอาหาร/ร้านกาแฟ จาํนวน 54 คน (ร้อยละ 27.00) เม่ือเทียบกลุ่มตวัอยา่ง
เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ท่ีส่วนใหญ่ตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าสินคา้/บริการคร้ังแรกท่ีร้านอาหาร/ร้าน
กาแฟ จาํนวน 61 คน (ร้อยละ 31.50) ซ่ึงมากกว่าเจเนอเรชั่นวายร้อยละ 4.50 และในอนาคตกลุ่ม
ตัวอย่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายยงัคงใช้ QR Code ชาํระค่าบริการ จาํนวน 181 คน  
(ร้อยละ 90.50) และจาํนวน 195 คน (ร้อยละ 97.50) ตามลาํดบั 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านต่าง ๆ ทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 7P’s 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR 

Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคเจอเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นราคามีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (  = 4.74) รองลงมา คือ ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ (  = 4.71) ดา้นกระบวนการ (  = 4.68) 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (  = 4.46) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (  = 4.44) ดา้นบุคคล (  = 4.02) และน้อย
ท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ (  = 3.77) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR 
Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.80) รองลงมา คือ ดา้นราคา (  = 4.72) ดา้นกระบวนการ (  = 4.70) ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (  = 4.69) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (  = 4.50) ดา้นบุคคล (  = 4.17) และน้อยท่ีสุด 
คือ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ (  = 3.94) 
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ปัจจยัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเจอเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด ( 	= 3.66) รองลงมา คือ ด้านผูน้ ําทางความคิด (  = 3.29) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านผูมี้
ช่ือเสียง (  = 2.47) 

ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นผูน้าํทางความคิดมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
(  = 3.46) รองลงมา คือ ดา้นกลุ่มเพื่อนและครอบครัว (  = 3.42) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผูมี้ช่ือเสียง 
(  = 2.98)  

 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง 
 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภค

กลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการทาํงานของ Application มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(  = 4.26) รองลงมา  คือ  ด้านจิตวิทยา  (  = 3.61) และน้อยท่ีสุด  คือ  ด้านความเป็นส่วนตัว  
(  = 2.41) 

 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภค
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการทาํงานของ Application มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(  = 3.82) รองลงมา  คือ  ด้านจิตวิทยา  (  = 2.52) และน้อยท่ีสุด  คือ  ด้านความเป็นส่วนตัว  
(  = 2.05) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันเอ็กซ์และ 
เจเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร 
 การตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู ้บ ริโภคกลุ่มเจ เนอเรชั่นเอ็กซ์ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตดัสินใจใช ้QR Code เน่ืองจากช่ืนชอบการใชเ้ทคโนโลยี ๆ ท่ีเขา้มาเปล่ียน
วิถีการดาํเนินชีวิตแบบเดิม ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.28) รองลงมา คือ ตดัสินใจใช้ QR Code 
ชาํระค่าบริการเน่ืองจากตรงกบัไลฟ์สไตลชี์วิตประจาํวนั (  = 4.26) และนอ้ยท่ีสุด คือ ตดัสินใจใช ้
QR Code ชาํระค่าบริการเพ่ือภาพลกัษณ์ของตนเองท่ีเป็นคนกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (  = 3.18) 
 การตัดสินใจใช้  QR Code ชําระ ค่าบ ริการของผู ้บ ริโภคกลุ่ม เจ เนอเรชั่นวายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตดัสินใจใช ้QR Code เน่ืองจากช่ืนชอบการใชเ้ทคโนโลยี ๆ ท่ีเขา้มาเปล่ียน
วิถีการดาํเนินชีวิตแบบเดิม ๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.41) รองลงมา คือ ตดัสินใจใช้ QR Code 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม –  มิถุนายน 2562) 

109 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

ชาํระค่าบริการเน่ืองจากตรงกบัไลฟ์สไตลชี์วิตประจาํวนั (  = 4.36) และนอ้ยท่ีสุด คือ ตดัสินใจใช ้
QR Code ชาํระค่าบริการเพ่ือภาพลกัษณ์ของตนเองท่ีเป็นคนกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ (  = 3.55) 
 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน Multiple Regression Analysis  
ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ 7P’s  
                 ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และ 
                 เจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ เจเนอเรชัน่วาย 

b β t sig. b β t sig. 
(Constant) 1.647  1.982*  2.013  2.924**  

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.304 0.242 3.071 0.002** 0.280 0.209 2.700 0.008** 
ดา้นราคา (X2) 0.056 0.036 0.497 0.620 0.191 0.158 1.896 0.050* 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ (X3) 0.195 0.197 2.732 0.007** -0.106 -0.114 -1.580 0.116 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) -0.117 -0.090 -1.243 0.215 -0.134 -0.136 -1.688 0.093 
ดา้นบุคคล (X5) 0.081 0.076 1.011 0.313 -0.038 -0.045 -0.585 0.559 
ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ (X6) 0.148 0.082 1.130 0.260 0.189 0.116 1.436 0.153 
ดา้นกระบวนการ (X7) -0.174 -0.095 -1.295 0.197 0.032 0.120 0.268 0.789 
ขอ้มูล Gen-X R = 0.395 R2 = 0.156 Adjusted R2 = 0.126 SEest = 0.68091 F = 5.081** 

ขอ้มูล Gen-Y R = 0.314 R2 = 0.099 Adjusted R2 = 0.066 SEest = 0.60980 F = 2.997* 
Sig. 0.05* / Sig. 0.01** 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(X1) และดา้นช่องทางการใหบ้ริการ (X3) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระ
ค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร (Y) ไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.01 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์
ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางการให้บริการ (β = 0.242) และน้อยท่ีสุด คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์(β = 0.197) ตวัแปรสามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ ดงัน้ี  

สมการถดถอยคะแนนดิบ Y' = 1.647 + 0.304 (ดา้นผลิตภณัฑ ์X1) + 0.195 (ดา้นช่องทางการ
ใหบ้ริการ X3) 
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สําหรับเจเนอเรชั่นวายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (X1) และดา้นราคา (X2) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร (Y) ไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(β = 0.209) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นราคา (β = 0.158) 
สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ ดงัน้ี  

สมการถดถอยคะแนนดิบ Y' = 2.013 + 0.280 (ดา้นผลิตภณัฑ ์X1) + 0.191 (ดา้นราคา X2) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้ 
                 QR Code ชําระค่าบริการของผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายใน 
                 กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ เจเนอเรชัน่วาย 

b β t sig. b β t sig. 
(Constant) 2.923  11.895**  4.076  19.302**  

ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน 
(X8) 

0.094 0.150 2.160 0.032* 0.018 0.040 
0.567 0.571 

ผูน้าํทางความคิด(X9) 0.068 0.107 1.534 0.127 -0.039 -0.076 -1.063 0.289 
ผูมี้ช่ือเสียง (X10) 0.087 0.144 2.068 0.040* 0.034 0.071 0.993 0.322 
ขอ้มูล Gen-X R = 0.231 R2

 = 0.054 Adjusted R2 = 0.039 SEest = 0.71377 F = 3.698* 
ขอ้มูล Gen-Y R = 0.111 R2 = 0.012 Adjusted R2 = (-0.003) SEest = 0.63173 F = 0.8174 

 Sig. 0.05* / Sig. 0.01** 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ไดแ้ก่ ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน(X8) 

และผู ้มี ช่ือเสียง (X10) สามรถพยากรณ์การตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู ้บริโภค 
กลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร (Y) ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และ 

เจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน (β = 0.150) และ
นอ้ยท่ีสุด คือ ผูมี้ช่ือเสียง (β = 0.144) สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี  

สมการถดถอยคะแนนดิบ  Y' = 2.923 + 0.094 (ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน  X8) + 0.087  
(ผูมี้ช่ือเสียง X10) 
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สาํหรับเจเนอเรชัน่วายพบว่า ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงไม่มีดา้นใดสามารถพยากรณ์
การตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี  

สมการถดถอยคะแนนดิบ Y' ≠ 4.076 + 0.018(X8) - 0.039(X9) + 0.034(X10) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช ้QR  
                  Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
เจเนอเรชัน่เอก็ซ์ เจเนอเรชัน่วาย 

b β t sig. b β t sig. 

(Constant) 4.999  17.296**  4.372  21.192**  
ดา้นความเป็นส่วนตวั (X11) -0.172 -0.224 -3.289 0.001** -0.007 -0.010 -0.133 0.894 
ดา้นจิตวทิยา (X12) -0.224 -0.308 -4.056 0.000** -0.195 -0.290 -3.624 0.000** 
ดา้นการทาํงานของ Application (X13) -0.017 -0.017 -0.236 0.814 0.062 0.089 1.229 0.221 

ขอ้มูล Gen-X R = 0.446 R2 = 0.199 Adjusted R2 = 0.187 SEest = 0.65651 F = 16.265** 
ขอ้มูล Gen-Y R = 0.280 R2 = 0.079 Adjusted R2 = 0.064 SEest = 0.61018 F = 5.572** 

Sig. 0.05 * / Sig. 0.01** 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นส่วนตวั (X11) และดา้น
จิตวิทยา (X12) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร (Y) ได้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 ด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
คือ ดา้นจิตวิทยา (β = -0.308) และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความเป็นส่วนตวั (β = -0.224) มีความสัมพนัธ์
เชิงลบอยูใ่นระดบัผูบ้ริโภคสามารถยอมรับความเส่ียงได ้สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนน
ไดด้งัน้ี  

สมการถดถอยคะแนนดิบ  Y' = 4.999 – 0.172 (ด้านความเ ป็นส่วนตัว  X11) – 0.224  
(ดา้นจิตวิทยา X12)  

สาํหรับเจเนอเรชัน่วาย พบว่า ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง ไดแ้ก่ ดา้นจิตวิทยา (X12) สามารถ
พยากรณ์การตัดสินใจใช้  QR Code ชําระค่าบริการของผู ้บ ริโภคกลุ่ม เจ เนอเรชั่นวายใน
กรุงเทพมหานคร (Y) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้QR Code 
ชําระค่าบริการของผู ้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ในกรุงเทพมหานครมีเพียงด้านเดียว  คือ  
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ดา้นจิตวิทยา (β = -0.290) มีความสัมพนัธ์เชิงลบอยูใ่นระดบัท่ีผูบ้ริโภคสามารถยอมรับความเส่ียงได ้
สามารถเขียนอยูใ่นรูปสมการถดถอยคะแนนไดด้งัน้ี 

สมการถดถอยคะแนนดิบ Y' = 4.372 – 0.195 (ดา้นจิตวิทยา X12)   
 

อภิปรายผล  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ 7P’s 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผู ้บริโภคทั้ ง  2 กลุ่ม  
ใหค้วามสาํคญัในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั โดยใหค้วามสาํคญักบั QR Code เป็นบริการทางการเงินท่ี
จ่ายง่าย รวดเร็วเป็นอนัดบั 1 เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างอยู่ในสังคมเมืองท่ีมีการเร่งรีบและแข่งขนัอยู่
ตลอดเวลา ทาํให้เทคโนโลยีเขา้มามีอิทธิพลเป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัจจยัหลกัเป็นเร่ืองของเวลาและความ
สะดวกท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มน้ีทาํธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Armstrong and Kotler (2009) ท่ีว่าผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาํให้
ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มญัชุตา ก่ิงเนตร (2554) พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์  
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารอินเทอร์เน็ต เห็นดว้ยว่ามีความสะดวกในการใชบ้ริการ 
ขั้นตอนการทาํรายการง่ายและรวดเร็ว   
 ดา้นราคาของกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชัน่วาย พบว่าดา้นราคามีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการ
ตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ โดยให้ความสาํคญัไม่มีขั้นตํ่าสาํหรับการชาํระค่าบริการผา่น QR Code เป็นอนัดบั
ท่ี 1 ซ่ึงผูบ้ริโภคไดใ้ห้ขอ้มูลว่า ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ลดการพกเงินสดหรือบตัรเครดิต 
และสามารถชาํระเงินค่าสินคา้/บริการได ้แมจ้ะมีจาํนวนเงินหลกัสิบก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กานต์สินี เลิศวงศาโรจน์ (2559) พบว่าดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธุรกรรมทาง
การเงินผ่านทางโทรศพัทมื์อถือในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เห็นดว้ยท่ีสุดกบัไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการใชบ้ริการ 
 ดา้นช่องการให้บริการของกลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ พบว่าดา้นช่องทางการให้บริการ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่
เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร โดยให้ความสําคญักบัสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือรองรับระบบ QR Code 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที ่9 ฉบับที ่1 (มกราคม –  มิถุนายน 2562) 

113 Journal of Finance, Investment, Marketing and 
 Business Management 

เป็นอันดับท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2009) ท่ีโครงสร้างของช่องทาง 
ซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบนัการตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลธิดา 
เล้าเจริญ (2561) พบว่า ผู ้ใช้บริการให้ข้อมูลว่า “ทุกคร้ังท่ีต้องโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
ผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะจะเลือกใชบ้ริการ Prompt Pay อีก เพ่ือท่ีจะพกเงินสดนอ้ยลง เพียงแค่
มีโทรศพัทมื์อถือต่อใหไ้ม่มีเงินสด กส็ามารถกลบัถึงบา้นไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่ตอ้งเดิน” 
 ปัจจยัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
 ดา้นครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ พบว่า
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงดา้นครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจใช ้QR 
Code ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
โดยให้ความสาํคญักบัเพื่อนแนะนาํหรือชกัชวนให้หันมาใช ้QR Code ชาํระค่าบริการเป็นอนัดบัท่ี 1 
จากผลการวิจยัผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอก็ซ์มีการับรู้การใชง้าน QR Code จากคนในครอบครัว/เพ่ือนเป็น
อนัดบัท่ี 3 (ร้อยละ 17.50) จากช่องทางการรับรู้ทั้ งหมด ซ่ึงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 5.48 
ชัว่โมง/วนั แต่ในวนัหยดุมีการใชล้ดลงท่ี 5.18 ชัว่โมง/วนั ทาํใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและ
กลุ่มเพ่ือนช่วงวนัหยดุเพ่ิมข้ึน หรือมีการแชร์ประสบการณ์แบบการบอกต่อ (Word of Mouth) มากกวา่
การส่ือสารทางสังคมออนไลน ์จึงทาํใหค้รอบครับและกลุ่มเพือ่นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของธิติพรรด์ิ หงอสกุล (2559) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 46-55 ปี (เจเนอ
เรชัน่เอ็กซ์) ท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บอิทธิพลจากการใชง้านระบบธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนจากเพ่ือน
ร่วมงานและคนรู้จกั    
 ดา้นผูมี้ช่ือเสียงของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ พบว่าการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงดา้นผูมี้ช่ือเสียง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยให้ความสาํคญักบั
ดารา/นกัร้อง และนกักีฬาอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นบุคคลมีช่ือเสียง เป็นตน้แบบในการเลือกใช้
สินคา้/บริการ มาใหค้าํแนะนาํ หรือรับรองการใชง้าน ในส่วนยทููปเบอร์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีมีผลต่อการ
คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เน่ืองจากยทููปเบอร์เป็นช่องทางการส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์อาจยงัไม่เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอก็ซ์เท่าท่ีควร 
 จากการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่วาย พบว่าการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิงดา้นผูน้าํทางความคิดเป็นอนัดบัท่ี 1 และเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัผูน้าํประเทศสนบัสนุนให้ใช ้QR 
Code ชาํระค่าบริการแทนการใช้เงินสด แต่ทั้งน้ีไม่พบดา้นใดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code 
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ชาํระค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจอเนเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย
มีการรับรู้การใชง้าน QR Code ผ่าน Social media เป็นอนัดบัท่ี 2 จากช่องทางการรับรู้ทั้งหมด ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร มีความคล่องตวัในการใชเ้ทคโนโลย ี
และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 7.12 ชัว่โมง/วนั และเพ่ิมข้ึนเป็น 7.36 ชัว่โมง/วนั 
ในวนัหยดุ ส่วนมากมีการคน้หาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการดว้ยตนเองเป็นหลกั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีบรรทดัฐานทางสังคม (Social Norm) บรรทดัฐานทางสังคมสามารถถูกมองว่า
เป็นขอ้ความท่ีกาํหนดพฤติกรรมและการกระทาํเป็นการควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ 
บรรทดัฐานน้ีมกัข้ึนอยูก่บับางระดบัของการไดรั้บความยนิยอมและดาํรงอยูโ่ดยการบงัคบัทางสงัคม  
 ปัจจยัการรับรู้ความเส่ียง 
 ดา้นความเป็นส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ พบว่ามีการ
รับรู้ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการตดัสินใช ้QR Code ชาํระค่าบริการ
ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยให้ความสาํคญั
กบัขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกนาํไปใชใ้นจุดประสงคอ่ื์น ๆ นอกเหนือจากท่ีผูบ้ริโภคอนุญาตเป็นอนัดบัท่ี 
1 เพราะยงัไม่เขา้ใจถึงกระบวนการทาํงานของ QR Code Payment อาจเป็นเพราะมีคนในครอบครัว/
กลุ่มเพ่ือนชกัชวน หรือร้านคา้มีส่วนลดซ่ึงเป็นช่วงประชาสมัพนัธ์ใหมี้คนหนัมาใชม้ากยิง่ข้ึน จึงมีการ
ตดัสินใจใช้บริการไม่ไดเ้กิดจากการใชเ้พราะความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน และไม่ไดรั้บรู้ถึง
ความปลอดภยัจากการทาํธุรกรรมผ่านช่องทาง QR Code เท่าท่ีควร ทาํให้การใชง้านคร้ังต่อไปชา้ลง 
และความถ่ีในการใชง้านนอ้ยลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกริดา โคตรชาลี (2555) พบว่าการรับรู้
ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่

เอก็ซ์และเจเนอเรชัน่วาย 
 ด้านจิตวิทยาของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วาย 
พบว่ามีการรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวิทยามีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อการตัดสินใช้ QR Code ชําระ
ค่าบริการของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคญักบัการใช ้QR Code ชาํระ
ค่าบริการไม่ย ัง่ยนืเท่าการใชเ้งินสดเป็นอนัดบัท่ี 1 มีผลเชิงลบต่อเจเนอเรชัน่เอก็ซ์อยูใ่นระดบัมาก และ
เจเนอเรชัน่วายอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่ม ยงัเห็นว่าการใชเ้งินสดเป็นช่องทาง
หลกัและสะดวกท่ีสุด สอดคล้องกับผลวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ริโภคทั้ ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญ 
นอ้ยท่ีสุดกบั QR Code เป็นบริการทางการเงินท่ีสะดวกกว่าการใชเ้งินสด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
จิญาดา แก้วแทน (2557) พบว่าปัจจยัทางดา้นทศันคติในดา้นการรับรู้ความเส่ียงจากการใช้บริการ
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ชาํระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชบ้ริการชาํระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
 ดา้นการทาํงานของ Application ของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเจเนอเรชัน่เอก็ซ์และ
เจเนอเรชัน่วาย พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการทาํงานของ Application แต่ละดา้นไม่
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยให้ความสาํคญักบัการใช ้Mobile Application ไม่มีความ
เสถียรในการใชง้านบางช่วงเวลาเป็นอนัดบัท่ี 1 ส่งผลเชิงลบต่อเจเนอเรชัน่เอ็กซ์ในระดบัมากท่ีสุด
และเจเนอเรชัน่วายอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเกิดจากการอปัเดตเวอร์ชัน่ท่ีไม่สมบูรณ์ ทาํใหร้ะบบการทาํงาน
ไม่เสถียร แต่ทั้งน้ีก็ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้ QR Code ค่าบริการ หากมีการขดัขอ้งหรือมีปัญหา
เก่ียวกบัสมาร์ทโฟน หรือ แอพพลิเคชัน่ ผูบ้ริโภค 2 กลุ่มน้ีสามารถเปล่ียนวิธีการชาํระเงินเป็นช่องทาง
อ่ืน ๆ ไดเ้ลย เป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองเจเนอเรชัน่ต่างมีประสบการณ์ในการใชแ้อพพลิเคชัน่บน
สมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคกลุ่ม Innovator โดยคนกลุ่มน้ีพร้อมท่ีจะยอมรับแนวคิด และตอ้งการ
ทดลองอะไรใหม่ ๆ มากกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ (Rogers, 2003) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั พบว่า
การตดัสินใจใช ้QR Code ชาํระค่าบริการเน่ืองจากช่ืนชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเขา้มาเปล่ียนวิถีการ
ดาํเนินชีวิแบบ เดิม ๆ ทั้งเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียมากกว่า
การตดัสินใจดา้นอ่ืน ๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 กลุ่มเจเนอเรช่ันเอก็ซ์ 
  1) ดา้นช่องทางการส่ือสาร พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์เนน้การส่ือสาร
แบบออฟไลน์เป็นช่องทางหลกั นกัการตลาด สถาบนัการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถนาํ
ผลการวิจยัไปประยุกต์กบัแผนการตลาดไดต้ามความเหมาะ เช่น (1) มีการจดัอีเวน้ท์ เพ่ือเป็นการ
แนะนาํวิธีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่และการใชง้านช่วยให้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่รู้จะเร่ิมตน้ใช้

งานอยา่งไร และจะใช ้QR Code ชาํระค่าสินคา้/บริการไดใ้นท่ีใดบา้ง (2) ใชผู้มี้ช่ือเสียงท่ีอยูใ่นกลุ่มเจ
เนอเรชัน่เอก็ซ์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเจเนอเรชัน่เอก็ซ์สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดค้ล่องตวัเหมือน
คนกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย และแชร์ประสบการณ์เก่ียวกบัการใช ้QR code Payment เพ่ือเป็นการรับรอง
การใชง้าน จากประสบการณ์ตรง  
  2) การลดระดบัความเส่ียง พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ยงัมีการรับรู้
ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวัอยู่ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงแอพพลิเคชัน่จะมีนโยบายเก่ียวกบั
ความปลอดภยัก่อนการใชง้าน แต่นั้นเป็นเพราะผูบ้ริโภคอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลจากส่วนนั้น อาจเป็น
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เพราะ 1) ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไม่ไดเ้ป็นผูด้าวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ดว้ยตนเอง 2) ไม่ไดอ่้านอย่างละเอียด 
ผูพ้ฒันาระบบควรมีการปรับรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัการใชง้าน เช่น ก่อน – หลงั
การใชง้านมีการเขา้รหสั และระบุขอ้ความเก่ียวกบัความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล และใชว้ิธีลด
ความเส่ียงแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ขอ้มูลจากครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน และควรมี Call Center ท่ีคอย
ใหค้าํแนะนาํและแกไ้ขปัญหา 
  3) การส่งเสริมการตลาด โดยเน้นดา้นความปลอดภยั ช้ีให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่เอก็ซ์ เห็นว่าการใช ้QR Code ปลอดภยัและดีกว่าการใชเ้งินสด เช่น เส่ียงต่อการเงินหาย เส่ียงภยั
โจรกรรม ให้ขอ้มูลเปรียบเทียบการใช้ QR Code Payment โดยการตดัเงินจากบญัชีธนาคาร/บตัร
เครดิต หรือการเติมเงินเขา้ระบบ และการใชเ้งินสด ว่ามีขอ้ดี ขอ้เสีย และประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะได้
จากแต่ละช่องทางอยา่งไร 
 กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย 
  1) ดา้นช่องทางการส่ือสาร พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเน้นการส่ือสาร
แบบออนไลน์เป็นช่องทางหลกั นกัการตลาด สถาบนัการเงิน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถนาํ
ผลการวิจัยไปประยุกต์กับแผนการตลาดได้ตามความเหมาะ เช่น ใช้วิธีการแนะนําสินค้าจาก
ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคคนอ่ืน ๆ (Review) ผ่านบล็อกหรือยูทูปเบอร์, การโฆษณาออนไลน์ 
(Online Advertising), การคน้หาคาํสาํคญั (Search Engine) เช่น การติดแฮชแทก็ เพราะสามารถสืบคน้
ขอ้มูลผา่นอุปกรณ์ส่ือสารได ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นมกัใชเ้วลาอยูก่บัอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั 
  2) การลดระดบัความเส่ียงโดยเน้นดา้นความปลอดภยั ช้ีให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย เห็นว่าการใช ้QR Code ปลอดภยัและดีกว่าการใชเ้งินสด เช่น เส่ียงต่อการเงินหาย เส่ียงภยั
โจรกรรม และให้ขอ้มูลเปรียบเทียบการใช้ QR Code โดยการตดัเงินจากบญัชีธนาคาร/บตัรเครดิต 
หรือการเติมเงินเขา้ระบบ และการใชเ้งินสด ว่ามีขอ้ดี ขอ้เสีย และประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจาก 
แต่ละช่องทางอยา่งไร  
หมายเหตุ กลยุทธ์หรือแผนการตลาดสามารถนาํมาใชร่้วมกบัผูบ้ริโภคทั้ง 2 กลุ่มได ้เน่ืองจากปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s ของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอ
เรชัน่วายมีระดบัการรับรู้ และใหค้วามสาํคญัแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนัมาก 
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การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานและการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการ 

รถไฟฟ้าสายสีเขยีวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
SAFETY WORK MANAGEMENT AND HEALTH BELIEF MODEL  

EFFECT TO CONSTRUCTION WORKERS BEHAVIOR IN THE 
GREEN LINE MASS RAPID TRANSIT SYSTEM PROJECT  

(MOCHIT TO SAPANMAI TO KHUKHOT SECTION) 
พชันิดา ศิลานนท์11 กฤษฎา มูฮมัหมดั12 

------------------------------------------------- 
บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ  
(หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) (2) เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารความปลอดภัยในการทาํงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือ
ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงานก่อสร้าง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ  (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย  
คือ พนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ซ่ึงมีจาํนวน 5,701 คน ผูว้ิจยัไดท้าํการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ โดยการเลือก
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ  
และผูว้ิจยัอาศยัการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวกในการเก็บแบบสอบถามจนไดค้รบตามจาํนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง  400 คน วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานดว้ย t-Test, F-test และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี  
มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่หรือ

                                                            
11 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
12 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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เท่ากบั 15,000 บาท ส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในสัญญาท่ี 1 บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จาํกดั 
(มหาชน) มีตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัคนงาน มีอายกุารทาํงาน 1-2 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
เขา้ฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและไม่เคยได้รับอุบติัเหตุจากการทาํงาน ปัจจยัการบริหารความ
ปลอดภยัในการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
รายได้ต่อเดือน สัญญาจ้าง ตาํแหน่งงาน อายุการทาํงาน และประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการ
ทาํงาน จากผลการวิจยัพบว่า ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนัแปรของ
ตวัแปรไดร้้อยละ 24.6 และ (3) ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ จากผลการวิจยั
พบว่า ดา้นการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน สามารถ
อธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 29.9 
 
คําสําคัญ: ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการทาํงาน, ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้น 
                 สุขภาพ, พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้าง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research are to study (1 )  the difference of personal characteristics, 
which influence construction workers behavior in the green line mass rapid transit system project 
(MOCHIT to SAPANMAI to KHUKHOT section). (2) the safety work management, which influence 
construction workers behavior in the green line mass rapid transit system project (MOCHIT to 
SAPANMAI to KHUKHOT section). And (3 )  health belief model, which influence construction 
workers behavior in the green line mass rapid transit system project (MOCHIT to SAPANMAI to 
KHUKHOT section). Population of this research is construction workers from the construction 
manager to the construction of the green line mass rapid transit system project and there are 5 ,701 
people in total. For the data collection, the researcher chooses Multistage Sampling by Stratified 
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Random Sampling so as the data collection would match with sample in the research and the 
researcher has applied Convenience Sampling from sample in the research in the sum of 400 people. 
Descriptive statistics analysis such as frequency distribution, percentage, average and standard 
deviation and Inferential statistics analysis by t-Test, F-test, and Multiple Regression Analysis are 
employed in this research. Research result is most of the respondents are male, aged 21-30 years old, 
being married with a bachelor’s degree or higher, having the average monthly income of less than or 
equal to 15,000 baht, working in the contract 1 - Italian Thai Development Public Co., Ltd. and being 
construction workers in 1 -2  years, having experience in safety training and never had an accident at 
work. The safety work management is generally at high level. Health belief model is generally at 
highest level. Construction workers behavior in the green line mass rapid transit system project 
(MOCHIT to SAPANMAI to KHUKHOT section) is generally at highest level. The results of testing 
hypothesis found that (1 )  According to research in term of personal characteristics, namely age, 
education, monthly income, employment contract, job position, work experience, and safety training 
experience in general differently significance at the level of 0.05. (2) According to research, the safety 
work management, the most influential factor is compliance with safety regulations, the second factor 
is safety policy respectively and 24 .6  as a prediction. And (3 )  According to research, health belief 
model, the most factor is perceived benefit and barriers and 29.9 as a prediction. 
 
Keywords: The Safety Work Management, Health Belief Model, Construction Workers Behavior 
 
บทนํา 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่และมีจาํนวนประชากรมาก

ท่ีสุด (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) พ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครจึงมีความหนาแน่น แออดั ซ่ึงเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมาอนัส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชากร ในชีวิตประจาํวนัผูค้นใน
กรุงเทพมหานครจะตอ้งรีบต่ืนเช้าออกจากบา้นเผื่อเวลาสําหรับการเดินทางในสภาพการจราจรท่ี

ติดขดั ดงันั้นระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นปัจจยัหลกัสําคญัในการแกปั้ญหาการจราจรติดขดับนทอ้ง
ถนน (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2552) ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย 
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สีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร มีทั้งหมด 16 สถานี 
ประกอบดว้ย สถานีห้าแยกลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม สถานี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถานีกรมป่าไม ้สถานีบางบวั สถานีกรมทหารราบท่ี 11 สถานีวดั-พระศรี
มหาธาตุ สถานีอนุสาวรียห์ลกัส่ี สถานีสายหยดุ สถานีสะพานใหม่ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
สถานีพิพิธภณัฑก์องทพัอากาศ สถานีกม.25 และสถานีคูคต (การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย, 2559) สาํหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) เร่ิมตน้
ดาํเนินการเม่ือปี 2556 ตลอดระยะเวลาการดาํเนินการกว่า 4 ปีท่ีผ่านมาไดเ้กิดอุบติัเหตุข้ึนรวมทั้งส้ิน  
3 คร้ัง (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) ถือว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผูใ้ชแ้รงงาน
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งทาํงานก่อสร้างเน่ืองจากมีความเส่ียงสูง แต่ทั้งน้ียงัไม่เคยมีผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์
อุบติัเหตุ งานก่อสร้างในปัจจุบนัไดน้าํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการก่อสร้างเพ่ือลดระยะเวลา
ในการทาํงาน แต่สถิติการเกิดอุบติัเหตุในการก่อสร้างกลบัมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากสถิติการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทํางานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน  สํานักงาน
ประกนัสังคมในปี พ.ศ.2559 พบว่า กิจการก่อสร้างเป็นกิจการท่ีมีลูกจ้างประสบอนัตรายจากการ
ทาํงานสูงเป็นอนัดบั 1 โดยมีลูกจา้งประสบอนัตรายจากการทาํงานทั้งส้ิน 9,262 ราย คิดเป็นร้อยละ 
9.68 (ระบบศูนยข์อ้มูลแรงงานแห่งชาติ, 2559) ส่วนใหญ่เป็นอุบติัเหตุรุนแรง มีลูกจา้งเสียชีวิต ทั้งน้ี
การประสบอนัตรายเน่ืองจากการทาํงานมีสาเหตุจากปัจจยัหลายดา้น ทั้งในเร่ืองของพฤติกรรมความ
ประมาทและขาดความระมดัระวงัของพนกังานในการก่อสร้าง เช่น การใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ถูกวิธี การ
ปฏิบติังานท่ีลดัขั้นตอน การขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการทาํงาน การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล การนาํเคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีชาํรุดมาใช้งาน การหยอกลอ้ใน
สถานท่ีทาํงาน การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ความประมาท การไม่ฟังคาํแนะนาํหรือคาํตกัเตือนจากหวัหนา้
งาน เป็นตน้ และอีกประการหน่ึงเกิดจากสภาพแวดลอ้ม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอในการทาํงาน 
สภาพอากาศท่ีร้อนเกินไป พ้ืนท่ีทาํงานโดยรอบมีส่ิงกีดขวางอยู่ เป็นตน้ นอกจากน้ีพนกังานยงัขาด
ประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ จิตสาํนึกถึงเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังานและไม่ไดป้้องกนั
ตนเองอย่างถูกตอ้งเหมาะสมจึงทาํให้อุบติัเหตุเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 
2548)  

ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว บริษทัควรกาํกบัดูแลให้นายจา้งปฏิบติั
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้แก่ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในกิจการก่อสร้างเพ่ือตระหนักถึง

ความสาํคญัในการสร้างความปลอดภยัในการทาํงาน โดยมีการบริหารจดัการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ทาํงานอยา่งจริงจงั นอกจากน้ีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานกเ็ป็นส่ิงสาํคญัมาก เน่ืองจาก
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อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรทั้งดา้นสุขภาพทางร่างกายและสุขภาพทางจิตใจ 
พนกังานตอ้งทาํงานภายใตค้วามเส่ียงตลอดเวลาและอนัตรายสะสมจากฝุ่ น ควนั มลพิษต่าง ๆ การ
ควบคุมบริหารความปลอดภยัและการรับรู้ถึงปัจจยัเส่ียงในการทาํงานจึงเป็นเร่ืองสาํคญั หากพนกังาน
ตระหนักและทาํความเขา้ใจโดยการปรับพฤติกรรมให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและมาตรฐานความ

ปลอดภยัมาปฏิบติังานจริงอยา่งสมํ่าเสมอก็จะช่วยลดอุบติัเหตุลงได ้จะเห็นไดว้่าการป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุเป็นเร่ืองท่ีตอ้งเร่งรีบให้มีการปฏิบติัอย่างจริงจงัและหาแนวทางในการบริหารจดัการดา้น

ความปลอดภยัมาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้น

อนาคต 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอ
ชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต) ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยการบริหารความปลอดภยัในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต) 

3. ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต) 
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แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
แนวคดิของการบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน 

  Anderson (1989 อ้างถึงใน สุภชฎา ชูช่ืน, 2558) อธิบายถึง แนวทางการบริหารความ
ปลอดภยั ดงัน้ี 
 1. นโยบายความปลอดภยัของบริษทั หมายถึง การกาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัใหมี้
ความชดัเจน มีมาตรการปฏิบติัท่ีทาํใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนช่วยกนัในการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 
โดยทางสถานประกอบการจะตอ้งกาํหนดกฎระเบียบและวิธีการดาํเนินการดา้นความปลอดภยัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนและเผยแพร่ถึงนโยบายให้พนกังานทุกคนรับทราบอยา่งครบถว้น การ
กาํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารเพ่ือการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั โดย
นโยบายตอ้งมีความกะทดัรัดและชดัเจน ทาํให้พนักงานเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัต่าง ๆ ทั้งน้ีควรมีการปรับปรุงนโยบายดา้นความปลอดภยัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อยู่
เสมอเพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 
 2. ความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั หมายถึง บริษทักาํหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
ทาํงานดา้นความปลอดภยัโดยตรงและแจง้ใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน เช่น หากเกิด
เหตุการณ์อคัคีภยั ฝ่ายบริหารตอ้งกาํหนดแผนฉุกเฉินไวแ้ละช้ีแจงให้พนักงานทุกคนรับทราบถึง
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงานและลดความสูญเสียทรัพยากร
ต่าง ๆ จากการเกิดอุบติัเหตุ  
 3. การปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั หมายถึง การท่ีสถานประกอบการจดัให้มี
การขออนุญาตทาํงานในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายและมีเคร่ืองหมายเตือนภยัต่าง ๆ ดงันั้นเจา้หน้าท่ีฝ่าย
บุคคลควรจดัใหมี้การอบรม การปฐมนิเทศ การสอนงาน การจดัทาํคู่มือปฏิบติัการหรือมาตรฐานการ
ทาํงานให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัท่ีหน่วยงานของ
ภาครัฐและคณะกรรมการความปลอดภยักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
 4. การมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมดา้นความปลอดภยั หมายถึง สถานประกอบการจดัให้มีการ
สาํรวจทางดา้น สภาพ แวดลอ้ม เช่น การตรวจแสงสว่างในพ้ืนท่ีทาํงาน ตรวจความปลอดภยัในท่ีอบั
อากาศ ตรวจความปลอดภยัในการก่อสร้าง วสัดุกระเด็น ตกหล่น หรือพงัทลาย ตรวจสอบความ
ปลอดภยัเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ความปลอดภยัในดา้นการยกนํ้าหนกั ความปลอดภยัดา้นไฟฟ้า เสียง และ
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เป็นตน้ โดยทาํการสอบสวน การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เกิดอุบติัเหตุแลว้นาํไปแกไ้ขในสภาพการทาํงาน ปรับปรุงการวางแผนงานดา้นความปลอดภยั รวมถึง
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การตรวจร่างกายพนกังานก่อนรับเขา้ทาํงาน การจดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและแนะนาํถึง
วิธีการใชง้านเคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้งเพ่ือใหง้านออกมามีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
     สรุปไดว้่า แนวคิดการบริหารความปลอดภยัในการทาํงาน หมายถึง การควบคุมดูแล
สภาพแวดลอ้มและป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุหรือภยัอนัตรายในสถานประกอบการ โดยกาํหนดให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและพนกังานทุกคนยดึถือตามกฎระเบียบและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพื่อกาํจดั

ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานทุกคนตระหนกัและมีจิตสาํนึกในเร่ืองของ
ความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน โดย
คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุม

อนัตรายใหเ้หมาะสมในแต่ละสถานประกอบการ 
 แนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model : HBM) 
 Becker (1974 อา้งถึงใน ณฐัพงศ ์ปานศิริ, 2558) ไดอ้ธิบายถึงแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ
ซ่ึงจะช่วยในการป้องกันโรคและทาํนายพฤติกรรมการป้องกันและรักษาโรคของบุคคลไดอ้ย่าง

กวา้งขวางมากข้ึน ซ่ึงองคป์ระกอบพื้นฐานทางดา้นแผนความเช่ือดา้นสุขภาพนั้น ประกอบดว้ย 
 1. การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค (Perceived susceptibility) หมายถึง ความรับรู้ของแต่
ละบุคคลท่ีแสดงถึงโอกาสความเส่ียงในการป่วยดว้ยโรคว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงการรับรู้โอกาสเส่ียง
ของการเกิดโรคมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงโอกาสเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุและมีผลต่อพฤติกรรม

การป้องกนัของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การไม่วาง
ส่ิงของเกะกะในสถานท่ีทาํงานก่อสร้าง การแต่งกายและสวมรองเทา้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ไม่หยอก
ลอ้กนัระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ี การงดสูบบุหร่ีขณะปฏิบติังาน การรับรู้ถึงช่วงเวลาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมใน
การปฏิบติังานโดยใชเ้สียงดงั แสงสว่างท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ 
 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived severity) หมายถึง การประเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการป่วยด้วยโรคหรือเป็นการประเมินความรุนแรงของปัญหาทางด้านสุขภาพจาก

ผลกระทบในการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การสูญเสียชีวิตหรือ พิการ การสูญเสีย
อวยัวะ ทุพพลภาพ ความสมบูรณ์แข็งแรง การเกิดโรคแทรกซ้อน ความเจ็บปวดทรมาน และ
ผลกระทบท่ีไม่เก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพ เช่น การสูญเสียหนา้ท่ีการงาน การสูญเสียความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีความรู้สึกกลวัในการทาํงานนั้น ๆ มีความวิตกกงัวล ความสามารถในการปฏิบติังานลดลง 
การสูญเสียเวลา ทรัพยสิ์นเงินทองและสถานะทางสงัคม เป็นตน้ 
 3. การรับรู้ถึงประโยชนแ์ละอุปสรรคในการปฏิบติั (Perceived benefit and barriers) คือ การ
ประเมินส่วนบุคคลโดยเม่ือปฏิบติัแลว้จะช่วยลดโอกาสเส่ียงหรือลดความรุนแรงของการเกิดโรคได ้
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สามารถแยกเป็น 2 ประเด็นสามารถอธิบายไดว้่า 1.การรับรู้ประโยชน์ (Perceived benefit) หมายถึง 
ผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับจากการปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการป้องกนัหรือรักษาโรค ตอ้งให้
ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงเก่ียวกบัประโยชน์ในการป้องกนัและรักษาโรคเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ถึงโรค

นั้น ๆ โดยการประเมินหรือเปรียบเทียบระหว่างผลดีและผลเสียของพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ลดความ
รุนแรงของโรค ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เป็นต้น 2.การรับรู้อุปสรรค (Perceived barriers) 
หมายถึง ผลกระทบทางดา้นลบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาภายหลงัจากปฏิบติัตามคาํแนะนาํ เช่น การเสีย
ค่าใชจ่้าย การทาํให้เกิดความอบัอายหรือความลาํบากใจ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้ประโยชน์
และอุปสรรคในการป้องกนัอุบติัเหตุของการทาํงานดว้ย เน่ืองจากโรคเป็นส่ิงท่ีทาํให้สุขภาพร่างกาย
ของเราไม่แข็งแรง ทุกขท์รมาน เจ็บป่วยง่าย ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุภายนอก เช่นเดียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ 
หากไม่เตรียมพร้อมในการป้องกนัปัญญาต่าง ๆ หรือการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ
ทาํงานก็อาจทาํให้เกิดอุบติัเหตุและส่งผลเสียต่อสุขภาพจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้ยกตวัอย่างเช่น ตอ้ง
ทาํงานให้ถูกขั้นตอนและถูกวิธีจึงจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ พนักงานควรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคก์รอย่างเคร่งครัด การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบังาน 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในการทาํงานอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีโรคภยัไขเ้จ็บอาจจะไม่
เกิดข้ึนในทนัทีทนัใดแต่จะสะสมอยูใ่นร่างกายของผูป้ฏิบติังาน เช่น การสูดดมฝุ่ น ควนั มลพิษต่าง ๆ 
ในสถานท่ีทาํงานแต่ละวนั การนั่งทาํงานท่ีผิดท่าจะส่งผลให้ปวดหลงั ปวดเอว กระดูกคดงอใน
อนาคต เป็นตน้ ทั้งหมดน้ีเป็นโรคท่ีเกิดจากการทาํงานซ่ึงจะส่งผลต่อความปลอดภยัในภายหนา้ได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
 พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน หมายถึง การปฏิบติัในการทาํงานต่าง ๆ ของบุคคล 
โดยตอ้งมีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามหน้าท่ี และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัด ซ่ึงพฤติกรรมท่ีดีนั้ นจะส่งผลทาํให้งานมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบติังานและยงัเป็นการป้องกนัตนเองใหพ้น้จากภยัอนัตรายอนัเน่ืองจากการทาํงาน ลดการสูญเสีย
ทั้ งต่อบุคคล ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วยจากโรคภยั 
รวมถึงเป็นการหลีกเล่ียง ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอี้กดว้ย 
ซ่ึงการสร้างพฤติกรรมท่ีดีน้ีข้ึนไดต้อ้งเกิดการเรียนรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการทาํงาน 
โดยอาจเกิดจากการเขา้ฝึกอบรมงาน การตกัเตือน การช้ีแนะหรือให้คาํแนะนาํ รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดการกระทาํหรือการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเพ่ือนาํไปสู่พฤติกรรมความปลอดภยัของการ

ทาํงานท่ีดีในองคก์ร  
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 แนวคิดของเกรียงศกัด์ิ วงคเ์มฆ (2554) อธิบายถึงลกัษณะพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ทาํงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบดว้ย พฤติกรรมความปลอดภยัภายนอกการทาํงาน 
(External Occupational Safety Behavior) และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน (Occupational 
Safety Behavior) ซ่ึงสามารถสรุปไดคื้อ พฤติกรรมความปลอดภยัภายนอกการทาํงานเป็นการแสดงอ
อกหรือพฤติกรรมในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีความรู้สึกนึกคิดและเจตนาดี
เพ่ือความปลอดภยัของสถานประกอบการ ซ่ึงการกระทาํน้ีจะสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น 
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การรับฟังคาํแนะนาํหรือคาํตกัเตือนจากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 
รวมทั้งมีความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอีกประการ
หน่ึงคือ พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานเป็นความรู้สึกนึกคิดถึงพฤติกรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อย่างปลอดภยั เป็นส่ิงท่ีอยู่ภายใตจิ้ตสํานึกของผูป้ฏิบติังานในแต่ละบุคคล เช่น อารมณ์ความรู้สึก 
ความพึงพอใจ ความรู้สึกต่อตา้น การมีจิตสํานึก ความคิด การตดัสินใจ การรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงพฤติกรรมน้ีจะไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรงหรือสงัเกตเห็นไดย้ากนัน่เอง 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- สญัญาจา้ง 

พฤ ติกรรมคว ามปลอดภัย 

ในการทํางานของพนักงาน 

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 

สายสีเ ขียว เหนือ  (หมอชิต -

สะพานใหม่-คูคต)  

การบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน 

- ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทั 

- ดา้นความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั 

- ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 

การรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 

- ดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ 

- ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการเกิดอุบติัเหตุ 

- ดา้นการรับรู้ประโยชนแ์ละอุปสรรคในการปฏิบติั
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การดาํเนินการวจิยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey) 
ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ซ่ึงมีจาํนวน
พนกังาน 5,701 คน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ 
Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน 5% จากการคาํนวณโดยแทน
ค่าในสูตร ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวน 373.77 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนด
กลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 คน ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัการสุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้ นตอน  (Multistage Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ  (Stratified Random 
Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนของพนักงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ 
Cronbach’s Alpha มีค่า (1) ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทัมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.816 (2) ดา้น
ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.837 (3) ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้น
ความปลอดภยัมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.861 (4) ดา้นการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมดา้นความปลอดภยัมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.845 (5) ดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.755 (6) 
ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการเกิดอุบติัเหตุมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.791 (7) ดา้นการรับรู้ประโยชน์
และอุปสรรคในการปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงานมีค่าความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.733 และ (8) 
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.738 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
นาํเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล (2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ด้วย
เคร่ืองมือทางสถิติ  Independent Sample : t-Test, One-way analysis of Variance (ANOVA) ได้แก่  F-test, 
ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD และ Multiple Regression Analysis 
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ผลการวจิยั 
การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 240 คน (ร้อยละ 60.0) มีอายุ 21-30 ปี 

จาํนวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48) มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 133 คน (ร้อยละ 33.3) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท จาํนวน 170 คน (ร้อยละ 42.5) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในสัญญาท่ี 1 
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ็ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 216 คน (ร้อยละ 54.0) มีตาํแหน่งงานอยู่
ในระดบัคนงาน จาํนวน 109 คน (ร้อยละ 27.3) มีอายกุารทาํงาน 1-2 ปี จาํนวน 148 คน (ร้อยละ 37.0) 
มีประสบการณ์เคยเขา้ฝึกอบรม จาํนวน 305 คน (ร้อยละ 76.3) และไม่เคยไดรั้บอุบติัเหตุ จาํนวน 375 
คน (ร้อยละ 93.8) 

การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัการบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน 
  ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 4.19) โดย
มีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( ̅ = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัโดยประกาศ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.24) รองลงมาคือ บริษทัมีคณะกรรมการ
ตรวจความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( ̅ = 4.20) และน้อยท่ีสุดคือ 
บริษทัมีการประชุมวางแผนดา้นความปลอดภยัโดยให้พนกังานมีส่วนช่วยลดอุบติัเหตุในการทาํงาน 
( ̅ = 4.12) (2) ดา้นความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.15) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บริษทักาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและแจ้งให้
พนกังานทุกคนไดรั้บทราบมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.20) รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนดูแลและ
รับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและอาชีวอนามยัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภยั

ท่ีกาํหนดข้ึนโดยเคร่งครัด ( ̅ = 4.19) และน้อยท่ีสุดคือ บริษทัจดัให้มีการฝึกซ้อมภาคปฏิบติัเป็น
ประจาํ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ( ̅ = 4.07) (3) ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานควรแต่งกายอย่าง
รัดกุมเหมาะสมหรือสวมเส้ือผา้ท่ีทางสถานประกอบการจดัเตรียมไวใ้หข้ณะทาํงานมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
( ̅ = 4.30) รองลงมาคือ พนักงานปฏิบติัตามคาํแนะนาํของหัวหน้างานเร่ืองความปลอดภยัในการ
ทาํงานอย่างเคร่งครัด ( ̅ = 4.27) และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานศึกษาและทาํความเขา้ใจคู่มือดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานและปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ( ̅ = 4.19) และ (4) ด้านการมีส่วนร่วมทาํ
กิจกรรมดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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พนกังานสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นสภาพแวดลอ้มและวิธีการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัรวมถึงการมี

สุขภาพอนามยัท่ีดีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.25) รองลงมาคือ พนกังานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทั ( ̅ = 4.18) และน้อยท่ีสุดคือ บริษทัจดัให้มีนิทรรศการหรือ
โครงการรณรงคกิ์จกรรมดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี ( ̅ = 4.10)  

การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ 
  ปัจจัยการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( ̅ = 4.37) โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้น ดงัน้ี (1) ดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานคิดว่าการสวม
รองเทา้แตะขณะปฏิบติังานทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.69) รองลงมาคือ 
พนกังานคิดว่าการวางส่ิงของเกะกะบนพ้ืนอาคารทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ( ̅ = 4.66) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ พนักงานคิดว่าการมีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือการมีเสียงดงัมากขณะปฏิบติังานจะทาํให้
ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ( ̅ = 4.47) (2) ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการเกิดอุบติัเหตุ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานคิดว่าเม่ือเกิด
อุบติัเหตุสามารถทาํใหเ้สียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือพิการทุพพลภาพไดมี้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.43) 
รองลงมาคือ พนกังานคิดว่าเม่ือเกิดอุบติัเหตุแลว้ทาํให้เกิดการสูญเสียเวลาในการทาํงาน ( ̅ = 4.39) 
และนอ้ยท่ีสุดคือ เม่ือเกิดอุบติัเหตุท่านมีความวิตกกงัวลขณะปฏิบติังาน ( ̅ = 4.23) และ (3) ดา้นการ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนกังานคิดว่าการทาํงานในสถานท่ีเส่ียง
จาํเป็นตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.48) รองลงมาคือ 
พนกังานคิดว่าการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบังานสามารถลดการเกิดอุบติัเหตุและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ( ̅ = 4.47) และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานคิดว่าการทาํงานทุกคร้ังจะตอ้ง
เส่ียงจึงจะไดผ้ลผลิตสูง ( ̅ = 3.76) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
 พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.38) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า พนกังานดูแลสุขภาพอนามยัของตนเองใหแ้ขง็แรงเพ่ือมีความพร้อมในการทาํงานอยา่งเสมอ
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( ̅ = 4.60) รองลงมาคือ พนกังานทาํงานดว้ยความระมดัระวงัเสมอ ( ̅ = 4.60) 
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และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานศึกษาการใชเ้คร่ืองจกัรจากคู่มือการใชง้านหรือไดรั้บการอบรมจากตวัแทน
ผูข้ายก่อนการใชง้าน ( ̅ = 4.18) 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
สูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สัญญาจา้ง ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน ประสบการณ์ฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั และประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน
ของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) แตกต่างกนั ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สัญญาจา้ง ตาํแหน่งงาน 
อายกุารทาํงาน และประสบการณ์ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการทาํงาน ได้แก่ ด้านนโยบายความ
ปลอดภยัของบริษทั ดา้นความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความ
ปลอดภยั และดา้นการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพาน
ใหม่-คูคต) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านนโยบายความปลอดภยัของบริษทั และดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน

ของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยด้านท่ีมี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย  (  = 0.303)  
รองลงมาคือ ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทั (  = 0.167) ตามลาํดบั สามารถอธิบายความผนั
แปรของตวัแปรไดร้้อยละ 24.6 (Adjusted R2 = 0.246)  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ความ
เส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ดา้นการรับรู้ความรุนแรงหลงัการเกิดอุบติัเหตุ ดา้นการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคในการปฏิบติัเพือ่ป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงานมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยั

ในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อป้องกนั
อุบัติเหตุจากการทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์มาก
ท่ีสุดคือ ด้านการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทาํงาน  
(  = 0.536) สามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรไดร้้อยละ 29.9 (Adjusted R2 = 0.299) 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน สัญญาจา้ง ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน และประสบการณ์ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ  
(หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้โดย (1) อาย ุเน่ืองจากพนกังานก่อสร้างมีอายใุนช่วง 41-50 ปี จะเอาใจใส่ในเร่ืองของอุบติัเหตุและ
มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานมากกวา่เดก็วยัรุ่นท่ีอายตุ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี เพราะยิง่
อายุมากข้ึนก็จะยิ่งเครียดและจริงจงัในเร่ืองของความปลอดภยัมากข้ึน จึงทาํให้มีความระมดัระวงั
ตนเองในทุก ๆ ดา้น ทาํงานบนความไม่ประมาท สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธัญยากร อญัมณีเจริญ 
(2550) พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการแผนกทอมือส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี ดา้นอายุนั้น
พบวา่พนกังานท่ีมีอายมุากกว่า 35 ปี มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานดีกวา่พนกังานท่ีมีอายตุ ํ่า
กว่า 25 ปี เน่ืองจากพนกังานท่ีมีอายมุากกว่ามีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี
มากกว่าพนกังานท่ีมีอายนุอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การจาํแนกตามปัจจยัดา้นลกัษณะส่วน
บุคคล พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) ระดบัการศึกษาสูงสุด เน่ืองจากพนักงานก่อสร้างท่ีมีระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีประสิทธิภาพในการทาํงานมากกว่าพนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา เน่ืองจากบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความรู้ ความเขา้ใจ ในส่ิงต่าง ๆ ได้
อยา่งดี ลึกซ้ึง และรวดเร็ว ทั้งยงัมีศกัยภาพในการทาํงาน สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว มีความ
เป็นผูน้าํ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นทาํให้เกิดโอกาสผิดพลาดในการปฏิบติังานน้อยกว่าผูท่ี้มี
การศึกษานอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี ธรรมสโรช (2551) พบว่า ผลการเปรียบเทียบการรับรู้
การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า
พนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่าง

กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เน่ืองจากพนกังานก่อสร้างส่วน
ใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท และพนักงานก่อสร้างท่ีมีรายไดสู้งจะมี
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานมากกว่าพนักงานก่อสร้างท่ีมีรายได้ต ํ่า อนัเป็นผลมาจาก
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พนักงานท่ีมีรายได้สูงนั้นมีหน้าท่ี มีตาํแหน่งในความรับผิดชอบสูง ทาํให้โอกาสเส่ียงต่อการเกิด
อนัตรายตํ่ากว่าคนงานก่อสร้างท่ีใช้แรงงานในพื้นท่ีเส่ียงอนัตราย รวมถึงคนงานท่ีมีรายไดสู้งจะมี
พฤติกรรมการปฏิบติัตามกฎหมายไดดี้กว่าอีกดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิณพงษ ์รัตนะ (2551) 
พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีรายไดร้วมเงินเดือนและเงินค่าพิเศษล่วงเวลาโดยเฉล่ีย 5,000-10,000 บาท 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความ

ปลอดภยัในการทาํงานของคนงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) สัญญาจา้ง เน่ืองจากเป็น
การจาํแนกตามกลุ่มบริษทัท่ีพนกังานสังกดัอยู ่ดงันั้นในแต่ละสัญญากจ็ะมีระดบัการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัต่างกนั รวมถึงมีวิธีการดูแลพนักงานในระดบัพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั
ออกไป (5) ตาํแหน่งงาน เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัคนงาน และตาํแหน่งงานในแต่ละ
งานมีหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น พนกังานก่อสร้างนั้นตอ้งทาํงานภายใตค้วามเส่ียง
และทาํงานกลางแจง้ตลอดเวลาก็จะตอ้งมีความระมดัระวงัตนเองขณะทาํงาน มีสติ ไม่วอกแวก มี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง เน่ืองจากถา้หากเกิดความผิดพลาดข้ึนมาอาจส่งผลเสียถึงชีวิตได ้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรสิงห์ วรคุณาลยั (2551) พบว่า พนกังานฝ่ายปฏิบติัการคลงัสินคา้ บริษทั 
การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัตาํแหน่งการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัควบคุมงาน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัตาํแหน่งการปฏิบติังานอย่าง
ปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (6) อายุการทาํงาน เน่ืองจากพนกังาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่มีอายุการทาํงาน 1-2 ปี ดว้ยอายุการทาํงานท่ีน้อยนั้นทาํให้มีโอกาสเกิดอุบติัเหตุ
ระหว่างการปฏิบติังานไดม้ากกว่า เน่ืองจากพนกังานอ่อนประสบการณ์ ขาดทกัษะในการปฏิบติังาน
ก่อสร้างกว่าพนกังานท่ีทาํงานมานานแลว้ โดยพนกังานท่ีมีประสบการณ์จะมีความรู้ ความเขา้ใจใน
การก่อสร้างแน่นกว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพงศ ์เอกาพนัธ์ (2551) พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ
การทาํงานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานมากกว่า 5 ปี มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงานดีกว่าพนักงานท่ีมีอายุการทาํงานน้อยกว่า 5 ปี และ (7) ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภยั พนกังานก่อสร้างส่วนใหญ่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานทาํใหก้าร
ทาํงานโดยภาพรวมเป็นไปอยา่งราบร่ืน เน่ืองจากพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมของบริษทั เน้ือหาใน
หลกัสูตรไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งครบถว้นและพนกังานไดเ้ขา้ใจถึงภาพรวมในการลงมือปฏิบติังานต่าง ๆ 
ของโครงการก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกนัตนเองเพ่ือมิใหเ้กิดอุบติัเหตุขณะทาํงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุนทรี เลิศลํ้ า (2554) พบว่า ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทัโรเดีย ไทย โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การฝึกอบรมก่อนเขา้ทาํงานกบับริษทัน้ี ทุกคนท่ีเขา้ทาํงานบริษทัน้ี
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ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัโดยเคยผา่นการฝึกอบรมในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา และไม่เคยได้
เกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานอาจเป็นเพราะพนกังานส่วนใหญ่ทาํงานในฝ่ายผลิตมีอายคุ่อนขา้งสูง และ
มีประสบการณ์การทาํงานมายาวนาน จึงมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานเป็น
อยา่งดี ทาํใหต้ระหนกัในความสาํคญัและมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานสูงกว่าพนกังานท่ีมี
อายนุอ้ยกว่าและมีประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกว่า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานบริษทั
โรเดีย ไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นประสบการณ์ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า ปัจจยัการบริหารความปลอดภยัในการทาํงาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับมาก ( ̅  = 4.19) ได้แก่ ด้านนโยบายความปลอดภัยของบริษัท และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายผลเรียงตามค่านํ้าหนกัจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ 
= 4.25) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) เน่ืองจากงานก่อสร้างจาํเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ
และมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานเพ่ือความปลอดภยั หากเกิดอุบติัเหตุจนมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจะเป็นการละเมิดทางกฎหมายทันที ดังนั้ นทุก ๆ สถานประกอบการจาํเป็นต้องมี
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เช่น พนกังานก่อสร้างควรแต่งกายอยา่ง
รัดกุมเหมาะสม การปฏิบติัตามเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัและป้ายเตือนภยัอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงปฏิบติัตามคาํแนะนาํของหัวหน้างาน เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กจมณี รัตติธรรม 
(2555) พบว่า การรับรู้ความปลอดภยัในการทาํงานด้านกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ดา้นนโยบายความปลอดภยัของบริษทั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.18) ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) เน่ืองจากบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ เห็นถึง
ความสาํคญัดา้นความปลอดภยัในการทาํงานท่ีจะส่งผลต่อพนกังานทุกคนและบุคคลอ่ืน จึงมีนโยบาย
ดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน เช่น บริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัโดยประกาศเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน บริษทัมีการประชุมวางแผนดา้นความปลอดภยัโดยใหพ้นกังานมีส่วน
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ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดบัมีความรู้และมีจิตสํานึกดา้น
ความปลอดภยัท่ีดี นอกจากน้ีบริษทัมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการตามนโยบายความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแทจ้ริง  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ประภาส กันสิทธ์ิ (2550) พบว่า ปัจจัยด้านบริหารความปลอดภัยในการทาํงานโดยภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของช่างเคร่ืองบิน ฝ่าย
ช่าง บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นบทบาทเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นบทบาทของหัวหนา้งาน ดา้นนโยบายความปลอดภยั ดา้นการรับรู้
กฎหมาย ดา้นการอบรม และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบว่า ปัจจยัการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.37) ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบติัเพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากการทาํงานมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( ̅ = 4.21) เน่ืองจากพนกังานมีการรับรู้ประโยชนแ์ละอุปสรรคใน
การป้องกนัอุบติัเหตุของการทาํงานแตกต่างกนั โดยการรับรู้ประโยชน์นั้นจะตอ้งทาํงานท่ีถูกขั้นตอน
และถูกวิธีจึงจะสามารถลดการเกิดอุบติัเหตุได ้ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขององค์กรอยา่งเคร่งครัด 
ต้องใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกบังาน ทางดา้นการรับรู้อุปสรรค เช่น การจดักิจกรรม
เสริมสร้างการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงวิธีการป้องกนั
อนัตรายขณะทาํงาน การทาํงานในสถานท่ีเส่ียงตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การ
จดัประชุมประจาํทุกเดือนเพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลอธิบายไดว้่า พนกังานทุกคน
พร้อมท่ีจะเส่ียงชีวิตของตนเองเพ่ือการทาํงานเพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีดี แสดงให้เห็นว่าการตระหนักถึง
ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานนั้นมีนอ้ย ดงันั้นหากพนกังานมีการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคในการปฏิบติัเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากการทาํงานท่ีดีจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทยา ชาญชยั (2552) พบว่า หลงัการ
ทดลองกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล

ขณะทาํงานสูงกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีผลการวิจยัแสดงให้เห็น
วา่ โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงานของคนงานมีผลทาํให้
คนงานมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึน ดงันั้นโปรแกรมส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงานของ
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คนงานน้ีอาจนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสถานประกอบการท่ีมีการทาํงานเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ป้องกนัความ

ปลอดภยัเพ่ือส่งเสริมใหค้นงานมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่างและนาํมาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีในแง่ของ
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศในการทาํงาน และความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เพ่ือนาํมาเป็นขอ้สรุปของ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอ
ชิต-สะพานใหม่-คูคต) 
  2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานกบั
พนักงานในระดับหรือตาํแหน่งงานอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นและการให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน ซ่ึงผลการศึกษายงัสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ใหห้ลากหลายมากข้ึน เช่น ทศันคติ
ดา้นความปลอดภยั ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีการศึกษาตวัแปรนั้น ๆ ตอ้งชดัเจนและทาํให้ผูค้นหันมาใส่ใจกบัพฤติกรรม
ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานมากข้ึนเพ่ือท่ีจะนาํขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขและปรับเปล่ียนพฤติ

กรรมความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  4. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาและวิจยัเปรียบเทียบถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของคนงานก่อสร้างก่อนและหลงัการอบรมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานอย่างปลอดภยัว่ามีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปอยา่งไร 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการซ้ือซ้ําเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกค้า  
บริษัท ดเีอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จํากดั 

FACTORS AFFECTING CONSUMER’S REPURCHASE TO CNC MACHINE 
OF DMG MORI (THAILAND) COMPANY LIMITED 

รุ่งนภา จุลยโชค13 รุจาภา แพง่เกษร14 
------------------------------------------------------------------ 

บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและองค์กรของลูกคา้ของบริษทั  

ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตจังหวดัชลบุรี รวมทั้ งเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี จากบริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 150 ราย และวิเคราะห์ผลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมทั้ งทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปร
ค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติ t-test  แบบ 2 กลุ่มท่ีอิสระต่อกนั และค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว รวมถึงวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสัน เพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรส่วนประสมการตลาด 4 ประการ กบัการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี ผลจากการ
ศึกษาวิจยัพบว่า ลูกคา้บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี ส่วนมากเป็นเพศ
ชาย ท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีระดบังานอยู่ในระดบั
ปฏิบติัการ ท่ีทาํงานในองคก์รท่ีมีลกัษณะเป็นบริษทัขา้มชาติ ซ่ึงเป็นสถานประกอบการขนาดกลาง 
และเป็นบริษทัท่ีใชเ้คร่ือง ซีเอ็นซี สําหรับผลิตช้ินส่วนเพ่ือการจดัจาํหน่ายเป็นงานหลัก ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี มากท่ีสุด คือ ปัยจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ในประเดน็เก่ียวกบัผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นเคร่ืองซีเอน็ซีท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงโดยมีฟังกช์ัน่
การทาํงานท่ีหลากหลาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และระดบังาน รวมถึง ปัจจยัลกัษณะองคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบของสถานประกอบการ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจอยู่ขนาดของสถานประกอบการ และลกัษณะงานหลกัในการใช้งานเคร่ืองซีเอ็นซี  
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทัฯ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ ระหว่างปัจจยัส่วนประสม 
                                                            
13 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

14 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ทางการตลาดทั้ง 4 ประการ กับการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี นั้นพบว่า มีเพียงปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑเ์ท่านั้นท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ 
บริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีลกัษณะความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั หรือมีความสัมพนัธ์ลกัษณะเชิงบวกในระดบัสูง ผลจากการศึกษาน้ีทาํให้ทราบถึง
สภาพดา้นบุคคลและองคก์ร ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลใหก้บับริษทันาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์การตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม และ
ขยายกลุ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ รวมถึงการพฒันาความสามารถทางการตลาดของบริษทัต่อไปในอนาคต 

 

คาํสําคญั: การซ้ือซํ้า, เคร่ืองซีเอน็ซี, ส่วนประสมการตลาด 
 

Abstract 
The objective of this research was to study to individual, and organization factors of DMG 

MORI (Thailand)  Co. , Ltd.  customers in Chonburi region.  Including, to study to marketing mix 
factors related to the decision to purchase CNC machines of company. The questionnaire was use as 
a tool to collect 150 sample. Analyzing data use frequency, percentage, mean, and standard deviation, 
and hypothesis testing to compare mean differences include independent sample t- test, One-Way 
Analysis of variance (F- test) , analysis of the Pearson correlation coefficient to find the relationship 
between the 4 marketing mix and the purchase CNC machines decision.  The research results show 
that consumers of most of the company's customers were male, 31-40year old.  They have a level of 
education a bachelor's degree, and level of job in the operational level, working in an organization 
that is a multinational company which is a medium enterprise.  The company used CNC machine for 
the part production of components for distribution is the main task.  The important marketing mix 
factors that affect repeat purchases are product factor.  The hypothesis testing showed the results of 
personal characteristics factors:  gender, age, education level, and job level.  Organizational 
characteristics factors:  type of the company, size of company, and the main job of using CNC 
machines.  Affecting the decision to purchase CNC machines from company is not significantly 
different at the level of 0.05. Hypothesis testing between the 4 marketing mix factors and the decision 
to purchase CNC machine, it was found that only the marketing mix factors in the product were 
relationships with the decision to purchase CNC machines with statistical significance at the level of 
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0.01.  Relationships have same direction relationships, or have a high level of positive relationship. 
The results of this study are known to the individual and organization conditions.  As well as factors 
affecting the repeat purchase of CNC machines of customers, which will be information for the 
company to be used as a guideline for marketing strategy planning to maintain the existing customer 
base.  And expand new customer groups, including the development of the company's marketing 
capabilities in the future. 
 

Keywords: Repurchase, CNC Machine, Marketing Mix 
 
บทนํา 

การเปล่ียนแปลงของการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 (Industrial Revolution 4.0) คือการนาํ
เทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้ จุดเด่นท่ีสําคญัอย่างหน่ึงคือ
สามารถเช่ือมความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละรายเขา้กบักระบวนการผลิตสินคา้ไดโ้ดยตรงสอดรับ

กบัยทุธศาสตร์ ไทยแลนด ์4.0 ท่ีจะใชน้วตักรรมเศรษฐกิจดิจิทลั และอุตสาหกรรมอจัฉริยะขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจ โดยจะมีการนาํระบบเทคโนโลยีอตัโนมติัและหุ่นยนต์เขา้มาใชใ้นระบบการผลิต (ธนิต  
โสรัตน, 2559) ดังนั้ นการรักษาฐานลูกค้าจึงเป็นส่วนท่ีสําคญัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของยุค
อุตสาหกรรมดงักล่าวนั้นมีผลกระทบในวงกวา้งทาํใหเ้กิดการพฒันาระบบอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมการผลิต เป็นผลใหเ้กิดมุมองทางการตลาดใหม่ ๆ ซ่ึงมีเป้าหมายสาํคญั
ส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาลูกคา้เดิมและความภกัดีของลูกคา้ จากการสร้างความพึงพอใจและ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งตรงจุด (ณฐัยา สินตระการผล, 2553)  

การซ้ือซํ้ าสืบเน่ืองมาจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีไดใ้ช้ผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ก่อให้เกิด
ความผูกพนัท่ีมีต่อตราสินคา้ เป็นพฤติกรรมท่ีลูกคา้ผูกมดัตวัเองอย่างลึกซ้ึงซ่ึงส่งผลให้กลบัมาซ้ือ
สินคา้ซํ้ าหรือเป็นการสนับสนุนสินคา้และบริการของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 
ไม่เปล่ียนแปลง (Berkman, Lindquist and Sirgy, 1997; Schiffman and Kanuk, 2007) ซ่ึงในปัจจุบนั 
จะพบไดว้่าในหลาย ๆ องค์กรไดพ้ยายามหาวิธีการท่ีจะทาํให้ลูกคา้ท่ีอยู่ในการดูแลนั้นมีความพึง
พอใจอนัสูงสุด เน่ืองจากยิง่ลูกคา้นั้นมีความภกัดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการซ้ือซํ้ าสินคา้มากเท่าใด
จะส่งผลให้มูลค่าโดยรวมของตราสินคา้ (Brand Value) นั้นเพ่ิมข้ึนมากตามไปดว้ยและการท่ีลูกคา้ 
มีอตัราการซ้ือซํ้ าสินคา้มากเท่าใดนั้นยอ่มหมายถึงโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัองคก์รนั้น ๆ 
ทั้งในดา้นยอดขาย และการบริหารตน้ทุนในการทาํธุรกิจท่ีตํ่าลง สร้างโอกาสในการทาํผลกาํไรท่ีมาก
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ยิง่ข้ึน รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินคา้ใหก้วา้งขวางข้ึน (พฒันช์ญานนัท ์วงศช์มภู และ
กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิกียรติ, 2556) เช่นเดียวกนักบัธุรกิจในการจดัจาํหน่ายเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 
ในกลุ่มเคร่ืองซีเอ็นซี ของบริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนั
ค่อนข้างสูงดงันั้ นการรักษาฐานลูกค้าจึงเป็นส่ิงสําคญัต่อการดาํเนินการธุรกิจ ซ่ึงต้องอาศยัการ
ดาํเนินการทางการตลาดของบริษทัภายใต้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ อนัได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา  (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) (Kotler, 1997) 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี 
ของลูกคา้ บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผนกลยทุธ์การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพสอดรับต่อการปรับเปล่ียนยคุของอุตสากรรม และ
การแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัให้ดียิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมท่ีครอบครองไวใ้ห้อยูไ่ด ้และ
เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจและการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สาํหรับลูกคา้กลุ่ม

ใหม่ ๆ ซ่ึงเป็นการขยายตลาดให้กบัทางบริษทั อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจในเร่ืองเก่ียวกบั
การศึกษาดงักล่าวน้ีนาํขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามท่ีตอ้งการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี จากบริษทั ดีเอ็มจี 
มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะองคก์รของลูกคา้ท่ีตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดีเอม็
จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัชลบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ ท่ีสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ า
เคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ของลูกคา้ในเขตจงัหวดัชลบุรี 
 
สมมตฐิานของการวจิยั 
  1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาย ุระดบังาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้า แตกต่างกนั 
  2. ปัจจยัลกัษณะองคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบของสถานประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจอยู ่ขนาดของ
สถานประกอบการ และลกัษณะงานหลกัในการใช้งานเคร่ืองซีเอ็นซี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซํ้าแตกต่างกนั 
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  3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้า 
 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ลูกคา้ของบริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั  

ในเขตจงัหวดัชลบุรี จาํนวนทั้งหมด 219 บริษทั (รายงานผลประกอบการประจาํปี 2560 บริษทั ดีเอม็จี 
มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั, 2560) และมีปลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการคาํนวณ
โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973, p. 83) โดยยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได ้5% และ
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จาํนวน 150 ราย 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะในส่วนของขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มลูกคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ และความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ า เฉพาะกลุ่มของ
ลูกคา้ท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของบริษทั ในเขตจงัหวดัชลบุรี เท่านั้น 

 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
  1) ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของบริษทัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ /  

อาย ุ/ ระดบัการศึกษา และ ระดบังาน 
  2) ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของลกัษณะองค์กร ประกอบดว้ย รูปแบบของสถาน
ประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจอยู่ / ขนาดของสถานประกอบการ และลกัษณะงานหลกัในการใช้งาน 
เคร่ืองซีเอน็ซี ของสถานประกอบการ  

  3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจซ้ือซํ้าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 
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กรอบแนวคดิการวจัิย 
ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาค้นควา้เก่ียวกับขอ้มูล แนวความคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 

ไดก้าํหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี และไดท้าํเป็นกรอบแนวความคิดสําหรับงานวิจยั  
ดงัรูปท่ี 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variable) 

ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

 

การตัดสินใจซ้ือซ้ําเคร่ือง 

ซีเอน็ซี ของลกูคา้บริษทั 
ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable 

ปัจจัยลกัษณะขององค์กร 

1. รูปแบบของสถานประกอบการ  

2. ขนาดของสถานประกอบการ  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ ของลูกคา้ท่ีซ้ือ หรือรับบริการติดตั้ง

และซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของบริษทั  
2. ทราบถึงปัจจยัท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี ของลูกคา้ในตราสินคา้ของ

บริษทั จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ 
3. ผลจากการวิจัยสามารถใช้เ ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายกลุ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ 
4. ผลจากการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถทางการตลาดของ

บริษทัเพ่ือใชใ้นการแข่งขนักบับริษทัอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัได ้
5. เป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษาวิจยัในเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ในตราสินคา้ 

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามท่ีตอ้งการ 
 
แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความภักดใีนตราสินค้า 
 ความหมายของความภกัดีของลูกคา้ในตราสินคา้ Dick and Basu (1994) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความ

ภกัดีของลูกคา้ คือความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างทศันคติท่ีเก่ียวขอ้งของแต่ละบุคคล (Individual’s 
Relative Attitude) และการอุปถมัภห์รือการซ้ือซํ้ า (Repeated Patronage) ในสินคา้และบริการนั้นๆ 

 ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ์ (2549) กล่าวว่า ความจงรักภกัดี คือ ทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อ
สินคา้และบริการ ซ่ึงจะตอ้งสามารถนาํไปสู่ความผูกพนัธ์ระยะยาว ท่ีสามารถผูกมดัลูกคา้ไวก้บั
องค์กรท่ีดาํเนินธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการซ้ือซํ้ าเท่านั้น แต่รวมหมายถึงความรู้สึกนึกคิด และความ
ผูกพนัในระยะยาว ท่ีเกิดจากหลายๆปัจจยัร่วมกนั เช่น ทาํเลท่ีตั้ง ราคาของสินคา้หรือบริการ ความ
ผดิพลาดของคู่แข่ง ความผกูพนัหรือความประทบัใจในอดีตท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้นั้น ๆ เป็นตน้ 

 เพญ็นภา แซ่แต ้(2555) กล่าวไวว้่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ในตราสินคา้ หมายถึง ลูกคา้
เกิดความพึงพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อตราสินคา้หรือบริการจนเกิดเป็นการซ้ือซํ้ าในตราสินคา้นั้น ๆ 
อยา่งต่อเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอในระยะยาว  

 กล่าวโดยสรุป ความภักดีของลูกค้าในตราสินค้า หมายถึง  ทัศนคติ ความตั้ งใจและ
พฤติกรรมของลูกค้าท่ีผูกพนัอย่างลึกซ้ึงกับการซ้ือสินค้าหรือรับบริการท่ีตนเองพึงพอใจอย่าง

สมํ่าเสมอเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นพฤติกรรมการซ้ือ และทศันคติของ
ลูกคา้ท่ีมีต่อสินค้าและบริการ รวมถึงผูป้ระกอบการผูใ้ห้บริการ เม่ือลูกค้าเกิดทัศนคติท่ีดี และ
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ความสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาวระหว่างลูกคา้กบัผูป้ระกอบการแลว้ จะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือซํ้ า
ท่ีสมํ่าเสมอ รวมถึงพฤติกรรมการบอกต่อของลูกคา้ท่ีมีไปยงับุคคลอ่ืน และการมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องสินคา้ บริการ และสถานประกอบการท่ีผูใ้หบ้ริการพึงพอใจ 
  องค์ประกอบของตราสินค้า  
  ตามแนวคิดของ Kotler (1997) องค์ประกอบของตราสินคา้ประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ี
สาํคญั 4 อยา่ง ไดแ้ก่  
   1) Attribute คือ รูปร่างหนา้ตาภายนอกท่ีทาํใหเ้กิดการจดจาํในตราสินคา้ 
   2) Benefit คือ การบอกถึงคุณประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บจากตราสินคา้นั้น ๆ 
   3) Value คือ คุณค่าของสินค้าท่ีส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นส่ิงท่ีทาํให้รู้สึกว่าใช้
สินคา้แลว้ก่อใหเ้กิดประโยชน ์ภาคภูมิใจและไวใ้จในสินคา้ 
   4) Personality คือ มีบุคลิกภาพ เช่น ใช้แล้วแสดงถึงความเป็นวยัรุ่น ทันสมยั  
มีความเป็นผูน้าํในการใชสิ้นคา้นั้น ๆ เป็นตน้  

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการซ้ือซ้ํา 
 ความหมายของการซ้ือซํ้ า Kim, Galliers, Shin, Han, and Kim (2012) ไดอ้ธิบายการซ้ือซํ้ า 

ไวว้่า เป็นการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์หรือการรับบริการกบัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีผลมาเกิดจากความ 
พึงพอใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละ การบริการดงักล่าวสืบเน่ืองจากการตดัสินใจในคร้ังแรกท่ีอาจเกิดไดจ้าก
ปัจจยัทั้งภายในและภายนอก ในตวัของผูบ้ริโภคเอง  

 Gounaris, Dimitriadis, and Stathakopoulos (2010) ได้กล่าวถึงการตั้ งใจซ้ือซํ้ าคือ การท่ี 
ผูบ้ริโภคพิจารณาตดัสินใจซ้ือในสินคา้หรือบริการอยา่งใด ๆ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ โดยทาํการซ้ือ
หรือใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการรายเดิมอยา่งต่อเน่ือง 

 คุลิกา วฒันสุวกลุ (2555) อธิบายถึงการตั้งใจซ้ือซํ้ า หมายถึง การตั้งใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์แผนก
เดิม และลูกคา้ซ้ือซํ้ าอีกในอนาคต รวมถึงการสมคัรสมาชิก เพื่อใชซ้ื้อผลิตภณัฑแ์ละบริการของทาง
ร้านในคร้ังต่อไป 

 กล่าวโดยสรุป การซ้ือซํ้ า หมายถึง การตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือการรับบริการกบัผูผ้ลิตราย
เดิม จากการใช้ผลิตภณัฑ์มาเป็นระยะเวลาหน่ึง แลว้มีผลท่ีเกิดจากความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑ์ 
ส่งผลให้ทาํการกลบัไปซ้ือสินคา้หรือการรับบริการจากผูผ้ลิตรายเดิมอย่างต่อเน่ืองถึงแมจ้ะมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ืนไขในการขายกต็าม 
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การตดัสินใจในการซื้อ  
Kotler (2012) กล่าวว่า นักจิตวิทยาจาํเป็นต้องเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจ เลือกซ้ือของ

ผูบ้ริโภค โดยใชแ้นวคิด 5 ขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือ แต่ผูบ้ริโภคไม่ จาํเป็นตอ้งทาํ
ตามกระบวนการทั้ง 5 ตามลาํดบั หรือในบางคร้ังอาจขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงไปได ้

 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 
 2) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) 
 3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  
 Kotler (2003) แนวคิดของฟิลิปคอตเลอร์ ในงานเขียนเร่ือง กรอบ 4P ประกอบดว้ย Product 

(ผลิตภณัฑ)์, Price (ราคา), Place (การจดัจาํหน่าย), Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ไดก้ล่าวไวว้่า 
กรอบความคิด 4P เป็นการใชมุ้มมองเก่ียวกบัตลาดของผูข้าย ไม่ใช่มุมมองเก่ียวกบัตลาดของผูซ้ื้อ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ และศุภร เสรีรัตน์ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสม
ทางการตลาด จดัเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ทางการตลาด สาํหรับการตลาดบริการนั้น นอกเหนือจาก
ส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับสินคา้ทัว่ไปท่ีประกอบดว้ย 4’Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 
(Product) ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

 องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาด 4Ps  
 มีองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ ท่ีประกอบไปดว้ย  

   1) ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีบริษทันาํเสนอออกขาย 
เพ่ือก่อใหเ้กิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใชบ้ริการนั้นสามารถทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิงท่ีสมัผสัไดแ้ละ หรือสมัผสัไม่ได ้ 
   2) ด้านราคา  (Price) ราคา หมายถึง  จํานวนเงินตราท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับ
ผลิตภณัฑ์ สินคา้และ หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้ เพ่ือให้ไดรั้บ
ผลประโยชน์จากการใช ้ผลิตภณัฑ ์สินคา้และ หรือบริการนั้นๆ อยา่งคุม้ค่ากบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายไป  
   3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place) ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  
ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้และหรือบริการ รวมถึงวิธีการท่ีจะนาํสินคา้และหรือบริการนั้น ๆ ไปยงั
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ผูบ้ริโภคเพ่ือให้ทนัต่อความตอ้งการ ตลอดจนหมายถึง ทาํเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจโดยเฉพาะ
ธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ตอ้งไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการในสถานท่ีท่ีผูใ้หบ้ริการจดัไว ้ 
   4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง 
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เพ่ือสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก 
(Feeling) ความตอ้งการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา้และหรือบริการ โดยส่ิงน้ี
จะใชใ้นการจูงใจลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให ้เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในตวั
ผลิตภณัฑ ์ 

 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัองค์การ 

 ความหมายขององคก์าร คาํว่า “องคก์าร” Weber (1996) ให้ความหมายว่า องคก์ารคือหน่วย
สงัคมหรือ หน่วยงานซ่ึงมีกลุ่มหน่ึงร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่บรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547) ให้ความหมายว่า องคก์าร คือ การรวมตวัของคนตั้งแต่
สองคนข้ึนไป เพ่ือดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 องค์ประกอบขององค์การ 
 จากความหมายต่าง ๆ กล่าวได้ว่า องค์การต้องมีองค์ประกอบหรือลักษณะร่วมดังน้ี  

(ดวงรัตน ์เรืองอุไร, 2553) 
   1) โครงสร้าง (structure) องคก์ารตอ้งมีการจดัโครงสร้าง แบ่งหน่วยงานภายใน 
ตามหลกัการแบ่งงานกนัทาํตามความถนัด หรือหลกัความชาํนาญเฉพาะอย่าง มีการกาํหนดอาํนาจ
หนา้ท่ีและความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานในองคก์าร 
   2) กระบวนวิธีปฏิบติังาน (process) องค์การตอ้งมีกระบวนวิธีปฏิบติังานท่ีเป็น
แบบแผนคงท่ีแน่นอนเพือ่ใหทุ้กคนในองคก์ารยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน 
   3) บุคคล (person) องค์การต้องมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลทั้ งในลกัษณะท่ีเป็น
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารร่วมกนัตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย และตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก
องคก์ารดว้ย 
   4) วตัถุประสงค ์(objective) องคก์ารตอ้งมีวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการ
ดาํเนินงานเพือ่เป็นแนวทางไปสู่กิจกรรมหรือผลผลิตขององคก์าร  

 ทฤษฎอีงค์การ 
 ทฤษฎีองคก์ารมีมากมาย แต่ท่ีสาํคญัซ่ึงนาํมาศึกษา (Henry Tosi ,1975, p. 84) ไดแ้ก่ 

   1) ทฤษฎีสมยัดั้งเดิม (Classical Theory) ทฤษฎีองคก์ารสมยัดั้งเดิมไดเ้ร่ิมคิดคน้
และก่อตั้ งข้ึนเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 ทฤษฎีองค์การสมยัดั้ งเดิม จึงมีโครงสร้างท่ีแน่นอน มีการ
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กาํหนดกฎเกณฑแ์ละเวลาอยา่งมีระเบียบแบบแผน มุ่งใหผ้ลผลิตมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ จาก
ลกัษณะดงักล่าว ทฤษฎีองค์การสมยัดั้งเดิม จึงมีลกัษณะท่ีมุ่งเน้นเฉพาะความเป็นทางการความมี
รูปแบบหรือรูปนัยขององค์การเท่านั้น ทั้ งน้ีเพ่ือจะได้ผลผลิตสูง และรวดเร็ว ของมนุษยเ์สมือน
เคร่ืองจกัรกล  
   2) ทฤษฎีสมัยใหม่  (Neo – Classical Theory of Organization) ทฤษฎีองค์การ
สมยัใหม่เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากทฤษฎีองค์การสมยัดั้งเดิม โดยพฒันามาพร้อมกบัวิชาการดา้น
สังคมวิทยา จิตวิทยา การพฒันาท่ีสาํคญัเกิดข้ึนระหว่าง ค.ศ.1910 และ 1920 ในระยะน้ีการศึกษาดา้น
ปัจจยัมนุษยเ์ร่ิมไดน้าํมาพิจารณา โดยมองเห็นความสําคญัและคุณค่าของมนุษย ์ให้ความสําคญัใน
ดา้นความรู้สึกของบุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน  
   3) ทฤษฎีสมัยปัจจุบัน (Modern Theory of Organization) ทฤษฎีองค์การสมัย
ปัจจุบนัไดรั้บการพฒันามาในช่วง ค.ศ. 1950 หรือก่อนหนา้นั้นเลก็นอ้ย แนวการพฒันาทฤษฎีองคก์าร
สมยัใหม่ยงัคงใช้ฐานแนวความคิด และหลกัการของทฤษฎีองค์การสมยัดั้ งเดิมและสมยัใหม่มา
ปรับปรุงพฒันา โดยพยายามรวมหลกัการทางวิทยาการหลายสาขาเขา้มาผสมผสานรวมกนั ท่ีเรียกกนั
ว่า  สหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) เป็นการรวมกันของหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เขา้ดว้ยกนัท่ีเรียกว่าเศรษฐศาสตร์สงัคม (Socioeconomic) 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวิธีการและขั้นตอนในการ
ดาํเนินการศึกษาดงัน้ี 
   1) ศึกษาเอกสาร วารสาร หนงัสือ ตาํรา งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํขอ้มูลท่ี
ไดม้าใช้เป็นหลกัการ และแนวทางในการศึกษาวิจยั การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยั 
   2) ออกแบบสร้างเคร่ืองมือในรูปแบบของ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีจาํนวน 4 ตอน ตอนท่ี 1 คาํถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ของบริษทัผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลประชากรศาสตร์ของ
ลกัษณะองคก์ร เป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การซ้ือซํ้ าของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั จากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ประการ และตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ดีเอ็มจี 
มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale method: Likert 
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Scale Questions) โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลในลกัษณะแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) 5 ระดบั 
และ ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นคาํถามปลายเปิด 
   3) ทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญดว้ยวิธีการประเมินแบบ Index of item objective congruence 
; IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่าขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่าดชันี IOC มากกว่า 
0.05 ในทุกขอ้คาํถาม 
   4) ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไป 
ทาํการทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ตวัอยา่ง ท่ีมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรท่ี
ต้องการศึกษา แลว้วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้คาํถามใน
แบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ และตอนท่ี 3 ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
ซํ้ าของลูกคา้ พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) จากการวิเคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 
1 และตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 4  
                 ประการ และการตดัสินใจซ้ือซํ้าของลูกคา้จากวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( ) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.839 
ดา้นราคา 0.813 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.859 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.907 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือซํ้ าของ 
                 ลูกคา้จากวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( ) 
การตดัสินใจซ้ือซํ้ าของลกูคา้ 0.769 
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 จากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาจากทุกตวัแปรมีค่ามากกว่า 0.07 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑค์วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีกาํหนดไว ้
   5) แกไ้ขปรับปรุง และจดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ในรูปแบบแบบสอบถาม
ออนไลน ์(Online) เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   6) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
random sampling) ตามจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไว ้ดว้ยการจบัสลากจากรายช่ือกลุ่มประชากรทั้งหมด เพื่อ
ทาํการจดัส่งแบบสอบถามในช่องทางจดหมายอิเลค็ทรอนิค (E-Mail) 
   7) ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ของขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช่ในการวิเคราะห์ผล  
   8) วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการตอบแบบสอบถามท่ีทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลมา 
โดยทําการ วิ เคราะห์ข้อมูลในเ ชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis)  ของข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ดว้ยโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติสําเร็จรูป 
ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของขอ้ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของ
บริษทัผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลประชากรศาสตร์ของลกัษณะองคก์ร จากการตอบแบบสอบถาม 
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จากค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
เพ่ือใชใ้นการบรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูลในส่วนของขอ้มูล  
    ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการซ้ือซํ้ าของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั จากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ประการ และวิเคราะห์ขอ้มูลจากคาํถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือซํ้าของลูกคา้ท่ีมีต่อ บริษทั 
ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกัด ตามลาํดับ จากการตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
จากขอ้คาํถามในแบบสอบถาม รวมทั้งทาํการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) โดยการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียขอ้มูลในแต่ละตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test  แบบ 
Independent sample t-test และการวิเคราะห์ค่าสถิติ F-test  ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เพือ่หาความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรส่วนประสมการตลาด 4 ประการ กับการตัดสินใจซ้ือซํ้ า ด้วยค่าสถิติ Pearson 
Correlations ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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 8) สรุปผลการวิจยั ตามวตัถุประสงคท่ี์ทาํการศึกษาวิจยั 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
สรุปผลข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  จากผลการวิจยั พบว่า ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของลูกคา้ บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี ในคร้ังน้ีเป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.0) ท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี 
(ร้อยละ 60.0) มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 80.0) และมีระดบังานอยูใ่นระดบัปฏิบติัการ 
(ร้อยละ 79.3)  

 สรุปผลข้อมูลประชากรศาสตร์ของลกัษณะองค์กร 
 จากผลการวิจยั พบว่า ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ลกัษณะองคก์รของลูกคา้ บริษทั ดีเอ็มจี 
มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตจงัหวดัชลบุรี ในคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นบริษทัขา้มชาติ (ร้อยละ 58.0)  
ซ่ึงเป็นสถานประกอบการอยู่ขนาดกลาง (ระหว่าง 50 – 200 คน) (ร้อยละ 61.3) ท่ีใชเ้คร่ือง ซีเอ็นซี 
สาํหรับผลิตช้ินส่วนเพ่ือการจดัจาํหน่ายเป็นงานหลกั (ร้อยละ 71.3) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือซ้ําจากปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4 ประการ 

 จากผลการวิจยั พบว่าลูกคา้ บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเขตจงัหวดั ชลบุรี  
มีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 
จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี 
มากท่ีสุด คือ ปัยจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.82) และดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.85) ตามลาํดบั  

 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และลักษณะองค์กรต่อ
การตัดสินใจซ้ือซ้ําเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดเีอม็จ ีมอริ (ประเทศไทย) 
  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ระดับงาน  
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้า แตกต่างกนั 

 จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัทางดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบังาน ท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยลักษณะองค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซ้ํา
เคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดเีอม็จ ีมอริ (ประเทศไทย)  
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัลกัษณะองคก์ร ไดแ้ก่ รูปแบบของสถานประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจอยู ่
ขนาดของสถานประกอบการ และลกัษณะงานหลกัในการใชง้านเคร่ืองซีเอน็ซี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือซํ้ าแตกต่างกนั 

  จากผลการวิจัย พบว่ารูปแบบของสถานประกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจอยู่ ขนาดของสถาน
ประกอบการ และลกัษณะงานหลกัในการใชง้านเคร่ืองซีเอน็ซี ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี จากบริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4 ประการ กับการ
ตดัสินใจซ้ือซ้ําเคร่ือง ซีเอน็ซี จากบริษทั ดเีอม็จ ีมอริ (ประเทศไทย) 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซํ้า 

 จากผลการวิจัย พบว่ามีเพียงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์เท่านั้น ท่ีมี 
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซํ้าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.826, sig. = 0.000) โดยความสัมพนัธ์ดงักล่าวมีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั หรือมีความสัมพนัธ์ลกัษณะเชิงบวกในระดบัสูง แต่ในส่วนของ
ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา (r = 0.025, sig. = 0.492) ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (r = 0.154, sig. = 0.474) และ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (r = 0.077, sig. = 0.136) ตามลาํดับ พบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซํ้าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี  
มากท่ีสุด คือ ปัยจัยด้านผลิตภณัฑ์ ในประเด็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองซีเอ็นซีท่ีมีการใช้

เทคโนโลยขีั้นสูงโดยมีฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลทิพย ์นามมา 
และธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนต์เดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยัพบว่า 
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ความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนตเ์ดิมของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนต์เดิมโดยรวม และมีผลต่อ
ความภกัดีรายดา้นการซ้ือซํ้ า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรากร เพช็รรุ่ง และลดัดา วจันะสาลิกากลุ 
(2557) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดและคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภครถยนตฮ์อนดา้ในเขตภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ซ้ือรถยนตฮ์อนดา้โดยรวม และแต่ละดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์มีผล
ต่อการซ้ือรถยนต์ฮอนดา้มากท่ีสุด เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัและให้ความสําคญัเก่ียวกบั
ความสามารถในการทาํงานของเคร่ืองประกอบกบัการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เช่นเดียวกันกับ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองซีเอ็นซี นั้นเป็นเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆท่ีหลากหลาย อีกทั้ งยงั
ตอ้งการให้มีคุณภาพของช้ินงานจากการผลิตท่ีสูง จึงมีความจาํเป็นท่ีเคร่ืองซีเอ็นซี จะตอ้งมีการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะการมีฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีครอบคลุมในทุก ๆ ลกัษณะการใชง้าน และมี
ความแขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองซีเอน็ซี ในนามตราสัญลกัษณ์ ดีเอม็จี 
มอริ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2552) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัและสรุปว่า 
เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ท่ีดีเป็นระยะเวลาท่ียาวนานและ

ต่อเน่ือง ก่อให้เกิดเป็นช่ือเสียงของตราสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคอย่างมีนยัสําคญัดงันั้น 
เอกลกัษณ์ของเคร่ืองซีเอน็ซี ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลูกคา้จนเกิดเป็นความพึง
พอใจในตวัผลิตภณัฑ์ ท่ีแสดงออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการซ้ือซํ้ าใน
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kim et al. (2012) ท่ีกล่าวว่า การซ้ือซํ้ าเป็นการตดัสินใจซ้ือ 
ผลิตภณัฑก์บัผูผ้ลิตรายเดิมท่ีมีผลมาเกิดจากความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคเอง ตลอดจน
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หมะหมูด หะยหีมดั และก่อพงษ ์พลโยราช (2555) ท่ีไดส้รุปผลการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า พฤติกรรมซ้ือซํ้ าเป็นความภักดีต่อตราสินค้าขั้นของการแสดง
พฤติกรรมซ้ือ (Action) ท่ีเกิดจากการท่ีผูบ้ริโภครับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์แลว้จึง
นาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือ  

อีกทั้งในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑซ่ึ์งมี 
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือซํ้าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ บริษทั ดีเอม็จี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 
อย่างมีนัยสําคัญ โดยความสัมพนัธ์ดังกล่าวมีลักษณะความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หรือมี
ความสัมพนัธ์ลกัษณะเชิงบวกในระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี มากท่ีสุด คือ ปัยจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐจิรา อ่ิมวิเศษ (2558) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัและสรุปว่า ปัจจยัท่ีมี
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ความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีในตราสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าสตาร์เวลลใ์นกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยั
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีในตราสินคา้อย่างมี
นยัสาํคญั เน่ืองจากหากผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นท่ีดีต่อส่วนประสมทางการตลาดของตวัสินคา้ก็ทาํให้
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีและก่อเกิดพฤติกรรมซ้ือซํ้ า อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพชรรัตน์ ปานพุม่ 
(2558) ท่ีได้ศึกษาวิจัยและสรุปว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพล  
ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มลูกคา้บริษทัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อนัเน่ืองมาจากในส่วน
ของการซ้ือเคร่ือง ซีเอ็นซี ซ่ึงเป็นการซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือการใช้งานผลิตช้ินส่วนท่ีมีความซับซ้อน
ค่อนขา้งสูง ดงันั้นส่ิงสําคญัของธุรกิจประเภทน้ี ผลิตภณัฑ์ท่ีขายให้กบัลูกคา้จึงจะตอ้งเป็นเคร่ือง
ซีเอน็ซีท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงโดยมีฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีหลากหลาย และมีความแขง็แรงทนทาน
ต่อการใช้งาน จึงจะเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีทาํให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอ็นซี ของบริษทั ดีเอ็มจี  
มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการศึกษาทาํให้ทราบถึงลกัษณะของลูกคา้ทั้ งในสภาพบุคคลและสถาน

ประกอบการ ตลอดจนทราบถึงปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าเคร่ือง ซีเอน็ซี ของลูกคา้ ซ่ึงจะเป็น
ขอ้มูลให้กบั บริษทั ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จาํกดั นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เดิม และขยายกลุ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ รวมถึงการพฒันา
ความสามารถทางการตลาดของบริษทัเพ่ือใช้ในการแข่งขนักบับริษทัอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนัได้
ต่อไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการสํารวจกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นลูกคา้ในเขตจงัหวดัชลบุรีเท่านั้น 
ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป อาจเลือกทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนในระดบั
ภูมิภาค หรือระดบัประเทศ  
 2. ศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีสามารถศึกษาความแตกต่าง หรือเพื่อหาความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจซ้ือซํ้าเคร่ืองซีเอน็ซี ของลูกคา้ 
 3. ควรใชร้ะเบียบวิธี หรือเคร่ืองมือการวิจยัในแบบอ่ืน ๆ ทั้งในการศึกษาเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ เพือ่การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตรงตามสภาพจริงของงานวิจยั 
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