


  

 

 

สารจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ

และการบัญชี ครั้งที่ 10 

  การจัดการประชุมทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ   
(The 10th Annual National Conference on Business and Accounting (NCBA 2022) ในว ั น เสาร ์ ที่                        
21 พฤษภาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบ Virtual-Conference นี้ จัดขึ้น 
เพื่อให้นักวิจัยด้านการบริหารจัดการและการบัญชี ได้ตระหนักถึงบริบททางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดขององค์กรในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ผลกำไรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจได้อีกต่อไป องค์กรต้องให้ความสำคัญ
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนและเกื้อกูลในระยะยาวที่เอื ้อประโยชน์ต่อ               
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยกว้าง 

  การจัดประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ 
รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาค
ธุรกิจจากทั่วประเทศ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หลักแนวคิด ทฤษฎี ให้สามารถ
รับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
Covid 2019 ได้เป็นอย่างดี    

      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเ จ้าภาพในการ
จัดการประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมมือทุกหน่วยงานื ผู ้นำเสนอผลงานและ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ทำให้เวทีนี้มีการมาเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการและ      
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มา ณ โอกาสนี้  
     

 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล) 

                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 



 

 
 

สารจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจ
และการบัญชี ครั้งที่ 10 

  
  ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง
ทีไ่ด้ร่วมจัดการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้อีกครั้ง ขอชื่นชมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและ
การบัญชีให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง  
 การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์สืบเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มี
ศักยภาพทั้งคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการประชุมทาง
วิชาการท่ีสามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง
ได้ต่อไป  
 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจของประเทศไทย และขอขอบคุณคณะทางาน

จัดการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  เป็นอย่างสูง และ

สุดท้ายขออวยพรให้การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี จงประสบความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

      

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์) 
                 คณบดี วิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจัดการ 
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

 

สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและ

การบัญชี ครั้งท่ี 10 

 

  ด้วยความสำเร็จจากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีใน 9 ครั้งที่ผ่าน
มา ซึ่งได้การตอบรับจากนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทำการศึกษาวิจัยด้านบริหารธุรกิจและการ
บัญชีเข้ามานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดด้านต่าง  ๆ ด้วยเหตุนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันจัดการนำเสนอผลงานวิจัย สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ภายใต้
ชื ่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั ้งที ่ 10”( The 10th Annual 
National Conference on Business and Accounting ) ข ึ ้นในว ันเสาร ์ท ี ่  21 พฤษภาคม 2565  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับการจัดงานเสวนาในหัวข้อและประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในรูปแบบ  

virtual conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ คุณค่าของการทำงานวิจั ย 
และเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา   

บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณา
บทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ทุกท่านที่ได้โปรดเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการพิจารณา
บทความวิชาการและบทความวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ ขอบคุณ
กองกองบรรณาธิการที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความ
วิชาการท่ีมีคุณภาพ เผยแพร่แก่ผู้อ่านในในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้ 

                 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์) 
        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 



ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ห้อง 304  สาขาการเงิน  Part 1   
 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU1 ปัจจัยด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนระหว่างกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิง
รุก 

กรชนก วิเศษธาร ม.เกษตรศาสตร ์

2 09.15 – 09.30 น. KU3 การพยากรณ์ภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอแห่งประเทศไทย 

เจนจิรา  เรืองนาม ม.เกษตรศาสตร ์

3 09.30 – 09.45 น. KU5 ปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจัยทางการค้าที่มีผลต่ออัตรา
แลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อคา่เงินยูโร ปอนด์สเตอรล์ิง ฟรังค์
สวิส ในช่วงก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดของ Covid - 
19 

ชณัฏทิพพ์ เตชะปรีชาพงษ์ ม.เกษตรศาสตร ์

4 09.45 – 10.00 น. N1 การสำรวจความคดิเห็นเกี่ยวกับปจัจัยที่มีผลในการก่อหนี้
ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
การเกษตรในชุมชนบ้านคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำ
พรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภัทราวดี  สิทธิรักษ ์ ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

5 10.00 – 10.15 น. O3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมผีลต่อตลาดหลักทรัพย์และการ
พยากรณภ์าวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณัฐธิดา แก้วประสิทธ์ิ ม.ธรรมศาสตร ์

6 10.15 – 10.30 น. U42 
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแท่งในตลาดโลก ธนพร เศรษฐภัทร ม.หอการค้าไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ห้อง 304  สาขาการเงิน  Part 2   
 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU6 
 

อิทธิพลของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลค่าซื้อ
ขายหลักทรัพยส์ุทธิของนักลงทุนต่างประเทศท่ีมผีลต่อ
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุม่ SET50 ในช่วงก่อนและหลัง
สภาวะสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน 

ชยภรณ์ สังข์ทอง 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 10.45 – 11.00 น. U11 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทยสำนักงานใหญ่ อาคารพหลโยธิน 

กัญญา วรรณแสงขำ 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U12 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นไอพีโอ (IPO) ของ
คน Gen-Y ในสถานการณ์ Covid -19 เขต 
กรุงเทพมหานคร 

กันต์ฤทัย สุทธิทักษ์ ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU9 
 

อิทธิพลจากนโยบายความรุ่งเรืองร่วมกัน และปจัจัยทาง
เศรษฐกิจของจีนท่ีส่งผลกระทบตอ่อัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมหุ้นจีนมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ 

เปมิกา มากทรัพย ์
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5. 11.30 – 11.45 น. U14 
 

การแบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุน
หลักในทองคำ โดยใช้อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
แบบจำลอง การกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 

การุณ เหลืองมณีศักดิ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. KU11 
 

ผลกระทบของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต่อดัชนีราคา
หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคา SET50 
ดัชนี SET CLMV Exposure และดัชนีราคาหุ้นตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ณิชมล พิศาลวุฒิ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U26 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อมลูค่าการลงทุนและการยอมรับความ
เสี่ยงในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ของผูม้ีรายได้ระดับปาน
กลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเกิดการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 

ชนารดี ตรสีอน 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. KU13 
 

การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาอีเธอเรียม ตุลยา เขยีนพงศ์พันธุ์ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 15.30 – 15.45 น. KU15 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในอนาคตของ
สกุลเงินดจิิทัล KUB COIN ของกลุ่ม Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร 

ทศพล บุณยประเวศ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 15.45 – 16.00 น. U33 
 

การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามญัของนักลงทุน
ไทย     

ฐิติพงศ์ ประดิษฐบงกช 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U34 
 

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทย 

ณัชชา จันทรา 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. KU17 
 

ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาท
ดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนส่งทางรางสาธารณะ
ของกลุ่มผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร 

ทองโรจน์ โฆษิตวัฒนา
พานิชย์ 

 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU18 
 

ปัจจัยเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศไหลเข้าในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

ทัศนีย์ ธนะศิริวงษ์ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 09.15 – 09.30 น. U40 
 

แนวทางการสร้างกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มพอร์ตกองทุนรวม
กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายธนบดีธนกิจ 

ทิวากร จันทะรังษ ี
 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. KU7 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอร์
เรนซีในประเทศไทย 

ชัยณรงค์ นพรัตน ์
 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 09.45 – 10.00 น. KU20 
 

การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนแบบคงที่และแบบไดนามิก 
ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ธนพร ชุมผล 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 10.00 – 10.15 น. U44 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคน
วัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุร ี

ธนัฐศะวัศ  ชาวนา 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 10.15 – 10.30 น. KU21 
 

ผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนราย
ย่อยและปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคที่มีต่อดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ธัญลักษณ์ สุทธารักษ์ 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU22 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุน: กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในดัชนี 
SET 100 

ธัญวรัตน์ บุญผ่อง 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 10.45 – 11.00 น. U56 
 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมตราสารทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ัวโลก 

ธิดามาศ ถี่ถ้วน 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U87 
 
 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ 

ภัททิรา ขำพวง 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU23 
 

อิทธิพลของทักษะทางการเงินท่ีมีต่อระดับการออมเพื่อ
การเกษียณอายุของคนกลุ่ม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอ
เรช่ัน Y ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

นพมล การปลูก 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5. 11.30 – 11.45 น. KU25 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนธุรกิจ
สถานบริการดูแลผูสู้งอายุในโรงแรม 

นวรัตน์  ระวิระ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

6 11.45 – 12.00 น. U98 
 

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

วรวิทย์ จิตรพัฒนากลุ 
 

ม.หอการค้าไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ห้อง 305 สาขาการเงิน Part 3  
 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U110 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับร้อยละ
การเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรพัย์ของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ศุภวิชญ์ ชุ่มทรวง 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. KU24 
 

ผลกระทบจากเหตุการณล์็อคดาวน์ของสถานการณโ์ค
วิด-19 ต่อตลาดหุ้นไทย 

นฤดม เกียรติกูล 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 15.30 – 15.45 น. U119 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทนุในสกุลเงินบิท
คอยน์ (Bitcoin) ของกลุ่มผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

สุธีรา นวนิล 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. KU28 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุ่ม
ดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรสัโค
โรน่า 2019 

นิรมล ลันวงษา 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 16.00 – 16.15 น. KU32 
 

อิทธิพลการเปลีย่นแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใน
กลุ่มประเทศอาเซยีน และปจัจัยเศรษฐกิจมหภาค ต่อ
การเปลีย่นแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตามแผนปฏิบตัิการเช่ือมโยงตลาดทุน
อาเซียน 

ปิยวัตน์ ธีระภัทรธนานนท์ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

6 16.15 – 16.30 น. KU34 
 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศกรณีจ่ายเงินปันผล
และไม่จ่ายเงินปันผล 

ภัทรมินทร์ ซินโซ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. KU35 
 

ปัจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของ
วิสาหกิจชุมชน 

ภูธิป บุญเกิด 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 09.15 – 09.30 น. KU37 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถือครองเงินสดของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วรัมพร สรุีย์พรหมศิลป ์
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 09.30 – 09.45 น. KU39 
 

อิทธิพลของความรู้ทางการเงินท่ีมตี่อทัศนคติของการ
ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล วลัยพร สมพงษ์ 

 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 09.45 – 10.00 น. KU42 
 

ผลกระทบด้านกฎหมายต่อราคาหุน้กลุ่มน้ำตาลทราย
ไทยก่อนและหลังยกเลิกพระราชบญัญัติอ้อยและ
น้ำตาลทรายไทย 

สมยศ ช่ังยงสุวรรณ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 10.00 – 10.15 น. KU43 
 

พฤติกรรมการลงทุนที่มผีลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน 

สัจจณัฐ แก้วโชต ิ
 

ม.เกษตรศาสตร ์

6 10.15 – 10.30 น. KU44 
 

อิทธิพลของปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ ดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ และการท่องเที่ยวท่ีมีต่ออัตรา
แลกเปลีย่นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐต่อบาท ดอลลาร์
สิงคโปร์ และริงกิตมาเลเซยี 

สาคร ธรรมวงศ ์
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU46 
 

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
ต่อพฤติกรรมการวางแผนการเงินของผู้ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจโรงแรม 

สุชาติ ชูศรียิ่ง 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 10.45 – 11.00 น. KU47 
 

อิทธิพลของกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน โครงสร้าง
เงินทุนและนโยบายการจา่ยปันผลที่มีผลต่อมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สุมิตตา โชติชนะ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 11.00 – 11.15 น. KU48 
 

อิทธิพลของโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินของ
ภาครัฐต่อทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา 
ประชากรในเขตนคิมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – 
ระยอง 

หทัยรัตน ์จันทร์นา 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 11.15 – 11.30 น. KU49 
 

การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนที่มีผลต่อความสามารถใน
การทำกำไรของบริษัท Trading Firm ทั้งบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและบริษัทท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ในประเทศไทย 

อดิศร  โฟดา 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 11.30 – 11.45 น. O7 
 

ทัศนคตินักลงทุนและการไหลเข้าออกของเงินลงทุนใน
กองทุนรวม:กรณีศึกษากองทุนรวมตราสารทุนใน
ประเทศไทย 

พรอาภา พุทธพิทักษ์ 
 

ม.ธรรมศาสตร ์

6 11.45 – 12.00 น. KU10 
 

อิทธิพลของการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมต่อผล
การดำเนินงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่อุตสาหกรรมท่ีไดร้ับ
ผลกระทบมากจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

ณิชนันทน์ นพเกษร 
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ห้อง 306 สาขาการเงิน Part 3  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U113 
 

ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
และการออมของข้าราชการกรม ศุลกากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

สัณหภาส เองใช่รัตน์ 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U114 
 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทาง
การเงินส่วนบุคคลของกลุ่มวัยเริ่มต้นทำงาน 

สิทธิกร เพิ่มพูล 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. KU38 
 

การศึกษาผลตอบแทนท่ีผดิปกติทีเ่กิดกับราคาหุ้นและ
ปัจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
ตลาด เอ็ม เอ ไอ 

วฤทธิ วรบวร 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 15.45 – 16.00 น. U55 
 

ทัศนคติและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนของวัยเริ่มต้นทำงาน 

ธารินี ยอดทอง 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U65 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนเกษียณของพนักงานการ
ไฟฟ้านครหลวง 

บุษยมาศ  มั่งคั่ง 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 307 สาขาบัญชี Part 1  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. O6 
 

ความพร้อมเพื่อเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพของ
สำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรปวีน์ วิทยาประสิทธ์ิ 
 

ม.ธนบุร ี

2 09.15 – 09.30 น. KU31 
 

ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการวางแผนภาษีของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 09.30 – 09.45 น. O11 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชีกับ
คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิลาสินี เพชราช ม.ตาป ี

4 09.45 – 10.00 น. KU45 
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลติ สำหรับกิจการที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOIกรณีศกึษา 3 บริษัทที่
ปรับเปลีย่นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สุจิตรา  อินเสมยีน 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 10.00 – 10.15 น. N6 
 

การประยุกต์ใช้ระบบบญัชีต้นทุนงานสั่งทำของร้าน
กล้วยช่างทองอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

อรอนงค์ คล้ายดวง 
 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
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ห้อง 307 สาขาบัญชี  Part 2  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU51 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพรายงานทางการเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ - 
กรุงเทพมหานคร 

อัษฎาวุธ ก๋ามะ ม.เกษตรศาสตร ์

2 10.45 – 11.00 น. KU12 
 

ความสัมพันธ์ของมิติความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
และนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่ม SET 100) 

ดาวประกาย พรมโพธิ ์
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 11.00 – 11.15 น. KU29 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัท
ประกันในประเทศไทย 

บุญญสิา มังตรสีรรค์ ม.เกษตรศาสตร ์

4 11.15 – 11.30 น. N7 
 

การสำรวจต้นทุนการขายสินคา้ในยุคโควิด-19 
(COVID-19) ในตลาดท่าเรียน ตำบลโพธ์ิเสด็จอำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ฮาบีบี้ บุตรสมัน 
 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

5 11.30 – 11.45 น. N4 
 

การบริหารต้นทุนการผลิตและการวางแผนกำไร
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเหด็ ตำบลขุน
ทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิภาวี หัตถวิก 
 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 
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ห้อง 402 สาขาการจัดการ Part 1  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K3 แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดนครราชสมีา 

กรทิพย์ โชติชุ่ม ม.ขอนแก่น  

2 09.15 – 09.30 น. K5 ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภมูิใจแห่งตนใน
องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานส่วน
ตำบล อำเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

คมสันติ์ สุวรรณเสริฐ ม.ขอนแก่น 

3 09.30 – 09.45 น. K8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลและปัจจัยที่เป็น
ผลกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคในสังกัด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

ณัฐกฤตา นาแซง ม.ขอนแก่น 

4 09.45 – 10.00 น. K9 การประเมินประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมในฝ่าย
ระบบส่งสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องค์การ
กระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (ส.ส.ท.) 

ณัฐพล  โมกขรัตน ์ ม.ขอนแก่น 

5 10.00 – 10.15 น. KU4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา บริษัท 
ABC 

จตุภพ พันธุโพ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

6 10.15 – 10.30 น. U3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
ส่วนบุคคล (สินเช่ือท่ีไม่ต้องใช้หลกัทรัพย์ค้ำประกัน) 
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ ่

กณิกา บุญณะ ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 402 สาขาการจัดการ Part 2  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U4 การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจวสัดุก่อสร้าง บริษัท 
ไทยสมหวังฮารด์แวร์ 2020 จำกัด   

กนกวรรณ เสง่ียมเฉย ม.หอการค้าไทย 

2 10.45 – 11.00 น. O8 การปรับตัวของผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย  ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

พิมพ์ชนก มณีรัตน ์ สถาบันการบิน
พลเรือน 

3 11.00 – 11.15 น. K10 การประเมินประสิทธิผลการทำงานเป็นทีมของ
หน่วยงาน ABC คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ทิพย์วรรณ ศลิป์ทองทิพย์ ม.ขอนแก่น 

4 11.15 – 11.30 น. KU19 กรอบแนวคิดการสร้างแบรนด์นายจ้างท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยู่ของพนักงาน
ในกลุ่มคนเจเนอเรช่ัน แซด 

ธนธรณ์ อังศุประภา   ม.เกษตรศาสตร ์

5 11.30 – 11.45 น. KU30 กรอบแนวคิดของปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิผลของการ
ทำงานท่ีบ้านในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 

ประวุฒิ สีมะสิทธิกลุ 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

6 11.45 – 12.00 น. U6 แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจและความ
จงรักภักดีที่มผีลต่อการคงอยู่ในงานของพนักงาน 
กรณีศึกษาของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.พี.กู๊ด เอ็นจิ
เนียริ่ง 

กมลวรรณ พลเขตต ์ ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 402 สาขาการจัดการ Part 3  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U51 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูเ้ทคโนโลยี และ
นโยบายของบริษัท กับประสิทธิภาพการทำงานจากท่ี
บ้าน (Work From Home) 

ธัญพิชชา ปธิเก 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U18 การศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ข้อมูลกับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

ขัตติยะ แพงคำแหง ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. K12 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัขับเคลื่อนการบรหิารทุน
มนุษย์และผลการปฏบิัติขององค์กรของหน่วยงาน
บริหารจดัการกลางสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น    

นฤมล ศักดิ์เสรีกลุ   
 

ม.ขอนแก่น 

4 15.45 – 16.00 น. K15 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตั้งธุรกิจรับผลิต
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันด้วยกระบวนการสุนทรีย
สาธก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   

พรสวรรค์ ทองพลับ  
 

ม.ขอนแก่น 

5 16.00 – 16.15 น. U23 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ทุเรียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์    

เจนจิรา แซโ่หงว 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U118 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจและการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ธุรกิจกรณีศึกษาร้าน JYY 

สุทธิดา พันธรักษ ์
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 403 สาขาการจัดการ Part 1  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K16 
 

องค์ประกอบนโยบายการบรหิารงานองค์กรส่วน
ท้องถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ์

พิมกมล โสภากลุ   
 

ม.ขอนแก่น 

2 09.15 – 09.30 น. K17 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบ
การตลาดของธุรกิจซ่อมบำรุงยานยนต์ร้านเกียรติสิน
มอเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

พิมพ์สุดา พานสายตา 
 

ม.ขอนแก่น 

3 09.30 – 09.45 น. U75 
 

การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
บริหารอย่างมีทิศทางและเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขันของ Juiceful 

พจนาภรณ์ พูลสวสัดิ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U100 
 

ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ยอดขายทางธุรกิจ กรณีศึกษา บรษิัท ดาเวน จำกัด 

วิริศรา กิจพิทยาฤทธ์ิ 
    

ม.หอการค้าไทย 

5 10.00 – 10.15 น. K24 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอ
บ้านไผ่ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเขต 1ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศิรวิชญ์ สุขเกษตร 

 

ม.ขอนแก่น 

6 10.15 – 10.30 น. K18 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบการ
บริการเบด็เสร็จ ณ จุดเดียวของสำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ประเทศไทย 

พีระนันทน์ วงศ์รัตน ์
 

ม.ขอนแก่น 
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ห้อง 403 สาขาการจัดการ Part 2   

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. K20 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบ
การตลาดของร้านอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

วรรษิกา คณาวิวัฒน์   
 

ม.ขอนแก่น 

2 10.45 – 11.00 น. U73 
 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการของ
พนักงานจ้างเหมา ในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด 
(มหาชน) 

ปุณยวีร์ เกตุชาญชัย 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U103 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์
กับฟู้ดแพนด้า (Foodpanda)ในเขตห้วยขวาง 

ศิริพร มังเทศ 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U111 
 

การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการ
แข่งขันของธุรกิจเอ็น เอส อพาร์ทเมนท์ 

     ศุภาพิชญ์ พฤกษะวัน 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U53 
 

แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของร้าน
จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดดดีีดี 
ในพื้นที่ตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ธันยพร ทันตสุวรรณ 

 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U112 
 

แนวทางการศึกษาการสร้างกลยุทธ์เติบโตของร้าน
ลูกช้ินบางใหญ่ 

สหพัฒน ์เกื้อกูลพิพัฒน์ 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 403 สาขาการจัดการ Part 3  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. K27 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลและปัจจัยที่เป็น
ผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันในงานของ
บุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สุนิษา ป้องภักด ี
 

ม.ขอนแก่น 

2 15.15 – 15.30 น. K26 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ศุภาพิชญ์ แสนราษฎร์  ม.ขอนแก่น 

3 15.30 – 15.45 น. U125 
 

แนวทางการพัฒนาการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ภายใน
องค์กรของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

อมลกานต์ หวังสถติถาพร 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. K28 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลและปัจจัยที่มผีล
จากความผูกพันในงานกับความผกูพันในงานของ
พนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแก่น 

สุรีรตัน์  ทนิล   
 

ม.ขอนแก่น 

5 16.00 – 16.15 น. K11 การประเมินความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีหนองคาย 

ธนันพัชร์  รัตนวิไลวรรณ ม.ขอนแก่น 

6 16.15 – 16.30 น. U43 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและความพึงพอใจในการ
รับชำระเงินผ่าน QR Code payment ของร้านค้า
ขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบรุ ี

ธนัชชา เซ็งแซ ่
 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 406 สาขาการตลาด  Part 1  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K1 
 

The Managerial Environment and the 
Observable Variables of Marketing for the 
"Homeapp Technology Co.,Ltd." construction 
material online business in Phnom Penh 
Capital City, Kingdom of Cambodia 

Putthyseth Chhun  and 
Ruchirat Patanathabutr 

 

ม.ขอนแก่น 

2 09.15 – 09.30 น. U9 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองใน
เขต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทมุธานี 

กฤตภพ  รัตนเหม 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. K2 
 

The Observable Variables of Service to 
Strengthen Customer Loyalty towards MPT 
Mobile Service Provider in Myanmar 

Yadanar Htun  
 

ม.ขอนแก่น 

4 09.45 – 10.00 น. K7 
 

ปัจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอย
จันทบุร ี

ชุติพันธ์ ญาติเฉลมิรตัน์   
 

ม.ขอนแก่น 

5 10.00 – 10.15 น. K25 
 

 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบ
การตลาดของธุรกิจร้านตัดสูทและเครื่องแบบ 
“สมาร์ทช้อป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

ศุภัสสรา วงศ์ตระกูลพิพัฒ 
 

ม.ขอนแก่น 

6 10.15 – 10.30 น. K21 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบ
การตลาดรา้นอาหารและเครื่องดืม่ในเขตเทศบาล
เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

วราภรณ์ แย้มกลิ่น   
 

ม.ขอนแก่น 
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ห้อง 406 สาขาการตลาด Part 2   

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U19 
 

แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารและคาเฟ่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในหัว
หิน กรณีศึกษา Turtle Bay Hua Hin 

จิดาภา ตั้งฐานะตระกูล 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 10.45 – 11.00 น. K4 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีและความจงรักภักดีของลูกค้าร้านน้องเค้ก  
ซุปเปอร์มาร์ท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

เกวริน หงษ์ศาลา  
 

ม.ขอนแก่น 

3 11.00 – 11.15 น. U20 
 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลต้่อ
ศิลปินนักร้องเกาหลี ท่ีมีผลต่อการใช้บริการคาเฟ่วัน
เกิดและงานฉลองของศิลปินนักร้องเกาหลี ใน
กรุงเทพมหานคร 

จินต์ศุภา เจริญศรี  
 

     

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U27 
 

ผลของพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมการตลาด
ต่อการตดัสินใจซื้อข้าวสารหอมมะลิผา่นช่องทาง
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชมพูนุท หอมเนียม 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U25 
 

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมพรอ้มดื่มในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชนาธิป อรุณโชต ิ
 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. KU8 
 

ผลของคุณภาพการบริการที่จับต้องได้ในช่วงการแพร่
ระบาด Covid-19 ต่อความตั้งใจใช้ บริการซ้ำที่
โรงแรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุร ี

ณัฐจิตรา เทพานวล 
 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ห้อง 406 สาขาการตลาด Part 3  

 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. K14 
 

สิ่งแวดล้อมทางการจัดการและองค์ประกอบ
การตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจรกรณีศึกษาธุรกิจ
ครอบครัว “คงโนนกอก” จังหวัดขอนแก่น 

ปรัชญา คงโนนกอก  
 

ม.ขอนแก่น 

2 15.15 – 15.30 น. K19 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผูส้นบัสนุนตราสินค้า
ผ่านออนไลค์ดิจติอล และความสมัพันธ์ระหว่างการ
เป็นผู้สนบัสนุนตราสินค้าผา่นออนไลคด์ิจิตอลกับการ
สื่อสารแบบบอกต่อของผู้ประกอบการ บริษัท ABC 
จำกัด จังหวัดอุดรธาน ี

วชิรวิทย์ นาแฉล้ม  
 

ม.ขอนแก่น 

3 15.30 – 15.45 น. U13 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ
จำนำทะเบียนรถบริษัทศรสีวัสดิ์ของลูกค้าใน
กรุงเทพมหานคร 

กัมพล คุณจันดา  
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. KU2 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรัส โควิด 19 

กานต์ธิดา ปุญญโสพรรณ  
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 16.00 – 16.15 น. U57 
 

ปัจจัยด้านการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อและอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์   

นนท์นที แจ้งใจเย็น 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U62 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเลือก
ซื้อน้ำแร่บรรจุขวดของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

นิชานันท์ ชอบชู 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 407 สาขาการตลาด Part 1   

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U95 
 

การศึกษาการรับรูต้่อแบรนด์และผู้มีอิทธิพลต่อแบ
รนด์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์เนมของ
กลุ่มเจเนอร์เรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

วชรมน ณัฐพูลวัฒน ์
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. KU41 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคร้านอาหารประเภท
ปิ้งย่างและชาบูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) 

สกาวเพชร พิทักษ์รักษา  
 

ม.เกษตรศาสตร ์

3 09.30 – 09.45 น. U1 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภณัฑ์
ดูแลผิว Innisfree ในกว่างซี 

QINGHUA.LIN 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U48 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจใช้บริการคาร์แคร์แบบครบ
วงจรของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ธวัชชัย ถาวรรัตน์ 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U108 
 

การศึกษาแนวทาง การสร้างกลยทุธ์ในการสร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันน้ำมังคุดสกัดเย็นของ
แบรนด์ Little.fresh ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิวนาถ ตามพานนท์ 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 10.15 – 10.30 น. KU33 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการรถยนต์แบบเร่งด่วน 
(Fast Fit) ของผู้บริโภค ในเขตกรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส โควิด 19 

พีรพัฒน ์วังทองคำ   
 

 

ม.เกษตรศาสตร ์
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ห้อง 407 สาขาการตลาด   Part 2  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. KU14 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควดิ 19 

ทวีวัฒน์ วัฒนวิกร  
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 10.45 – 11.00 น. U28 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสรมิบำรุงผิวของลูกค้าผ่านช่องทาง      เฟซบุ๊ก 

ชลิตา ศิลาวงษ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U30 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเช่ือ ของกลุ่ม
ลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยธนาคารกสิกรไทย 
จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชิษณุพงศ์ แสงใส 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU27 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อไม้ประดับในร่ม (Indoor plants) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

นันท์นภัส แพพ่วง 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 11.30 – 11.45 น. U8 
 

ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการ
ตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับ
เทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

กรวัฒน์ มุนีนารถ 
 

 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U17 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
ของกัญชา ของผู้บริโภคกลุม่วัยทำงานตอนต้น  
(First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
เกรียงไกร วิไลลักษณ ์

    

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 407 สาขาการตลาด   Part 3  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. KU40 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัช
ธรรม (สายสมี่วง) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 

วิชญะ ไหวพริบ 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

2 15.15 – 15.30 น. U117 
 
 

การศึกษาปัจจัยด้านความวติกกังวล, ความกลัว, 
ความไว้วางใจ, ความคาดหวังและความรุนแรงของ
ปัญหาที่ส่งผลต่อความเตม็ใจท่ีจะจ่ายในการรับ
บริการรักษามีบุตรยากขอบเขตพืน้ท่ีการศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สิรินนภา ประไพพงศ์ 
 
 
 

 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U5 
 

การศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจจำหน่าย
เสื้อผ้าแฟช่ันร้านอาเปียในรูปแบบออนไลน ์

กนกอร มงคลกิจถาวร 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U31 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้และใช้บริการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผูบ้ริโภคในจังหวดั
เพชรบุร ี

เชษฐ์สุดา พงษ์ไชยโสภณ 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U37 
 

การศึกษาแนวทาง การสร้างกลยทุธ์ ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ของสนามแบดมินตัน Young Blood 
Club 

ถิรวัฒน์ อินทจักร 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U46 
 

ผลของส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บรโิภค
ต่อการตดัสินใจใช้บริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ธนิศนนท์ พ้นภัยพาล 

 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 408 สาขาการตลาด  Part 1  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U7 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้อาหารแช่แข็ง
สำเรจ็รูปยีห่้อ ซีพี  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรรณิการ์ สิทธิชัย 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U16 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซื้อท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซื้อวัสดุกอ่สร้างของ
ผู้รับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

กุลภัสสรณ์  เตชะรัตน์ชา
นนท์ 

 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U21 
 

การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความ 
จงรักภักดีของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภณัฑผ์ักและ
ผลไม้อบกรอบ 

จิราภรณ์ จินดาสุม่ 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U38 
 

การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้งานเทคโนโลยีเมตาเวิร์สของประชากร
กลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายในประเทศไทย 

ทรงศักดิ์  บุญแก้ว 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U50 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) กับความจงรักภักดีของผู้บริโภคผลติภณัฑ์
อาหารประเภท Plant-Based 

       ธัญพิชชา จีนาวงศ์ 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U69 
 

การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายของ AA 
Wellness Center 

ประกาย ปิยสวัสดิ ์
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U22 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและ
ผลิตภณัฑ์บำรุงผิวของสตรีวัยทำงานใน
กรุงเทพมหานคร 

จุฑามาศ กตญัญุภาดา 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U39 
 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ร้าน 
Banana ทุกอย่าง20บาท 

ทัตพงศ ์กรินพงศ์ 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U82 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ All New 
Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรงุเทพมหานคร 

พัทธดนย์ สุทธิทักษ์ 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U101 
 

การศึกษาแนวทางกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายเสื้อ
ท้องถิ่นกรณีศึกษา บริษัท Super Shirt จำกัด 

ศศิธร บัวบุญ 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U124 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์และพฤติกรรม
ของผู้บริโภคกับความพึงพอใจในการใช้บริการของ
ผู้บริโภครา้นกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัด 
นนทบุรี 

อภิปราย ใจสมุทร 
 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U96 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการ
ตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษาDay Spa บริษัท สปา
บ้านนาทอง Health & Spa จำกดั 

วรณัฐ   ประคองคำ 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 408 สาขาการตลาด Part 3  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U29 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภท คราฟตเ์บียร ์ของผู้บริโภควัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัชฌา มณีรัตน ์
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U49 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบา้นจัดสรรของ
ผู้บริโภคโครงการ By Benyapha  The Home บ้าน
ฉาง จังหวัดระยอง 

ธัญนันทน์ณิศา สร้อยคำ 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U58 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมทาง
สังคมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุ่มเจเนอเรชัน 
วาย 

นภัสสร ขจรศลิป ์
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U32 
 

พฤติกรรมผู้บรโิภคและส่วนประสมทางการตลาด
บริการ(7P’S)ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อคราฟต์
เบียร์ในร้านค้าปลีกของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

ฐานิสรา จงพิพัฒนากูล 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U45 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่มมอลต์
ไร้แอลกอฮอล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ 

ธนัทธรณ์ กิตตินันท์เจริญ 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U35 
 

การศึกษาแนวทางการสร้างความได้เปรียบและการ
เพิ่มยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลน ์

ณัชปภา จตุพรกาญจนา 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U36 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจาก
ผู้ประกอบการค้าเครื่องมือเกษตรรายย่อยของ
เกษตรกรในจังหวดักาญจนบรุ ี

ณัฐชา พันธุ์รัศมีทอง 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U59 
 

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกศัลยกรรมเสรมิ
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 

นรภัทร พิทยาวุธวินิจ 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U72 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องดื่ม
ประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผู้บริโภคผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปิยะพล สิทธิสกุลเดช 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U88 
 

การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ(Freeze 
Dried) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ภัทราภรณ์  เสือเพชร 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U105 
 

พฤติกรรมการเลือกซื้อและส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
  

ศิริลักษณ์ นาคาเริงฤทธิ์ 
 

 

ม.หอการค้าไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U71 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัสกลุเงนิคริปโตเคอเร็นซี่
ในการเป็นสื่อกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
ของบุคคลที่ใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน  

ปิ่นมนัส แจ้งจันทร ์
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U41 
 

กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขายของ Fitness 
boxing หลังสถานการณ์ของโรคระบาด Covid-19 

เทเวศร์ ภริมย์เริก 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U47 
 

การเข้าร่วมโครงการ Big Brother หอการค้าไทย ธรรมธัช อริยะบญุสกลุ 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U83 
 

กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษาผลไม้
อบกรอบ แบรนด์ “กินจุก” 

พัทธ์ธีรา สุ่นหลีวงษ ์ ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U127 
 

อิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินค้า และคณุค่าตรา
สินค้าท่ีมผีลต่อความตั้งใจใช้บริการนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ของผู้ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา 
บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกดั 

อริยา ศิลประเสริฐ 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U99 
 

คุณภาพการบริการและความพึงพอใจด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการทีม่ีความสัมพันธ์กับ
ความความภักดีของผู้บรโิภคร้านเขียงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล           

วริยา จันทรวาร ี

 

 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U54 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นในการใช้บริการ บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงานราชการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ธาดานันท์ เจรญิรัตน ์
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U60 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิก
ศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วง
ระบาดของ โควิด-19 

นรเศรษฐ์  พิทยาวุธวินิจ 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U93 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือก
ซื้อผลติภณัฑ์อาหารและเครื่องดืม่ที่มีสวนผสมของ
กัญชาในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณภัทร เหม็งตระกลู 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U97 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บรโิภค 
และแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์คีโต
เจนิค 

วรรณศิา สมบรูณ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U66 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของลูกค้ากระเบื้อง
เซรามคิ แบรนดด์ูราเกรส ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

เบญนภา ศรีลาน 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U81 
 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณต์รา
สินค้าท่ีมผีลต่อการตดัสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ 
สมาร์ทโฮม ของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

พัตราภรณ์ สำเร็จศิริปญัญา 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U121 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุรภักดิ์ จินพันทัง 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U52 
 

การศึกษาปัจจัยด้านความสามารถของตัวละคร ด้าน
ความสวยงามของตัวละคร ด้านการแข่งขัน ความ
ไว้วางใจในระบบเติมเงินเกม และกระบวนการเติมเงิน
ส่งผลต่อความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลน์ 
กรณีศึกษา เกม Ragnarok X: Next Generation 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธันย์ชนก เลิศวุฒิวงศา 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U89 
 

ส่วนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์แอลกอฮอลฆ์่าเช้ือโรคหลังสิ้นสุด
การระบาดของโรคโควิด - 19ของผู้บริโภคในจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

ภูริ บัวประดิษฐ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U68 
 

พฤติกรรมการลงทุน และส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ของประชากรเจเนอเรช่ันวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปรมินทร์ ม่วงสังข ์
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U94 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลยีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วงศ์ลัดดา วงศ์นคร 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 10.00 – 10.15 น. U107 
 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) และภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อ
เพิ่มยอดขายผลติภณัฑ์เครื่องหนัง Brand 
Pmood.Studio 

ศิริลักษณ์ พันธุวัฒนา 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 10.15 – 10.30 น. U63 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟ
ซัมมิทไพน์เฮิรส์ถ กอล์ฟคลับ 

นุช พงคูทอง 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. U67 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลกัหก จังหวัด
ปทุมธานี 

ปทิตตา ฟูเรีย 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 10.45 – 11.00 น. U85 
 

พฤติกรรมผู้บรโิภคและการใช้ส่วนประสมทาง
การตลาด 8P ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิมล ประดิษฐบงกช 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U91 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และการ
ยอมรับเทคโนโลยีในการตดัสินใจซื้อสินค้าผา่น 
Shopee Application ระหว่างกลุ่ม Gen X Y Z 

รจีวรรณ สิงทอง 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. U109 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อประกันชีวิตของผู้บรโิภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย (Gen 
Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ศุภลักษณ์ ทรัพย์สกลุปรีชา ม.หอการค้าไทย 

5 11.30 – 11.45 น. U122 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ในจังหวัดสุโขทัย 

สุวนันท ์อินทร์สุวรรณ 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U70 
 

คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมที่สง่ผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านสะดวกซัก Otteri ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปาจารีย์ พึ่งอิ่ม 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U120 
 

การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กระเป๋าแฟช่ันหญิงผ่านเฟสบุ๊ค 

สุภัตรา พุ่มเชียงลำ 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U123 
 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคและปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ทานร้านอาหารบุฟเฟต่์หมูกระทะในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

อนุสรา พทาเพชร 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. U78 
 

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการแผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลเอกชน A 

พรรณทิวา เขม็จันทร ์
 

ม.หอการค้าไทย 

4 15.45 – 16.00 น. U92 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการบริโภคชา
ไข่มุก 

รังสฤษฎ์ ศิลประเสริฐ 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 16.00 – 16.15 น. U80 
 

การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยทุธ์เพื่อเพ่ิมยอดขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทไวน์ กรณศีึกษา หจก. ศรีไทยไวน์ 
1991 ในจังหวัดศรีสะเกษ 

พัชรพล เลิศสกุลรุ่งเรือง 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U104 
 

แนวทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่
ยอดขายสินคา้ของที่ระลึกบนเที่ยวบินของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย 

ศิริลักษณ์ ธนาพานิชย์ 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 506 สาขาการตลาด   Part 1   
 

ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U77 
 

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเข้ารับบริการ
สถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรณภัทร์ พัณนิธิรตัน ์
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U126 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑ์รักษาสิวของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรณิชชา จิรสดุาวณิช 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U86 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการขอสินเช่ือ
เพื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

พีรวิชญ์ เอมอ่อน 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. U102 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสรมิประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด์ Pichlook ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิรกาญจน์  ไชยประสิทธ์ิ 
 

ม.หอการค้าไทย 

5 10.15-10.30 น. K23 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัประสทิธิผลของทีมกับผล
การปฏิบัติงานของทีม การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอำเภอเสล
ภูมิ การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัชระ อนันทวรรณ 
 

ม.ขอนแก่น 

6 10.30-10.45 น. K29 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของทีมและผลการ
ปฏิบัติงานของทีมสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง 
 

 

ม.ขอนแก่น 
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ห้อง 507 สาขาการผลิต   Part 1  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. K 6 
 

แนวทางการจัดการระบบร้านค้าบนมือถือผ่านแอป
พลิเคชันพีเอ็กซ ์

ชนากาญจน์ ปรัชญากร   
 

ม.ขอนแก่น 

2 09.15 – 09.30 น. U61 
 

คุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดตี่อการใช้
บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจา้พระยาของประชากร ใน
เขตกรุงเทพมหานครและนนทบุร ี

นัยน์ปพร เกียรตินิยกฤต 
 

     

ม.หอการค้าไทย 

3 09.30 – 09.45 น. U128 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจตุู้และระบบการ
ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ABC  

อรุณวรรณ  ทินกลิ่น 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 09.45 – 10.00 น. KU36 
 

ผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อ
ความภักดี ในตราสินคา้ กรณศีึกษาร้านอาหาร Santa 
Fe Steak ในกรุงเทพมหานคร 

ลีลากานต์ อินเอก 
 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 10.00 – 10.15 น. K 13 
 

การประเมินคณุภาพการบริการร้านอังเคิล ดั๊ค คาเฟ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บาจรีย์ เจริญสุข 

 

ม.ขอนแก่น 

6 10.15 – 10.30 น. U74 
 

แนวทางการยกระดบัความพึงพอใจในการใช้ระบบ e-
Learning กรณีศึกษาพนักงาน บรษิัท ธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด (มหาชน) 

เปมิกา  พงษ์หน ู
 

ม.หอการค้าไทย 
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ห้อง 507 สาขาการผลิต  Part 2  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.30 – 10.45 น. K 22 
 

รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว ของ 
หจก. บุดดีเหมือน ชิปปิ้งจังหวัดสรุินทร ์

วริศรา บุดดีเหมือน  
 

ม.ขอนแก่น 

2 10.45 – 11.00 น. U79 
 

การปรับปรุง การบริหารคลังสินคา้ให้มีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษาร้านเฮียวินัยอาหารทะเลแห้ง และแปรรูป 
     

พรรณวดี วงศ์เทียนหลาย 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 11.00 – 11.15 น. U129 
 

แนวทางการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันพัสดุ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

อำไพรัตน์ นลิพังงา 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 11.15 – 11.30 น. KU26 
 

ประสบการณ์ของลูกค้าร้านกาแฟ: การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

นัฏสวัญจ์ โมรา 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 11.30 – 11.45 น. U24 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลังสินค้า กรณีศึกษา 
ร้านโกดังญี่ปุ่นท่าทอง 

ชญานี ปรางวิรุฬห ์
 

ม.หอการค้าไทย 

6 11.45 – 12.00 น. U90 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับ
เทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านมาลา
ติ่มซำผ่านแอปพลิเคชั่นแกร็บของผู้บริโภคในจังหวัด
ภูเก็ต 

มนัสวิน ชูวงษ ์
 

ม.หอการค้าไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการนำเสนอการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังท่ี 10 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 

ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ห้อง 507 สาขาการผลิต  Part 3  

 
ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 15.00 – 15.15 น. U10 
 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของ
ธุรกิจ  กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เค 

กฤษณา คงกล่ำ 
 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 15.15 – 15.30 น. U84 
 

การศึกษาปัจจัยด้านความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุ่นซูชิคอร์สโอมา
กาเสะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิฐชญาณ์ สุดหล้า 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 15.30 – 15.45 น. KU16 
 

ผลของคุณภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคม
ของโรงแรมต่อพฤติกรรมเน้นสุขภาพของลูกค้าโรงแรม
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ทองนภา พริดานนท์  
 

ม.เกษตรศาสตร ์

4 15.45 – 16.00 น. KU50 
 

การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้า: กรณีศึกษาร้าน
ชอบปลาชุม 

อภิชญา แซ่ก้วง 
 

ม.เกษตรศาสตร ์

5 16.00 – 16.15 น. U15 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
กองสิทธิประโยชน์ กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ ่

กุลธิดา สุขเกษม 
 

ม.หอการค้าไทย 

6 16.15 – 16.30 น. U106 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสวนทุเรียน
และการเพิ่มรายได้กรณีศึกษาสวนทุเรียนเพชรนคร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศิริลักษณ์ พันธมาศ 
 

ม.หอการค้าไทย 
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 09.00 – 09.15 น. U64 
 

การสร้างรายได้เพิม่และการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบคอนกรตีพิมพ์ลาย กรณีศึกษา : บริษัทXXX 

บารมี เที่ยงสันเทียะ 
 

ม.หอการค้าไทย 

2 09.15 – 09.30 น. U116 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาการท่องเที่ยวท่ี
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ 

สิริกร เลิศลัคธนาธาร 
 

ม.หอการค้าไทย 

3 09.45 – 10.00 น. U115 
 

การประยุกต์ใช้แนวความคิดแบบ Lean มาปรับปรุง
กระบวนการทำงานของฝ่ายกฎหมายกรณีศึกษา : การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สิทธิศักดิ์ เบญจกุล 
 

ม.หอการค้าไทย 

4 10.00 – 10.15 น. N5 
 

การศึกษาผลกระทบของการเป็นหนี้จากการเกดิโรค
ระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อรพิมล บุญเกิด 
 
 
 

ม.ราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

5 10.15 – 10.30 น. O1 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ       จ.สุราษฎร์
ธาน ี

ชุติกาญจน์  สูตบตุร,
กนกวรรณ  ชูบุญช่วย     

 

ม.ตาป ี

6 10.30 – 10.45 น. O2 
 

คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
อำเภอบ้านตาขุน 

จารุวรรณ วงษ์อูบ  
 

ม.ตาป ี
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ลำดับ เวลา รหัส บทความ ช่ือผู้เสนอบทความ สถาบัน 

1 10.45 – 11.00 น. O4 
 

การวัดประสิทธิภาพการจัดการคลงัสินค้าด้วย
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่ : 
กรณีศึกษา   บริษัท ก.ภัทรคา้ไม้ จำกัด 

ตรีรตัน์ คนคล่อง, มนสันันท์ 
จันทิพย,์วันวิสาข์ นาคผึ่ง  

 

ม.เทคโนโลยรีาช
มงคล 

2 11.00 – 11.15 น. O9 
 

การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP และ TOPSIS เพื่อหา
สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสนามจากผลกระทบของ
สถานการณ์ Covid -19 ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุร ี

จรรยา ถาดทอง, ยศวดี มีแก้ว
, วาสนา สังอยู่, อชิตะ เทียน

พัชรนันท ์
 

   
  

ม.เทคโนโลยรีาช
มงคล 

 
 
 

 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

The Managerial Environment and the Observable Variables of Marketing for 

the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in 

Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 

Putthyseth Chhun and Ruchirat Patanathabutr 

1 - 15 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจในการซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิว Innisfree ในกวางซี 

ชิงฮวาหลิน และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

16 - 26 

The Observable Variables of Service to Strengthen Customer Loyalty towards 

MPT Mobile Service Provider in Myanmar 

Yadanar Htun and Ruchirat Patanathabutr 

27 - 42 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล (สินเชื่อที่ไมตองใชหลักทรัพยค้ำ

ประกัน) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

กณิกา บุญณะ และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

43 - 51 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ  

จ.สุราษฎรธานี 

ชุติกาญจน สูตบุตร, กนกวรรณ ชูบุญชวย และวันเพ็ญ จันทรคง 

52 - 61 

การกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ของธุรกิจวัสดุกอสราง 

บริษัท ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด 

กนกวรรณ เสงี่ยมเฉย และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 

62 - 70 

การศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันในการดำเนินธุรกิจ 

จำหนายเสื้อผาแฟชั่นรานอาเปยในรูปแบบออนไลน 

กนกอร มงคลกิจถาวร และ รวิดา วิริยกิจจา 

71 - 79 

แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลตอการคงอยูในงานของ 

พนักงาน กรณีศึกษาของหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

กมลวรรณ พลเขตต และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

80 - 91 

ปจจัยดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนระหวางกองทุนรวม

แบบเชิงรับและแบบเชิงรุก 

กรชนก วิเศษธาร และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

92 - 101 

แนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา 

กรทิพย โชติชุม01 และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

102 - 117 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี่หอ ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรรณิการ สิทธิชัย และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

118 - 128 

ศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับ

เทคโนโลยีผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร 

กรวัฒน มุนีนารถ และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 

129 - 138 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือรถยนตมือสองในเขต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

กฤตภพ รัตนเหม และ ผศ.ดร.ฐานิตา ฆองฤกษ 

139 - 146 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ กรณีศึกษา หางหุนสวนจำกัด อารเค 

กฤษณา คงกล่ำ และ สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 

147 - 158 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ  

อาคารพหลโยธิน 

กัญญา วรรณแสงขำ และ นงนภัส แกวพลอย 

159 - 166 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ  

Covid -19 เขตกรุงเทพมหานคร 

กันตฤทัย สุทธิทักษ และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

167 - 175 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ บริษัทศรีสวัสด์ิของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร 

กัมพล คุณจันดา01 และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

176 - 185 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

กานตธิดา ปุญญโสพรรณ และ ศศิวิมล มีอำพล 

186 - 197 

การแบงกลุมกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำ โดยใชอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากแบบจำลอง การกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) 

การุณ เหลืองมณีศักดิ์ และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

198 - 207 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของผูปฏิบัติงานกองสิทธิประโยชน 

กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานใหญ 

กุลธิดา สุขเกษม และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

208 - 222 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสรางของ

ผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

กุลภัสสรณ เตชะรัตนชานนท และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

223 - 233 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของกัญชา ของผูบริโภคกลุมวัยทำงาน

ตอนตน (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

เกรียงไกร วิไลลักษณ และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

234 - 242 

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีและความจงรักภักดีของลูกคา 

รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

เกวริน หงสศาลา และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

243 - 255 

การศึกษากลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูลกับสมาชิก 

หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ขัตติยะ แพงคำแหง และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

256 - 264 

ความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

สวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

คมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

265 - 276 

ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษา บริษัท ABC 

จตุภพ พันธุโพ และ ศศิวิมล มีอำพล 

276 - 290 

การประยุกตใชเทคนิค AHP และ TOPSIS เพ่ือหาสถานที่ต้ังโรงพยาบาลสนามจากผลกระทบ

ของสถานการณ Covid -19 ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

จรรยา ถาดทอง, ยศวดี มีแกว, วาสนา สังอยู, อชิตะ เทียนพัชรนันท  

และ วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

291 – 300 

คุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขุน 

จารุวรรณ วงษอูบ, จีรวรรณ จันทรชวงและ เฉลิมพร บัวพา 

301 - 309 

แรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน กรณีศึกษา Turtle Bay Hua 

Hin 

จิดาภา ตั้งฐานะตระกูล และจรัชวรรณ จันทรัตน 

310 -322 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใชบริการ

คาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร 

จินตศุภา เจริญศรี และ ผศ.ดร.ฐานิตา ฆองฤกษ 

323 - 329 

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ จงรักภักดีของผูบริโภค ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ 

จิราภรณ จินดาสุม และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล 

330 - 338 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว 

ของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

จุฑามาศ กตัญุภาดา และ ฐานิตา ฆองฤกษ 

339 - 348 

การพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอแหงประเทศไทย 

เจนจิรา เรืองนาม และ พรวรรณ นันทแพศย 

349 - 361 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือทุเรียนผานชองทางออนไลน 

เจนจิรา แซโหงว และ ปราณี เอ่ียมลออภักดี 

362 - 372 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา รานโกดังญี่ปุนทาทอง 

ชญานี ปรางวิรุฬห และ มณิสรา บารมีชัย 

373 - 382 

ปจจัยเศรษฐกิจและปจจัยทางการคาที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินยูโร ปอนด

สเตอรลิง ฟรังค สวิส ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ Covid - 19 

ชณัฏทิพพ เตชะปรีชาพงษ และ พรวรรณ นันทแพศย 

383 - 392 

แนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

ชนากาญจน ปรชัญากร และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

393 - 409 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือนมพรอมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชนาธิป อรุณโชติ และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

410 - 419 

ปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาดหลักทรัพยของผูมี

รายไดระดับปานกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ ชวงเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 

ชนารดี ตรีสอน01 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ12 

420 - 431 

  



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ผลของพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือขาวสารหอมมะลิผาน

ชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชมพูนุท หอมเนียม และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

432 – 439 

อิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลคาซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงกอนและหลังสภาวะสงคราม

การคาสหรัฐฯ-จีน 

ชยภรณ สังขทอง และ พรวรรณ นันทแพศย 

440 - 452 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคา ผานชองทาง 

เฟซบุก 

ชลิตา ศิลาวงษ และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

453 - 463 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผูบริโภค วัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัชฌา มณีรัตน และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

464 – 473 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย 

ชัยณรงค นพรัตน และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

474 - 482 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ ของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชิษณุพงศ แสงใส และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

483 - 491 

ปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี 

ชุติพันธ ญาติเฉลิมรัตน และ ภิเษก ชัยนิรันดร 

492 – 502 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือและใชบริการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

ของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 

เชษฐสุดา พงษไชยโสภณ และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 

503 – 514 

พฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ที่มีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจซ้ือคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

ฐานิสรา จงพิพัฒนากูล และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

515 – 523 

การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญของนักลงทุนไทย 

ฐิติพงศ ประดิษฐบงกช และ ลลิตา หงษรัตนวงศ 

524 - 533 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

  

ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียน ในตลาด

หลักทรัพยประเทศไทย 

ณัชชา จันทรา และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

534 - 544 

การศึกษาแนวทางการสรางความไดเปรียบและการเพ่ิมยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลน 

ณัชปภา จตุพรกาญจนา และ พีรพงษ ฟูศิริ 

545 - 554 

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

ณัฐกฤตา นาแซง และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

555 - 567 

ผลของคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ตอความต้ังใจใช 

บริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 

ณัฐจิตรา เทพานวล และ ณัฐพล พันธุภักดี 

568 - 578 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา 

เครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี  

ณัฐชา พันธุรัศมีทอง และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

579 - 587 

ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอตลาดหลักทรัพยและการพยากรณภาวะตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

ณัฐธิดา แกวประสิทธิ์ และ รุงนภา โอภาสปญญาสาร 

588 - 597 

การประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ณัฐพล โมกขรัตน และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

598 - 608 

อิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของ บริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรม ที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาด

ของ COVID-19 

ณิชนันทน นพเกษร และ อารยา เอกพิศาลกิจ 

609 - 621 

ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดัชนีราคา SET50 ดัชนี SET CLMV Exposure และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ณิชมล พิศาลวุฒิ และ พรวรรณ นันทแพศย 

622 - 631 
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ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ความสัมพันธของมิติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) 

ดาวประกาย พรมโพธิ์, อุษารัตน ธีรธร และปาณมน จันทบุตร 

632 - 643 

การวัดประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซ่ี : 

กรณีศึกษา บริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด 

ตรีรัตน คนคลอง, มนัสนันท จันทิพย, วันวิสาข นาคผึ่ง และนพปฎล สุวรรณทรัพย 

644 - 652  

การวิเคราะหความผันผวนของราคาอีเธอเรียม 

ตุลยา เขียนพงศพันธุ และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

653 - 662  

การศึกษาแนวทาง การสรางกลยุทธ ความไดเปรียบทางการแขงขันของสนามแบดมินตัน 

Young Blood Club 

ถิรวัฒน อินทจักร 

663 - 671 

การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังที่สงผลตอความต้ังใจใชงานเทคโนโลยี 

เมตาเวิรสของประชากรกลุมเจนเนอรเรชั่นวายในประเทศไทย 

ทรงศักดิ์ บุญแกว และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

672 - 681 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

ทวีวัฒน วัฒนวิกร และ ศศิวิมล มีอำพล 

682 - 692 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ของกลุม 

Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

ทศพล บุณยประเวศ และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

693 - 701 

ผลของคุณภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม 

ตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทองนภา พริดานนท และ ณัฐพล พันธุภักดี 

702 - 712 

ปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสง ทาง

รางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 

ทองโรจน โฆษิตวัฒนาพานิชย และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

713 - 727 

  

  



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน 

ราน Banana ทุกอยาง 20บาท 

ทัตพงศ กรินพงศ และ อัศวิณ ปสุธรรม 

728 - 736 

ปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาใน กลุมประเทศสมาชิก

อาเซียน 

ทัศนีย ธนะศริิวงษ และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

737 - 746 

การประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของหนวยงาน ABC คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทิพยวรรณ ศิลปทองทิพย และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

747 - 757 

แนวทางการสรางกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมพอรตกองทุนรวม กรณีศึกษา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 

ทิวากร จันทะรังษี และ อัศวิณ ปสุธรรม 

758 - 767 

กลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ Fitness boxing หลังสถานการณของโรคระบาด 

Covid-19 

เทเวศร ภิรมยเริก และ อัศวิณ ปสุธรรม 

768 - 776 

กรอบแนวคิดการสรางแบรนดนายจางที่มีผลตอความต้ังใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของ

พนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด 

ธนธรณ อังศุประภา และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

777 - 784 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่และแบบไดนามิก ที่สงผลกระทบตอตนทุนเงินทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ธนพร ชุมผล และ พรวรรณ นันทแพศย 

785 - 793 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก 

ธนพร เศรษฐภัทร และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

794 - 803 

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและความพึงพอใจในการรับชำระเงินผาน QR Code payment 

ของรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี 

ธนัชชา เซ็งแซ และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

804 - 818 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

ธนัฐศะวัศ ชาวนา และ ประสิทธ์ิ มะหะหมัด 

819 - 827 
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ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมมอลตไรแอลกอฮอลของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพฯ 

ธนัทธรณ กิตตินันทเจริญ และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

828 - 837 

การประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่หนองคาย 

ธนันพัชร รัตนวิไลวรรณ และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

838 - 848 

ผลของสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถ

อัตโนมัติภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธนิศนนท พนภัยพาล และ อาจารย ดร.ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

849 - 855 

การเขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย 

ธรรมธัช อริยะบุญสกุล และ อารดา มหามิตร 

856 - 862 

ปจจัยที่มีผลตอการต้ังใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคใน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ธวัชชัย ถาวรรัตน และ รวิดา วิริยกิจจา 

863 - 872 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha 

The Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

ธัญนันทนณิศา สรอยคำ 

873 - 881 

ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด (7P’s) กับความจงรักภักดีของผูบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-Based 

ธัญพิชชา จีนาวงศ และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล 

882 - 892 

ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบริษัท กับประสิทธิภาพ 

การทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

ธัญพิชชา ปธิเก และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

893 - 905 -  

ผลกระทบของมูลคาการซ้ือขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีตอ

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและชวงสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

ธัญลักษณ สุทธารักษ และ พรวรรณ นันทแพศย 

906 - 918 
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ปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยที่อยูในดัชนี SET 100 

ธัญวรัตน บุญผอง, สุธาวัลย พฤกษอำไพ และพลวัฒน เลิศกุลวัฒน 

919 - 929 

การศึกษาปจจัยดานความสามารถของตัวละคร ดานความสวยงามของตัวละคร ดานการ

แขงขัน ความไววางใจในระบบเติมเงินเกม และกระบวนการเติมเงินสงผลตอความเต็มใจในการ

เติมเงินเกมออนไลน กรณีศึกษา เกม Ragnarok X: Next Generation ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ธันยชนก เลิศวุฒิวงศา และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

930 - 940 

แนวทางการกำหนดกลยุทธการแขงขันของรานจำหนายสินคาทางการเกษตร หางหุนสวนจำกัด

ดีดีดี ในพ้ืนที่ตำบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ธันยพร ทันตสุวรรณ และ ณัฐพันธ บัววราภรณ 

941 - 949 

ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) 

ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ธาดานันท เจริญรัตน และ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง 

950 - 960 

ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของวัยเริ่มตนทำงาน 

ธารินี ยอดทอง และลลิตา หงสรัตนวงศ 

961 - 970 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนใน 

ตางประเทศทั่วโลก 

ธิดามาศ ถี่ถวน และ ดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์ 

971 - 980 

ปจจัยดานการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือและอานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

นนทนที แจงใจเย็น และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

981 - 989 

อิทธิพลของทักษะทางการเงินที่มีตอระดับการออมเพ่ือการเกษียณอายุของคน กลุม เจเนอเรชั่น 

X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

นพมล การปลูก และ พรวรรณ นันทเพศย 

990 -1001 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

คาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชัน วาย 

นภัสสร ขจรศิลป และธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี 

1002 -1011 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรม

เสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 

นรภัทร พิทยาวุธวินิจ และ รวิดา วิริยกิจจา 

1012 - 1020 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระบาดของ โควิด-19 

นรเศรษฐ พิทยาวุธวินิจ และ รวิดา วิริยกิจจา 

1021 - 1031 

ผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนของสถานการณโควิด-19 ตอตลาดหุนไทย 

นฤดม เกียรติกูล และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

1032 - 1044 

ความสัมพันธระหวางปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยและผลการปฏิบัติขององคกรของ

หนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นฤมล ศักดิ์เสรีกุลและทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

1045 - 1058 

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

นวรัตน ระวิระ และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

1059 - 1069 

ประสบการณของลูกคารานกาแฟ: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 

นัฏสวัญจ โมรา และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

1070 - 1079 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือไมประดับในรม (Indoor plants) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

นันทนภัส แพพวง และรศ.ดร.ศศวิิมล มีอำพล 

1080 - 1089 

คุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาของ

ประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

นัยนปพร จิราพัชรชัยกุล และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล 

1090 - 1102 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซ้ือน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

นิชานันท ชอบชู และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1103 - 1112 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพในชวงสถานการณ 

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

นิรมล ลันวงษา และ พรวรรณ นันทแพศย 

1113 -1122 

  



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ 

นุช พงคูทอง และ ฐานิตา ฆองฤกษ 

1123 - 1133 

การประเมินคุณภาพการบริการรานอังเคิล ด๊ัค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

บาจรีย เจริญสุข และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

1134 - 1146 

การสรางรายไดเพ่ิมและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลาย 

กรณีศึกษา : บริษัทXXX 

บารมี เท่ียงสันเทียะ และ วันชัย รัตนวงษ  

1147 - 1155 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย 

บุญญิสา มังตรีสรรค  และ สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 

1156 - 1165 

ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

บุษยมาศ ม่ังคั่ง และ นงนภัส แกวพลอย 

1166 - 1174 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทาง

ออนไลนในเขตกรงุเทพมหานคร 

เบญนภา ศรีลาน และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

1175 - 1183 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน 

ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 

ปทิตตา ฟูเรีย และ ผศ.ดร.ฐานิตา ฆองฤกษ  

1184 - 1193 

พฤติกรรมการลงทุน และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของประชากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปรมินทร มวงสังข01 และ ฐานิตา ฆองฤกษ 

1194 - 1203 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมยอดขายของ AA Wellness Center 

ประกาย ปยสวัสดิ์ และ พีรพงษ ฟูศิริ 

1204 -1212 

กรอบแนวคิดของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานในชวงการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประวุฒิ สีมะสิทธิกุล และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

1213 - 1219 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร 

กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” จังหวัดขอนแกน 

ปรัชญา คงโนนกอก และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1220 - 1233 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ความสัมพันธของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตอการวางแผน

ภาษีของกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ปทมาภรณ ปานเถื่อน, กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล และ ธำรงศักด์ิ เศวตเลข 

1234 - 1243 

คุณคาตราสินคาและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซัก Otteri ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ปาจารีย พ่ึงอ่ิม และ ฐานิตา ฆองฤกษ 

1244 - 1252 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับสกุลเงินคริปโตเคอเร็นซ่ีในการเปนสื่อกลางสำหรับการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนของบุคคลที่ใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน 

ปนมนัส แจงจันทร และ ธฤตพน อูสวัสด์ิ 

1253 - 1263 

อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศอาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจ

มหภาค ตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการ

เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน 

ปยวัตน ธีระภัทรธนานนท และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

1264 - 1273 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผาน

ชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปยะพล สิทธิสกุลเดช และ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง 

1274 - 1284 

แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) 

ปุณยวีร เกตุชาญชัย และ อารดา มหามิตร 

1285 -1298 

แนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning 

กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

เปมิกา พงษหนู และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

1299 - 1311 

อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน และปจจัยทางเศรษฐกิจของจีนที่สงผลกระทบตอ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนมีกลยุทธการลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ 

เปมิกา มากทรัพย และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

1312 - 1321 

การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพ่ือการบริหารอยางมีทิศทาง 

และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ Juiceful 

พจนาภรณ พูลสวัสดิ์ และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1322 - 1331 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

รับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรณภัทร พัณนิธิรัตน และ ดร.รวิดา วิริยกิจจา 

1332 - 1343 

ความพรอมเพ่ือเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรปวีน วิทยาประสิทธิ์ และ ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ 

1344 - 1352 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A 

พรรณทิวา เข็มจันทร และ อัศวิณ ปสุธรรม 

1353 - 1361 

การปรับปรุง การบริหารคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษารานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง 

และแปรรูป 

พรรณวดี วงศเทียนหลาย และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา 

1362 - 1343 

ความพรอมเพ่ือเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พรปวีน วิทยาประสิทธิ์ และ ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ 

1344 - 1352 

การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A 

พรรณทิวา เข็มจันทร และ อัศวิณ ปสุธรรม 

1353 - 1361 

การปรับปรุง การบริหารคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษารานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง 

และแปรรูป 

พรรณวดี วงศเทียนหลาย และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 

1362 - 1371 

การศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน 

ดวยกระบวนการสุนทรียสาธก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

พรสวรรค ทองพลับ และ อัจฉริยะ อุปการกุล 

1372 - 1386 

ทัศนคตินักลงทุนและการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม: 

กรณีศึกษากองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย 

พรอาภา พุทธพิทักษ และ ธาตรี จันทรโคลิกา 

1387 - 1398 

การศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวน 

กรณีศึกษา หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในจังหวัดศรีสะเกษ 

พัชรพล เลิศสกุลรุงเรือง และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1399 - 1408 

  



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

สวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องใชไฟฟายี่หอ สมารทโฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พัตราภรณ สำเร็จศิริปญญา และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1409 - 1420 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนต All New Honda Civic 2021 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พัทธดนย สุทธิทักษ และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 

1421 - 1427 

กลยุทธการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย กรณีศึกษาผลไมอบกรอบ แบรนด “กินจุก” 

พัทธธีรา สุนหลีวงษ และ พีรพงศ ฟูศิริ 

1428 - 1436 

การศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจที่สงผลตอความต้ังใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิ

คอรสโอมากาเสะของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิฐชญาณ สุดหลา และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 

1437 - 1446 

องคประกอบนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

พิมกมล โสภากุล และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1447 - 1455 

การปรับตัวของผูประกอบการภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

พิมพชนก มณีรัตน, คงศักดิ์ ชมชุม และ อภิรดา นามแสง 

1456 - 1466 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน 

พิมพสุดา พานสายตา และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1467 - 1481 

พฤติกรรมผูบริโภคและการใชสวนประสมทางการตลาด 8P ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พิมล ประดิษฐบงกช และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

1482 - 1491 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน 

(Fast Fit) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส โควิด 19 

พีรพัฒน วังทองคำ และ ศศิวิมล มีอำพล 

1492 - 1504 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการขอ

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

พีรวิชญ เอมออน และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

1505 - 1515 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของ 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ประเทศไทย 

พีระนันทน วงศรัตน และ รุจิรัตน พัฒนาถาบุตร 

1516 - 1529 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ 

ภัททิรา ขำพวง และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

1530 - 1539 

ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ กรณี

จายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล 

ภัทรมินทร ซินโซ และ พรวรรณ นันทแพศย 

1540 - 1551  

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ

(Freeze Dried) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

ภัทราภรณ เสือเพชร และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1552 - 1561 

การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ของลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณเพ่ือการเกษตรในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภัทราวดี สิทธิรักษ 

1562 - 1569 

ปจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของวิสาหกิจชุมชน 

ภูธิป บุญเกิด และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

1570 - 1578 

สวนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค

หลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 ของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ภูริ บัวประดิษฐ และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1579 -1589 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ ราน

มาลาต่ิมซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเก็ต 

มนัสวิน ชูวงษ และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

1590 - 1601 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสินใจซ้ือสินคาผาน 

Shopee Application ระหวางกลุม Gen X Y Z 

รจีวรรณ สิงทอง, วิษณุ เหลืองลออ และ สวรส ศรีสุตโต 

1602 - 1616 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

รังสฤษฎ ศิลปะระเสริฐ และ ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

1617 - 1625 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมที่มี

สวนผสมของกัญชาในกรุงเทพมหานคร 

ลักษณภัทร เหม็งตระกูล และ อนุฉัตร ฉ่ำชอง 

1626 - 1633  

ผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณตราสินคาตอความภักดี ในตราสินคากรณีศึกษา

รานอาหาร Santa Fe Steak ในกรุงเทพมหานคร 

ลีลากานต อินเอก และ ณัฐพล พันธุภักดี 

1634 - 1644 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วงศลัดดา วงศนคร และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

1645 - 1653 

การศึกษาการรับรูตอแบรนดและผูมีอิทธิพลตอแบรนดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา แบรนด

เนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

วชรมน ณัฐพูลวัฒน และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 

1654 - 1663 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล และความสัมพันธ

ระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการสื่อสารแบบบอกตอของ

ผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

วชิรวิทย นาแฉลม และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

1664 - 1676 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา Day Spa บริษัท 

สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด 

วรณัฐ ประคองคำ และ อารดา มหามิตร 

1677 - 1686 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และแรงจูงใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

วรรณิศา สมบูรณ และศุภสันต ปรีดาวิภาต 

1687 - 1695 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

วรรษิกา คณาวิวัฒน และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1696 -1709 

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

วรวิทย จิตรพัฒนากุล และ ดร.ธฤตพน อูสวัสดิ์ 

1710 - 1720 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถือครองเงินสดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

วรัมพร สุรียพรหมศิลป และ สุธาวัลย พฤกษอำไพ 

1721 - 1730 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องด่ืมในเขตเทศบาล

เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

วราภรณ แยมกลิ่น และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1731 - 1743 

คุณภาพการบริการและความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับ

ความความภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วริยา จันทรวารี และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

1744 - 1751 

รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร 

วริศรา บุดดีเหมือน และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1752 - 1765 

การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพ่ิมทุน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ 

วฤทธิ วรบวร และ สุธาวัลย พฤกษอำไพ 

1766 - 1777 

อิทธิพลของความรูทางการเงินที่มีตอทัศนคติของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 

วลัยพร สมพงษ และ ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

1778 - 1786 

ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วัชระ อนันทวรรณ และ ทิพยวรรณา งามศักดิ ์

1787 - 1799 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัช

ธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

วิชญะ ไหวพริบ และ ศศิวิมล มีอำพล 

1800 - 1809 

การบริหารตนทุนการผลิตและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด 

ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิภาวี หัตถวิก 

1810 - 1815 

ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายทางธุรกิจ 

กรณีศึกษา บริษัท ดาเวน จำกัด 

วิริศรา กิจพิทยาฤทธิ์ และ พีรพงษ ฟูศิริ 

1816 - 1825 

ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิลาสินี เพชราช, นันททิชา อินโสม และ วันเพ็ญ จันทรคง 

1826 - 1835 



 

สารบัญ 

ชื่อบทความ / ชื่อผูเขยีน หนา 

การศึกษาแนวทางกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายเสื้อทองถ่ินกรณีศึกษา บริษัท Super Shirt จำกัด 

ศศิธร บัวบุญ และ พีรพงษ ฟูศิริ 

1836 - 1844 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิรกาญจน ไชยประสิทธิ์ 

1845 - 1853 

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟา สวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศิรวิชญ สุขเกษตร และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

1854 -1866 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา (Foodpanda) 

ในเขตหวยขวาง 

ศิริพร มังเทศ และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต 

1867 - 1876 

แนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขายสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบิน 

ของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

ศิริลักษณ ธนาพานิชย และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

1877 - 1886 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือและสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือขนมขบเคี้ยว

สุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิริลักษณ นาคาเริงฤทธิ์ และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

1887 - 1895 

การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสวนทุเรียนและการเพ่ิมรายได กรณีศึกษาสวนทุเรียน

เพชรนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ศิริลักษณ พันธมาศ และ วรินทร วงษมณี 

1896 - 1905 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

และภาพลักษณตราสินคาเพ่ือเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio 

ศิริลักษณ พันธุวัฒนา และ รวิดา วิริยกิจจา 

1906 - 1915 

การศึกษาแนวทาง การสรางกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

น้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิวนาถ ตามพานนท และ อัศวิณ ปสุธรรม 

1916 - 1925 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต 

ของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ศุภลักษณ ทรัพยสกุลปรีชา และ นภวรรณ คณานุรักษ 

1926 - 1939 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของ 

ราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศุภวิชญ ชุมทรวง และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร 

1940 - 1952 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

“สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ศุภัสสรา วงศตระกูลพิพัฒ และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1953 - 1966 

การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพ่ือการแขงขันของธุรกิจเอ็น เอส อพารทเมนท 

ศุภาพิชญ พฤกษะวัน และ พีรพงษ ฟูศิริ 

1967 - 1975 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่เทศบาล

นครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ศุภาพิชญ แสนราษฎร และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร 

1976 - 1987 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม2019 

(COVID-19) 

สกาวเพชร พิทักษรักษา และ ศศิวิมล มีอำพล 

1988 - 1998 -  

ผลกระทบดานกฎหมายตอราคาหุนกลุมน้ำตาลทรายไทยกอนและหลังยกเลิกพระราชบัญญัติ

ออยและน้ำตาลทรายไทย 

สมยศ ชั่งยงสุวรรณ และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 

1999 - 2008 

แนวทางการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกชิ้นบางใหญ 

สหพัฒน เกื้อกูลพิพัฒน และ อัศวิณ ปสุธรรม 

2009 - 2017 

พฤติกรรมการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมผานแอปพลิเคชัน 

Investment Behaviors affecting a decision to invest in mutual funds via 

application 

สัจจณัฐ แกวโชติ และ ภัทรกิตติ์ เนตินิยม 

2018 - 2027  

ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมของขาราชการกรมศุลกากร

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สัณหภาส เองใชรัตน และ นงนภัส แกวพลอย 

2028 - 2037 
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อิทธิพลของปจจัยดานการคาระหวางประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย และการทองเที่ยวที่มีตอ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร 

และริงกิตมาเลเซีย 

สาคร ธรรมวงศ และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

2038 - 2049 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน 

สิทธิกร เพ่ิมพูล และ นงนภัส แกวพลอย 

2050 - 2058 

การประยุกตใชแนวความคิดแบบ Lean มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

กรณีศึกษา : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

นายสิทธิศักดิ์ เบญจกุล และ ดร.อารดา มหามิตร 

2059 - 2083 

การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัด

สมุทรปราการ 

สิริกร เลิศลัคธนาธาร และ วรินทร วงษมณี 

2084 - 2092 

การศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวล, ความกลัว, ความไววางใจ, ความคาดหวังและความ

รุนแรงของปญหาที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยากขอบเขตพ้ืนที่

การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สิรินนภา ประไพพงศ และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ 

2093 - 2102 

สิทธิประโยชนทางภาษี ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนจาก BOI กรณีศึกษา 3 บริษัทที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต 

สุจิตรา อินเสมียน, ธำรงศักดิ์ เศวตเลข และ กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล 

2103 - 2113 

ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ตอพฤติกรรม 

การวางแผนการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 

สุชาติ ชูศรีย่ิง และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม 

2114 - 2122 

ปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ และการกำหนดกลยุทธใน

การพัฒนาธุรกิจกรณีศึกษาราน JYY 

สุทธิดา พันธรักษ และ พีรพงษ ฟูศิริ 

2123 - 2131 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน (Bitcoin) ของกลุมผูลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 

สุธีรา นวนิล และ ลลิตา หงสรัตนวงศ 

2132 - 2140 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันใน

งานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สุนิษา ปองภักดี และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

2141 - 2154 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค 

สุภัตรา พุมเชียงลำ, สวรส ศรีสุตโต และ วิษณุ เหลืองลออ 

2155 - 2167 

อิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน โครงสรางเงินทุน และนโยบายการจายปนผลที่มี

ผลตอมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุมิตตา โชติชนะ และ พลวัฒน เลิศกุลวัฒน 

2168 - 2176 

ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือประกันภัยรถยนตสวนบุคคลภาคสมัครใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สุรภักดิ์ จินพันทัง และ ผศ.ดร.ปราณี เอ่ียมละออภักดี 

2178 - 2184 

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันใน

งานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

สุรีรัตน ทนิล และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ 

2185 - 2198 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผานชองทางออนไลน ในจังหวัดสุโขทัย 

สุวนันท อินทรสุวรรณ และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณ 

2199 - 2209 

อิทธิพลของโครงการสงเสริมความรูดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการลงทุน 

กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

หทัยรัตน จันทรนา และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย 

2210 - 2219  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลตอความสามารถในการทำกำไรของบริษัท Trading Firm  

ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียน ในตลาด

หลักทรัพยในประเทศไทย 

อดิศร โฟดา และ เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

2220 - 2229 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล 

ตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อนุสรา พทาเพชร และ อนุฉัตร ช่ำชอง 

2230 - 2240  

การปรับปรุงระบบการจัดการสินคา: กรณีศึกษารานชอบปลาชุม 

อภิชญา แซกวง, ปรารถนา ปรารถนาดี และ รวิพิมพ ฉวีสุข 

2241 - 2250 
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ความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการใช

บริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุร ี

อภิปราย ใจสมุทร และ ภูษิต วงศหลอสายชล 

2251 - 2259 

แนวทางการพัฒนาการสรางสรรคสิ่งใหมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห 

อมลกานต หวังสถิตสถาพร และ พีรพงษ ฟูศิริ 

2260 - 2269 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรณิชชา จิรสุดาวณิช และ ลัดดาวัลย เลขมาศ 

2270 - 2285 

การศึกษาผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อรพิมล บุญเกิด 

2286 - 2298 

การประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

อรอนงค คลายดวง 

2299 - 2308 

อิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา และคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความต้ังใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรณีศึกษา บริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด 

อริยา ศิลปะระเสริฐ และ นภวรรณ คณานุรักษ 

2309 - 2319 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรรจุตูและระบบการติดตามตูคอนเทนเนอร 

กรณีศึกษา: บริษัท ABC 

อรุณวรรณ ทินกลิ่น, วันชัย รัตนวงษ และอำนวย แกวใส 

2320 - 2329 

ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม 

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อัศฎางค ดวงโพธิ์ทอง และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ 

2330 - 2342 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบพิเศษ - 

กรุงเทพมหานคร 

อัษฎาวุธ กามะ, อุษารัตน ธีรธร และ สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 

2343 - 2349 
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 The Managerial Environment and the Observable Variables of Marketing 

for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online 

business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 
Putthyseth Chhun1 and Ruchirat Patanathabutr2 

 

Abstract 
This article is presented about the managerial environment and marketing of the observable 

variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in 

Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia. In term of management analysis, documentary research, 

and semi-structure interview were used. The results found that in strength was the company structure and 

employee are very well trained, defined and unique to gain the competitive advantage. Moreover, company 

provides technology in e-payment and financial and accounting software. For the weakness was smaller 

number of employees and lack of promotion due to the company is early stage business and limit 

budgeting. In opportunity was government policy and stable politic have the potential to boost the 

country's economy. Technology has evolved to offer a convenient way for people to order construction 

materials online and be able to use bank digital currency. In terms of threats, disconnect with suppliers 

from overseas due to the COVID-19 pandemic and government regulates the tax law on e-commerce 

business. In term of the observable variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia found 35 

observable variables, which will be applied for further study in the Exploratory Factor Analysis (EFA) 

research and determine the marketing strategies for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction 

material online business in the study area.    

         

Keywords: Managerial Environment, Marketing, Construction Material 

 

1. Introduction 
 

The construction industry plays a significant function in pushing economic growth in major developed 

and developing countries and has a direct effect on world GDP (Dublin, 2019).  Every year, about $10 trillion 

is spent globally related to construction-industry, equivalent to 13 percent of GDP. It makes construction 

one of the largest sectors of the world economy (Filipe, 2017). With the new developments of technology 

and the internet, people can use many ways to get easy and quick communication with each other no 

matter how far they are. Moreover, the accessibility, availability, and clarity that the internet affords people 
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in everyday acquisitions have fundamentally altered our anticipations in how we do company in the new 

world (Ben, 2020). In this intense, construction material online business has to look for an online potential 

application and platform to spread their products and meet the needs of consumers in terms of products 

and services to the group of target customers. Despite the fact that “Homeapp Technology Co.Ltd.” has 

provided an online application and website that is an online marketplace of construction materials in 

Cambodia which allows all stakeholders to connect to each party and control the project cost. In February 

2021, UNDP Cambodia has raised the bar for Homeapp Technology Co.,Ltd. as  an online community of 

professional builders, designers and skilled laborers under Bluetribe program (UNDP Cambodia, 2021). It is 

a platform for connecting with everyone in construction industry, to get more benefit in the construction 

world, and also offers opportunities to increase brand awareness through the online purchase application 

with attractive marketing strategies. 

 The objective of this study is to analyze the managerial environment and identify the observable 

variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in 

Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia. For all observable variables will use for further study 

which analyze by Exploratory Factor Analysis and formulate as a marketing strategies to the Cambodian 

target group.  

 

2. Literature Review       

2.1 Concept and Theory of Managerial Environmental Analysis 

 

Analysis of the Internal environment that affects directly to the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia, the research uses 

the following points; business structure, human resource management, production management, marketing 

management and financial and accounting management. For analysis of the external environment that 

affects the business indirectly by using PESTEL Analysis theory and 5 force model. For PESTEL Analysis 

theory have 6 aspects, namely political, economic, social, technology. environment and the legal aspect 

factor. Five force model is divided to 5 components: 1) Direct competitors 2) New entrances 3) Substitute 

goods or services 4) suppliers and 5) Customers analysis (Porter, 1980). SWOT analysis is also used as a tool 

for business analysis or organization such as; Strength, Weakness, Opportunity, and Threat that arise for the 

business. This analyze identifies the strength, weakness, opportunities, prevent and solve problems that 

may arise in the business (Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018). 

 

2.2 Concept and Theory of the Observable Variables of Marketing 

     

The researcher found that the factor affects the decision making in construction industry is customer 

satisfaction in order to get competitive and improving their marketing strategy which was developed by 
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Naranjo, Pellicer & Yepes (2011) who studied “Marketing in the construction industry: State of knowledge 

and current trends”. Many businesses consider that the product diversity for customers affecting the brand 

is important factor that consists of quality of services or products, expectations, performance, needs, affect, 

and equity for customers (Pughazhendi, Baskaran, Prakash, & Balamurugan, 2012). Another study was 

developed by Davis & Walker (2003) shows that understanding customers is an influential factor in marketing 

to enhance a long-term customer for the construction industry. Many experts in construction business 

found that various promotion is an influence factor in marketing to boost the decision making. Therefore, 

the researcher has studied the literature review, related documentary research and in-depth interview in 

order to determine the observable variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia. A semi-structured 

interview is a data collection technique by preparing which questions are asked and to ask new questions 

in the context of the research situation (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). The conceptual framework of 

this research is shown in Figure 1. 

 
 

Figure 1 Conceptual Framework of the Study 

 

3. Research Methodology       

3.1 How to Analyze the Business Environment of the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 

 

Initially for this research, the researcher analyzes the managerial environment by using Internal 

Environmental Analysis, PESTEL analysis, Five Forces Model and SWOT Analysis to understand and identify 

the construction materials industry the situation of the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction 

material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia (Scott, 2006).  

 

3.2 How to Analyze the Observable Variables of Marketing for the "Homeapp Technology 

Co.,Ltd." construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of 

Cambodia 

Marketing for the 
"Homeapp 

Technology Co.,Ltd." 
construction material 

online business 
 

Latent Variable 

……n term 

 

Observable Variable 

 

Observable Variable 
 

Observable Variable 
 

Observable Variable 
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The second step of this research is qualitative research in terms of inductive study using documentary 

research and in-depth interview methodology. For documentary research are from articles on marketing 

with 191 sources and the interview is best fit with the research objective because it helps to find out more 

frequencies of each variable from experts in construction industry. Documentary research is the analysis of 

documents that include information about the phenomenon we desire to study (Bailey, 1994). The 

researcher conducts documentary research and identifies observable variables of the latent variable.  

The researcher chooses to conduct in-depth interviews with the 15 experts, including experts in 

marketing, construction material suppliers and loyal customers of “Homeapp Technology Co.,Ltd.”, which 

is not less than 8 people (Namey, 2016), to collect data based on their experiences with more than three 

years in the construction industry toward the importance of each variable. Qualitative research involves 

and benefits systematic collection of textual data from interviews, observation, or documents to 

understand the concepts, behavior, opinions, meaning values, or experiences of samples (Kitto, Chesters, 

& Grbich, 2008). Inductive research is an approach to theory development involving the development of a 

theory due to the observation of empirical data (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). The researcher will 

use only the observable variables with a frequency greater than half of the total number of observable 

variables for further investigation in the next step (Vanichbuncha, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The Research Process of Qualitative Study 
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4. Results and Discussion 

4.1 The Result of the Managerial Environment Analysis of the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 

 

     The result of Internal environmental analysis shown that the strength of business structure is the 

employees in each department easily to discuss about the works together, while organization will take 

more time when make a decision that need to through each department is the weakness. For human 

resource management, the strength is the employees are very well trained, defined and unique, which will 

allow the firm to gain the competitive advantage, whereas the weakness is smaller number of employees 

that work in company that will lack with customer service. For production management, there are only 

strength is service function outsourcing (B2B and B2C) with ensuring the quality of products and service for 

customers. In marketing management, there is strength is able to construction products line to meet 

consumer’s needs, while the lack of promotion due to Homeapp is early stage business and limit budgeting. 

While financial and accounting management, there is only strength is providing e-payment and financial 

and accounting software in the company 

     The result of external environmental analysis by using the PESTEL analysis indirectly affects the business 

are details as follow: political factors have a threat on business since the government regulates the tax law 

on e-commerce which impacts construction materials sales online too, but the opportunity is stable 

politics. For economic factors, growth in demand for construction materials, increase employees rate, 

increase of GDP are opportunities but the threat is Disconnect with suppliers from overseas due to the 

COVID-19 pandemic. In Cambodia’s society, the trend of construction materials is increasing since people 

are interested in buying new own house. However, the threat in social factors is the variety of construction 

materials choices. In the technological factor, there is the only opportunity for business since it offers a 

convenient way for people to order construction materials online and be able to use bank digital currency. 

For ecology factor have an opportunity is providing the e-commerce business that meets the government 

policy, while the threat is Coronavirus pandemic, the company has been affected to provide new plans 

which meet government polity, In the law factor, there is only opportunity for this business is consumer 

protection and data protection, electronic signature protection and electronic payment systems protection. 

     The result of external environmental analysis by using the 5 Force Model are details as follows rivalry 

among direct customers, there are currently a huge number of competitors in the construction markets in 

Cambodia and it has a high number of rivalries but there is still an opportunity since the number of 

demands in construction products is high. New entrants offer diversifying products with high standard 

quality to compete in the markets. Therefore, the switching cost is high since the market has various 

construction materials options with good quality. Additionally, government policy will help in imposing 

regulation or restriction on preventing unqualified products. The threat of substitutes is likely high because 

there is a high number of substitutes in the construction industry because most of old people keep using 
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on-site service or goods such as going to product store, but brand loyalty will keep maintaining customers 

not to change to others. Regarding the bargaining power of suppliers, it is low since many new players enter 

the construction materials market. The bargaining power of customers is high because there are a lot of 

product options. However, the high quality of the product is the key competitive advantage for bargaining 

power of customers. 

 

Table 1 Summary of Five Forces Model 

 

Five Forces Model Opportunities Threats 

1. Direct Competitors 

High number of rivalries   
High number of demands in the construction industry   

2. New Entrants 

High new entrants   
Demand is high    

Regulation to prevent unqualified products   

High switching cost   
3. Substitute Goods or Services 

High threat of substitutes   
Brand Loyalty   

4. Suppliers 

The bargaining power of suppliers is low   
5. Customers 

Various types of product options   
High quality of the product is essential for construction products   

 

     The discussion of result of analysis of the internal environment and the external environment is the 

result of SWOT Analysis; strengths, weaknesses, opportunities and threat: 

 

Table 2 Summary of SWOT Analysis 

 

SWOT  Analysis 

Strengths 

1) The employees are very well trained, defined and unique, which will allow the firm to gain the 

competitive advantage (Bluetribe, 2018). 
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Table 2 Summary of SWOT Analysis (Continue) 

 
2) Service function outsourcing (B2B and B2C) and also web-based interfaces with ensuring the quality 

of products and service for customers. 

3) The company provides e-payment and financial and accounting software. 

Weaknesses 

1) The company has smaller number of employees that work in company that will lack with customer 

service that not throughout to all villagers 

2) Lack of promotion due to "Homeapp Technology Co.,Ltd." is early stage business and limit budgeting. 

Opportunities 

1) Government policy and stable politic have the potential to boost the country's economy in Cambodia 

(Cambodia, 2021 (n.d.)) 

2) Technology has evolved to offer a convenient way for people to order construction materials online 

and get delivered to the door of their home 

3) Able to use bank digital currency that meet the government policy in Cambodia (Iwamoto, 2022). The 

growth in demand for construction materials, increase employees rate, stable exchange rate, increase of 

GDP. 

Threats 

1) Disconnect with suppliers from overseas due to the COVID-19 pandemic (Pierson, 2021).  

2) Government regulates the tax law on e-commerce which impacts construction materials sales online.  

3) Due to coronavirus pandemic, the company has been affected to provide new plans which meet 

government polity. 

 

4.2 The Result of the Observable Variables of Marketing for the "Homeapp Technology 

Co.,Ltd." construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of 

Cambodia 

 

 The results of documentary research are from articles on marketing with 191 sources and 15 experts of 

marketing, construction material suppliers and loyal customers of “Homeapp Technology Co.,Ltd.”  and 

get 37 observable variables. Of which only 35 variables have frequency more than half of the total variables 

initially identified. These variables can be list as shown below: 

 

Table 3 Observable variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material 

online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia 
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Table 3 Observable variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material 

online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia (Continue) 

 

Observable variables of marketing for the "Homeapp Technology 

Co.,Ltd." 

Cumulative 

Frequency 

Product diversity 28 

Well-known brand 28 

Essential brand 28 

Good brand image 28 

Endorsement of celebrities 27 

Own brand 27 

Luxury brand 25 

Various distribution channels 25 

Observable variables of marketing for the "Homeapp Technology 

Co.,Ltd." 

Cumulative 

Frequency 

Product quality 25 

Various media advertisement 24 

Good personality of the selling staff 24 

Customer membership 23 

Customer support 22 

Facebook Page with listing price of products 22 

Listen to customer feedback 23 

Advertise on Facebook 23 

Attractive promotion 23 

Service reliability 22 

Keep in touch with customers 22 

Service quality 22 

Show the price of product 20 

Reasonable price 22 

Discount Value 21 

Delivery service with condition 21 

Skilled and knowledgeable seller 21 

Show the content and product detail 21 

E-Payment channel 21 
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Observable variable 1: Product diversity, many businesses consider product diversity as strategy to a 

worthy growth business (Matuntuta, 2022). 

Observable variable 2: Well-known brand is a core factor of competitive strategies and charge 

customers satisfied is leading to long-term business success (Chen, 2017). 

Observable variable 3: Essential brand reflect a brand is the first choice for customers and creates an 

impact beyond the product or service for customers, offering comfort and clarity to the needs of customers 

(Chang, Yan, & Kumar, 2019). 

Observable variable 4: Good brand image is the way that consumers think of a brand (Pahwa, 2021). 

Observable variable 5: Endorsement of celebrities is one of the powerful strategies by which brand 

owners try to use the celebrity image and identification to promote a brand, and build trust with potential 

customers as well as attracting new customers (Zipporah & Mberia, 2014). 

Observable variable 6: Own brand, Own brand is the power of brand presence in the minds of 

consumers (Hermaren & Achyar, 2018). 

Observable variable 7: Luxury brand is a brand acquisition or liability associated with a representation 

of a brand and a symbol that is likely to improve or decline the value of a particular product or service 

(Hermaren & Achyar, 2018). 

Observable variable 8: Various distribution channels, management of distribution channel is one of 

the center activities of business revenue management (Guillet & Mohammed, 2015). 

Observable variable 9: Product quality, customers demand new features for the product and the 

tangible quality of the sold product contributes to repeated purchasing of a single brand or switch to other 

brands (Kuo & Feng, 2013). 

Observable variable 10: Various media advertisement, media advertisement is necessary because 

marketers strive to reach the high top of the senses recall through advertisements (Singh, 2012). 

Observable variable 11: Good personality of the selling staff, the performance of the business is the 

work that results in quality and quantity accomplished by selling staffs in bringing out their duties with the 

responsibility and good personality (Mangkunegara, 2011). 

Various service to customers 20 

Sufficient stock of product 20 

The competitive price 20 

Free delivery service 20 

Friendly purchasing system 20 

Security purchasing system 19 

Various channels of payment methods 19 

Customer problem solving just in time 19 
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Observable variable 12: Customer membership demonstrates as trust and loyalty of customers are 

vital and key factors of marketing that determinates or rewards consumers who buy or engage with a brand 

on a recurring basis (Suresh, Chitra, & Maran, 2016).     

Observable variable 13: Customer support is a support plan to customer in purchasing a particular 

brand or a process of making a decision in which a customer has developed a willingness to behave toward 

a brand (Wells, Valacich, & Hess, 2011). 

Observable variable 14: Facebook Page with listing price of products, Facebook page is much simpler 

and customers can select the products they wish to purchase and communicate directly with brands and 

businesses with listing price of product via Facebook (Hüsgen, 2017). 

Observable variable 15: Listen to customer feedback, businesses can get feedback on how to improve 

their marketing skills (Curran et al., 2011).  

Observable variable 16: Advertise on Facebook, brands are willing to create a Facebook page to 

stimulate their customers to return and utilize it for shopping (Lou & Yuan, 2019). 

Observable variable 17: Attractive promotion, promotion is one of the most popular and effective 

promotional strategies for generating sales (Lou & Yuan, 2019). 

Observable variable 18: Service reliability, service reliability in particular elements to consider in the 

marketing strategy is the importance highlighted the significance of long-term relationship management to 

the market-oriented service company (Grönroos, 1991). 

Observable variable 19: Keep in touch with customers, keep in touch and build relationship with 

customers has positive effects on business performance and brand loyalty (Dunay & Krueger, 2009). 

Observable variable 20: Service quality is characterized by the customer's evaluation of the overall 

excellence or superiority of the service (Zeithaml, 1988). 

Observable variable 21: Show the price of product, marketers show the price of product is influenced 

purchasing decisions of customers, that is a chance to increase the sale volume (Singh, 2015). 

Observable variable 22: Reasonable price, the setting price justice as a determination of the process 

to reach a product that is reasonably acceptable to purchase (Bolton, Warlop, & Alba, 2003). 

Observable variable 23: Discount Value, price discounts are famous as they can encourage short period, 

quickly grows in sales volume of a product (Gendall et al., 2006). 

Observable variable 24: Delivery service with condition, the delivery convenience will motivate 

customers to purchase products online (Agneta, 2018).  

Observable variable 25: Skilled and knowledgeable seller, employee engagement consists of 

knowledge, skilled and so on, it is a commonly examined topic in the fields of organizational development, 

management, and business performance (Jeung, 2011; Kim, Kolb, & Kim, 2013; Mercurio, 2015). 

Observable variable 26: Show the content and product detail, to promote a brand on online business, 

it is important to create informative and notable posts including the details of products, price, and others 

(Barri, Saerang, & Tumiwa, 2017). 
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Observable variable 27: E-Payment channel, e-payment tries to reduce customer expense; its main 

objective is to growth the customer`s revenue and save time through purchasing procedure (Sakhaei, 2014). 

Observable variable 28: Various service to customers is an important factor to increase the consumers 

more than competitors (Thitiwat, 2020). 

Observable variable 29: Sufficient stock of product, organization provides enough products to meet 

the increasing demand of customers (Chanthisa, 2016). 

Observable variable 30: The competitive price, customers have behavior of purchasing products by 

paying attention to the price by comparing to other brands (Chanthisa, 2016). 

Observable variable 31: Free delivery service, besides operating price discounts, customers can buy a 

product with available free delivery service (Morganti, 2014). 

Observable variable 32: Friendly purchasing system, consumers focus on the convenience way of 

purchasing system in order to make decision for buying a product via online platform (Sama, 2019). 

Observable variable 33: Security purchasing system, origination has a good security system when 

customers using the service or purchasing a product that make them feel secure (Liang, 2002). 

Observable variable 34: Various channels of payment methods, able to pay many ways influence to 

the decision of customer’s purchasing (Witchaya, 2020). 

Observable variable 35: Customer problem solving just in time, company must try to understand the 

needs of the customers and pay attention to respond their needs that can boost the company performance 

(Pinyaphat, 2016). 

From the observable variables above, they will be applied to a conceptual framework of research step 

3 in the research topic “The Marketing Strategies of Construction Material Online Business, a Case Study of 

the "Homeapp Technology Co., Ltd.", Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia”. The observable 

variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in 

Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia becomes a conceptual framework of research step 3 as 

shown in figure 3 below: 
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Figure 3 Conceptual Framework of Observable variables of Marketing 

 

5.  Conclusions and Recommendations 

 

The result from initial analyzes the managerial environment of the "Homeapp Technology Co.,Ltd." 

construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia by using Internal 

Environmental Analysis, PESTEL analysis, Five Forces Model and SWOT Analysis, able to understand the 

construction materials industry and the situation of the company such as Strength, Weakness, Opportunities 

and Threats that have shown above parts. From documentary research and in-depth interview, the 

observable variables of marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online 

business in Phnom Penh Capital City, Kingdom of Cambodia are 1) Product diversity 2) Well-known brand 

3) Essential brand 4) Good brand image 5) Endorsement of celebrities 6) Own brand 7) Luxury brand 8) 

Various distribution channels 9) Product quality 10) Various media advertisement 11) Good personality of 

the selling staff 12) Customer membership 13) Customer support 14) Facebook Page  with listing price of 

products 15) Listen to customer feedback 16) Advertise on Facebook 17) Attractive promotion 18) Service 

reliability 19) Keep in touch with customers 20) Service quality  21) Show the price of product 22) 

Reasonable price 23) Discount value 24) Delivery service with condition 25) Skilled and knowledgeable 

(Cont.) 
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seller 26) Show the content and product detail 27) E-Payment channel 28) Various services to customers 

29) Sufficient stock of product 30) The competitive price 31) Free delivery service 32) Friendly purchasing 

system 33) Security purchasing system 34) Various channels of payment methods 35) Customer problem 

solving just in time. 

The researcher will use research results in step 1 and step 2 to create a questionnaire and collect data 

from the study's target group in Cambodia for further study. Then the number of observable variables of 

marketing for the "Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in Phnom Penh 

Capital City, Kingdom of Cambodia will be reduced by using Exploratory factor analysis (EFA) as research 

step 3. The outcome of research step 3 will be used to develop the identity of marketing strategies for the 

"Homeapp Technology Co.,Ltd." construction material online business in Phnom Penh Capital City, Kingdom 

of Cambodia in research step 4 of the research topic “The Marketing Strategies of Construction Material 

Online Business, a Case Study of The "Homeapp Technology Co., Ltd.", Phnom Penh Capital City, Kingdom 

of Cambodia”. The suggestion for further study, the distribution of interview and questionnaire should be 

conducted on-site to get more accurate data from the target group of respondents. 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิว Innisfree ในกวางซี 

Analysis of influencing factors of consumer purchase Intentions of 

Innisfree skin care products in Guangxi 

                                                                    ชิงฮวาหลิน0
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บทคัดยอ 
     การคนควาอสิระนี้ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนาอินนิสฟรีใน

กวางซี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและวิเคราะหการรับรูถึงแบรนดของผูบริโภค คุณคาที่สงมอบใหลูกคา ความตั้งใจใน

การบริโภค ประสบการณของผูใช ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ และแงมุมอื่นๆ ของผลิตภัณฑดูแลผิว Innisfree ในมณฑลกวางสี 

เพื่อวิเคราะหถึงความตั้งใจในการบริโภคของสาธารณชนที่มีตอแบรนด Innisfree โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูบริโภคผลิตภัณฑดูแลผิวหนาที่มีอายุ 15-35 ปในกวางซี จำนวน 400 คน จากสูตรของคอแครน ซึ่งสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบคาที 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ26-

30 ป สมรสแลว มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน5,001-7,000  หยวน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ทัศนคติตอตราสินคา  และความตั้งใจซื้อ  อยูในระดับเห็นดวยมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี

แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี ไดแก  

ดานลักษณะทางกายภาพ และการรับรูคุณคามีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ : อินนิสฟรี , ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความตั้งใจซื้อ, กวางซี 

Abstract 
     This independent study aimed to study marketing mix factors that influenced the intention to buy 

Innisfree facial care products in Guangxi. It aims to collect and analyze consumer brand awareness. Value 

delivered to customers, consumption intentions User experience, repurchase intentions and other aspects 

of Innisfree skincare in Guangxi province to analyze the public's consumption intentions towards the brand. 

Innisfree. The study was using a questionnaire to collect data from 400 consumers of facial care products 

aged 15-35 in Guangxi from a Cochran formula. The data was analyzed by frequency, percentage, average, 

and standard deviation. Hypothesis testing used T-test statistics,  One-way Anova test and multiple 

regression equation analysis.The results showed that the majority of respondents were female, aged 26-30, 

married. Bachelor's degree with average monthly income 5,001-7,000 ห ย ว น  Opinion level on market mix 

factors, Brand attitudes and buying intentions are very agreeable. Hypothesis testing result showed that 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพมหานคร 10400 Email: 872348986@qq.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  จ. กรุงเทพมหานคร 10400 
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respondents had different ages and average monthly incomes affect to different intentions to purchase 

Innisfree facial care products in Guangxi. Marketing mix factors that influence the intention to purchase 

Innisfree facial care products in Guangxi including physical evidence. And value perception also influenced 

the intention to purchase Innisfree facial care products in Guangxi statistically significantly at 0.05. 

Keywords: Innisfree, Marketing Mix Factor, Buying Intention, Guangxi 
 

1. บทนำ  

     ธรรมชาติของมนุษยที่จะรักในความสวยงาม การแสวงหาความงามของผูหญิงขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณแหงความ

หลงใหล เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพของชาวจีนที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผนวกกับนิสัยการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องสำอางที่มี

การพัฒนาขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของจีนจึงไดมีการขยายขนาดขึ้นอยางตอเนื่อง จากป 2015 ถึง 2020 ขนาดตลาด

ของอุตสาหกรรมเครื ่องสำอางของจีนเติบโตขึ ้นจาก 24.56 พันลานดอลลารสหรัฐเปน 41.23 พันลานดอลลารสหรัฐ 

(qianzhan, 2021)   

     ในบรรดาผลิตภัณฑดูแลผิวเกรดยอดนิยม Innisfree นับเปนตัวแทนผลิตภัณฑดูแลผิวของประเทศเกาหลีที่มีรูปลักษณที่

สวยงามและราคาที่เหมาะสม Innisfree ซึ่งกอตั้งขึ ้นในป 2000 และตั้งแตป 2012   "Innisfree" ไดเขาสู ตลาดจีนดวย

สโลแกนที่วา "การผสมผสานที่ลงตัวระหวางธรรมชาติและผิวพรรณ" อีกทั้งยังมีการเปดรานคาออนไลน ควบคูกับการเปด

รานคาออฟไลนดวย ป 2017 รานคาของ Innisfree มีมากกวา 600 แหง และมูลคาการซื้อขายอยางเปนทางการเกิน 4 

พันลาน อยางไรก็ตาม ในปเดียวกัน อัตราการเติบโตของ Innisfree มีการชะลอตัวลง และในป 2018 ยอดขายเริ่มลดลง 7% 

ตอมาในป 2019 ไดปดรานที่ไปถึง 40 แหง ยอดขายในป 2020 ของ Innisfree อยูที่ 2.02 พันลานหยวน ลดลง 37% ถัดมา

ในป 2021 Innisfree มีแผนจะปดรานอีก 170 แหงในประเทศจีน ปจจุบัน มีผูบริโภคเพียงไมกี่รายเทานั้นที่ยังคงซื้อสินคาใน

ราน Innisfree รานคาไมไดรับความสนใจ และดูเหมือนวาจะคอยๆ หมดความนิยมลงไปในตลาดจีน  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     กานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมและวิเคราะหการรับรูถึงแบรนดของผูบริโภค คุณคาที่สงมอบใหลูกคา ความ

ตั้งใจในการบริโภค ประสบการณของผูใช ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ และแงมุมอื่นๆ ของผลิตภัณฑดูแลผิว Innisfree ในมณฑล

กวางสี เพื่อวิเคราะหถึงความตั้งใจในการบริโภคของสาธารณชนที่มีตอแบรนด Innisfree วามีปจจัยใดบาง จากการวิจัยนี้ จะ

ทำใหเจาของแบรนดสามารถเขาใจผูบริโภคไดดีขึ้น สามารถกำหนดกลยุทธการขายที่เหมาะสมกับแบรนดของตนเอง ดึงดูด

ผูบริโภค การเพิ่มสวนแบงการตลาด อีกทั้งยังสามารถวิเคราะหและสรุปสาเหตุของการลดลงของยอดขายจากการศึกษา

เหลานี้รวมกับขอกำหนดที่มีของตนเอง ไปจนถึงการคิดหามาตรการรับมือ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1.ประโยชนของการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีคาดวาการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหผูเขารวมเขาใจและวิจปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอผูบริโภค Innisfree ไดมากขึ้น ทำใหนักวิจัยคนอื่นๆ สามารถเขาถึงเรื่องนี้ไดงายขึ้น และสามารถพัฒนาตอไปในการวิจัย

เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลกระทบตอผูบริโภค  
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     2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการธุรกิจงานวิจัยนี้จะชวยใหผูประกอบการเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคไดดีขึ้น 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคมสงผลตอการเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวอยางไร และหากคุณเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค คุณจะ

ใชขอมูลนี้เพื่อกำหนดและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดเพื่อปรับใหเขากับความตองการของผูบริโภค ซึ่งจะชวยใหมีการ

บริโภคที่เพิ่มขึ้น และสงผลดีตอยอดขายในอนาคต  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

     ศศิพร บุญชู (2560: ออนไลน) ไดกลาววา ประชากรศาสตร หมายถึง ปจจัยที่คาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจและทัศนคติ

ของบุคคล เชน อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตน เนื่องจากปจจัยที่แตกตางกัน ถือ

เปนพื้นฐานในการกำหนดทัศนคติในการตัดสินใจที่แตกตางกัน     

 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับปจจยัดานการตลาด 7P  

     ฟลลิป ค็อตเลอร (2559: ออนไลน) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนามมาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจและความตองการของ

ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ จัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัว

แปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร  เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจ 

ทางดานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิง

ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได

ผลิตภัณฑ ดานราคา (Price) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลจายสำหรับส่ิงที่ไดมา ซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตราหรืออาจจะหมายถึง

จำนวนเงินหรือสิ ่งอื ่นที ่จำเปนตองใหเพื ่อใหไดมา ดานการจัดจำหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง

ประกอบดวย สถาบันและ กิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคกรไปยังตลาด ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื ้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารเพื่อจูงใจเพื่อเตือนความทรงจำเครื่องมือที่ใชเสริมที่สำคัญ ดานปจจัยดานการบริการ (Process) 

หมายถึง ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคล่ือนยาย (Flow) ของกิจกรรมซึ่งเกดิขึน้ทั้งในระบบการ

จำหนายผลิตภัณฑและการใหบริการ ซึ่งจะตองถูกตอง รวดเร็ว เปนที่พอใจและประทับใจในความรูสึกของผูบริโภค ดาน

บุคลากร (People) หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึงทั้ง ลูกคา บุคลากรที่จำหนายและบุคคล

ที่ใหบริการหลังการขาย ดานปจจัยดานการสรางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การ

แสดงใหเห็นคุณภาพของบริการเนื่องจากการบริการเปนขอเสนอที่เปนนามธรรมไมสามารถจับตองไดจึงแสดงใหเห็นคุณภาพ

ของบริการโดยผานการใชหลักฐานที่มองเห็นได  
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2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติตอตราสินคา การรับรูตราสินคา และการรับรูสินคา 

2.3.1 ทัศนคติ           

     Kotler and Keller (2020) คุณคาตราสินคา คือ คุณคาเพิ่มที่จับตองไมไดซึ่งมีคุณคาทางจิตใจรวมไปถึงการเงินของ

บริษัท สะทอนถึงความการแสดงออกและความรูสึกของทางผูบริโภคสมาคมการตลาดของอเมริกา (American Marketing 

Association) ไดกลาวเอาไววา ชื่อ (Name) คำ (Term) สัญลักษณ (Symbol) ออกแบบ (Design) คือการรวบรวมทุกอยาง

เอาไวดวยกัน ในการบงบอกถึงสินคาหรือบริการของทางดานคณะผูขาย สงผลใหสินคาของพวกเขานั้นมีความแตกตางไปจาก

คูแขง 

2.3.2 ความไววางใจตอคราสินคา (Brand Trust) 

     Lassoued & Hobbs (2015) ความไววางใจเปนอีกปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหผูบริโภค 

     ในกลุมเปาหมายเกิดความกังวลใจเมื่อตองตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนและจะสงผลใหความตั้งใจซื้อสินคาในชองทางนี้

ลดลง ซึ่งความไววางใจในตราสินคามีความสัมพันธกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคในตราสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในดานคุณลักษณะแสดงใหเห็นวาจะนําไปสูความภักดีตอตราสินคาทั้งนี้แนวโนมความไววางใจในตรา

สินคาจะขึ้นอยูกับบริบทตางๆ ดังนี้ 

1. ความสามารถของตราสินคา (Brand Competence)  

2. ความนาเชื่ออถือของตราสินคา (Brand Credibility)  

3. ความเอื้อเฟอของตราสินคา (Brand Benevolence)  

4. ความมีชื่อเสียงของตราสินคา (Brand Reputation)  

 

2.3.3 การรับรูคุณคา (Perceived Value) 

     สุภัตรา แปงการิยา และ สุมาลี สวาง (2561) กลาววา การรับรูคุณคาคือ การที่ลูกคารูสึกวาคุณคาของสินคาสูงกวาเงนิที่

ลูกคาตองจายไป ซึ่งลูกคาจะไดรับประโยชนจากการซื้อสินคานั้นผานการประเมินการรับรูคุณคา  

อัมพล ชูสนุก และคณะ (2560) กลาวเสริมวา ปจจัยที่สำคัญที่สุดของการรับรูคุณคาเพื่อที่จะทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ

และความไววางใจไดนั้น ไดแก การรับรูคุณคาดานคุณภาพ (Perceived Quality Value) และการรับรูคุณคาทางดานราคา 

(Perceived Price Value) 

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention)  

     Das (2014) กลาววา ความตั้งใจซื้อเปนความพยายามในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค โดยจะขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการ เชน ตราสินคา ผูจัดจาหนาย และบริการตางๆ เปนประสบการณที่เพลิดเพลิน เชน ความพึงพอใจ ความตั้งใจ

ซื้อมีผลโดยตรงตอปริมาณการซื้อสินคาและบริการจากผูจัดจำหนาย โดยความตั้งใจซื้อของผูบริโภคมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่

ผูบริโภคไดรับรูถึงประโยชนใชสอยและคุณคาของสินคาและบริการ นอกจากนี้ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ในทางผลลัพธ คือปริมาณการซื้อ จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความตั้งใจซื้อ เปนการที่ผูบริโภคไดประเมินตรา

สินคาและการใชบริการแลวเกิดความพึงพอใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคาและบริษัทสงผลใหเกิดการแสดงออกทาง

พฤติกรรมในเรื่องการซื้อสินคา และบริการนั้นซ้ำๆ โดยเลือกที่จะใชบริการจากผูใหบริการรายเดิมเปนตัวเลือกแรก 
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กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ                                                                                              ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วิธีการดำเนินการวิจัย 

     การดำเนินการวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีร ูปแบบการวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมเปาหมายที่เปนประชากรที่ใชในการศึกษา 

คือ ผูบริโภคชาวจีนในกวางซี ที่มีอายุ 15-35 ปที่ซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนาอยางสม่ำเสมอ จึงใชสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง 

Cochran (1963) โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ขนาดตัวอยาง 

เทากับ 385 คน แตทั้งนี้ เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน จึงเก็บขอมูลเพื่ออีก 15 ชุด ใหครบ 400 คน ผลการทดสอบคาความ

เชื่อมั่นจากกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน = 0.919 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย  

     1.ผลการวิเคราะหประชากรศาสตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (61.3%) มีอายุ 26-30 ป (55.3%) มี

สถานภาพสมรสแลว (41.7%) มีการศึกษาปริญญาตรี (82.5%) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน5,001-7,000 หยวน (61.3%)  

     2.ผลการวิเคราะหระดับความเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความเห็นในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย 

3.82 คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอยคือ ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ มี คาเฉลี่ย 3.86 ดานผลิตภัณฑมี

คาเฉลี่ย3.84 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย3.83 ดานราคา มีคาเฉลี่ย3.82 ดานชองทางการจัดจำหนายมีคาเฉลี่ย3.80 

ดานบุคคลมีคาเฉล่ีย3.79  

     3.ผลการวิเคราะหระดับความเห็น ทัศนคติและการรับรูตราสินคาของผลิตภัณฑมีความเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก

โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 คาเฉลี่ยเรียงจากมากไปนอยคือ ดานการรับรูคุณคามีคาเฉลี่ย3.92 ดานทัศนคติตอสินคามีคาเฉลี่ย3.88 

ดานทัศนคติตอตราสินคามีคาเฉล่ีย3.85  

 

 

 ประชากรศาสตร์  

1.เพศ   2.อาย ุ 3.สถานภาพ 4.รายได ้ 5.ระดบัการศึกษา  

 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7PS 

1.ผลิตภณัฑ ์2.ราคา 3.องทางการจดัจาํหน่าย 4.การส่งเสริม

การตลาด 5.บุคคล 6.กระบวนการ 7.ลกัษณะทางกายภาพ  

ทศันคติ  

1.ทศันคติต่อตราสินคา้ 2. ทศันคติต่อสินคา้ 3.การรับรู้คุณค่า 

ความตั้งใจ

ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์

ดูแลผวิ 

Innisfree 

ในกวา่งซี 
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5. สรุปผลการศึกษา 

     ปจจัยทางประชากรศาสตรตางกัน จะมีผลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิว Innisfree ในกวางซี แตกตางกัน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree 

ในกวางซีแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน อาจมีสภาพ

ผิวที่แตกตางกันออกไป ทำใหความตั้งใจซื้อของผูบริโภคนั้นแตกตางกนั และเปนเพราะผลิตภัณฑ Innisfree นั้นเปนผลิตภัณฑ

บำรุงผิวหนาที่มีชื่อเสียงและจัดเปนสินคาแบรนดเนมทีมีราคาสูง ดังนั้นการมีรายไดที่แตกตางกัน อาจะสงผลตอความตั้งใจซื้อ

ของผูบริโภคได ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวดี กลางโยธี (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสกินฟูด (SKINFOOD) ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย รายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสกินฟูด (SKINFOOD) อีกทั้งยังสอดคลองกับจุฑารัตน ทองสนิทและคณะ (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนาออรแกนิกของผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา อายุ มีอิทธิพลในการซื้อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนาออรแกนิกของผูบริโภคที่อาศัยอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมตัวอยางที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มี

ระดับการตัดสินใจซื้อที่ต่ำที่สุด สำหรับกลุมตัวอยางที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะมีระดับการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑสกินฟูด (SKINFOOD) สูงที่สุด 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี เมื่อพิจารณา

คาสถิติสมาการถดถอยพหุคูณที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดอิทธิพลตอความตั้งใจ

ในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี ไดแก  ดานลักษณะทางกายภาพ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดแสดงสินคา 

การตกแตงรานใหมีความนาสนใจสามารถดึงดูงผูบริโภคใหสนใจในการเขามาเลือกซื้อผลิตภัณฑและไดรับการแนะนำจาก

พนักงานภายในรานได จึงทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อ

ผลิตภัณฑInnisfreeในกวางซีได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกฤตยา อุนออน (2560) เรื่องการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อครีมบำรุง ผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     ทัศนคติตอตราสินคา ทัศนคติตอสินคา และการรับรูคุณคา โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดย ผูตอบแบบสอบถาม

เชื่อวาความเปนธรรมชาติของแบรนด ทําใหผูคนมีความรูสึกถึงตราสินคาที่แข็งแรง อีกทั้งคิดวาวัฒนธรรมเกาหลีทําใหผูตอบ

แบบสอบถามมีแนวโนมที่จะเลือกผลิตภัณฑนี้มากขึ้น และยังเชื่อวาผลิตภัณฑมีความปลอดภัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สวนประกอบและกระบวนการผลิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐสธร อินจินดา(2564)ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ

ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อซ้ำเอสเซนสบำรุงผิวหนาที่มีสวนผสมจากธรรมชาติของ ผูบริโภคในกลุมเจเนอเรชันวายในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยระบุวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอความตั้งใจซื้อซ้ำเอสเซนสบำรุงผิวหนาที่มีสวนผสมจากธรรมชาติ 

ไดแก ปจจัยดานคุณภาพสินคา ปจจัยดานการรับรูตราสินคา และปจจัยดานเอกลักษณของผลิตภัณฑ  

     สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี จากการทดสอบ

สมมติฐานถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree ในกวางซี โดย

ใชสถิติสมการถดถอยพหุคูณพบวา การรับรูคุณคาตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนา Innisfree 

ในกวางซี มีความผันแปรในการสงผลได รอยละ 1.2  สอดคลองกับงานวิจัยของนภวรรณ คณานุรักษ (2561)ทำการศึกษา

เรื่องคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความตั้งใจซื้อตอตราสินคารองเทากีฬาของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครพบวาความตั้งใจซื้อ 

(Y) ที่ผลวิจัยพบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณคาตราสินคา (X1)  
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

     1. ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

     1.1อาจศึกษาถึงทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8Ps เนื่องจากเปนการบริการ และเพื่อใหเกิดความครอบคลุมมากขึ้น 

     1.2 อาจมีการศึกษาเกี ่ยวกับการตั ้งใจซื ้อที่นอยและอาจไมเพียงพอตอการนำมาสนับสนุนผลการวิจัย ดังนั ้นอาจ

เปล่ียนเปนการตัดสินใจซื้อ  

     1.3 ควรศึกษาเปนผลิตภัรฑตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อนำมาปรับใชโดยตรงกับผลิตภัณฑนั้นๆ 

     1.4 อาจศึกษาถึงปจจัยดานอื่นๆ เชนความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ     

     1.5 อาจศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผูบริโภคชาวจีน เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ผูบริโภคชื่นชอบ และทราบถึง

พฤติกรรมการซอของผูบริโภค และทำการตลาดใหตรงตอความตองการ 

     1.6 อาจศึกษาถึงภาพลักษณของแบรนดอินนิสฟรีในมุมมองของผูบริโภคชาวจีน เพื่อใหทราบถึงมุมมองที่ผูบริโภคมีตอแบ

รนด อินนิสฟรี 

     1.7 อาจศึกษาเปรียบเทียความตองการผลิตภัณฑเครื่องสำอางจากจีนและเกาหลีใต เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางขอความ

ตองการจากผูบริโภคชาวจีน และนำผลมาประยุกตใชวางแผนทางการตลาดตอไป 

     2. ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 

     2.1ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ จากการวิจัยพบวาผลิตภัณฑ Innisfree ควรมีความหลากหลาย 

มากกวานี้ กลาวคือ อาจเพิ่มความหลากหลายใหกับตัวสินคา ซึ่งปจจุบันยังไมมีผลิตภัณฑสำหรับผิวกาย และอาจขยายไปเปน

ผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ลิปสติก น้ำหอม เพื่อใหผูบริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น 

      2.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคา จากการวิจัยพบวาผูประกอบการควรจัดสวนลดใหกับผลิตภัณฑ 

Innisfree บอยครั้งขึ้น เชน อาจใหสวนลดสำหรับสมาชิกทุกครั้งที่นำบัตรสมาชิกมาซื้อสินคาที่ 5% เพื่อดึงดูดความสนใจและ

กระตุนยอดขายมากขึ้น  

     2.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย จากการวิจัยพบวาการสั่งซื้อผลิตภัณฑ Innisfree 

ควรทำไดงายขึ้น เชน เพิ่มชองทาง WeChat หรือ ทางLine เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มยอดขาย 

     2.4 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด จากการวิจัยพบวาควรมีการขายตรงผาน ผาน

ชองทางออนไลน โทรศัพท และบริการหลังการขาย เพราะเปนการเรงรัดการตัดสินใจ และไดยอดขายที่มากขึ้น 

     2.5 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล จากการวิจัยพบวาพนักงานจำเปนตองใหความสำคัญกับการ

ใหบริการลูกคา มีความพรอมใหบริการมากขึ้น เชน มีความรูที่เพียงพอในการใหความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑใหกับลูกคา  

     2.6 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ  จากการวิจัยพบวาบริษัทควรตองมีรูปแบบการใหบริการที่

เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความประทับใจและความเชื่อมั่นใจการใหบริการ และทำใหลูกคาจะกลับมาซื้ออีกในอนาคต 

     2.7 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ จากการวิจัยพบวา รานจำหนายควรมีสินคาทดลองให

ผูบริโภคไดลองใช จะไดนำไปประกอบการตัดสินใจซื้อตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

      1 ผูสนใจควรศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดความคาดเคลื่อนของขอมูลนอยกวาการศึกษาเชิงปริมาณ เนื่องจากการแจก

แบบสอบถามเปนการแจกผานชองทางออนไลน ซึ่งสงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือนของขอมูลได 
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     2 ผูวิจัยควรขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางในการศึกษาเปนผูประกอบการรานจำหนายผลิตภัณฑ Innisfree เพื่อศึกษา

ถึงสาเหตุ ปญหา และอุปสรรคในการจำหนายผลิตภัณฑ Innisfree เพื่อใหทราบขอเท็จจริงที่ละเอียดมากขึ้น  

       

     3 ผูวิจัยควรศึกษาถึงพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑบำรุงผิวหนา และศึกษาลักษณะของผิวของชาวกวางซีวา เพื่อพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑที่ใช โดยผลการศึกษาสามารถชวยผูจัดจำหนายนำไปใชในการเลือกจำหนายผลิตภัณฑให

เหมาะสมกับผูบริโภคได  
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The Observable Variables of Service to Strengthen Customer Loyalty 

towards MPT Mobile Service Provider in Myanmar 
 

Yadanar Htun1 and Ruchirat Patanathabutr2 

 

Abstract 
           This paper is the first step of the research topic “the service guidelines to strengthen customer 

loyalty towards MPT mobile service provider in Myanmar.” Today, Myanmar's telecommunications service 

providers are facing many challenges. These challenges come from economic, political and technological 

factors that directly impact this developing market in the global telecommunications industry. In term of 

management analysis, documentary research, and in-depth interview were used. The results found that in 

opportunity was discovered that Government allow more foreign investment in telecom industry and entry 

of foreign banking activities. Enhancement of standard technology, growth in demand for mobile internet 

that can increase job opportunity for people living in remote and rural areas. In terms of threats, 

Government imposes 5% commercial tax and that causes MPT to provide compensation for additional 

taxes. Additionally, the presence of strong competitors is a major threat for its successful survival. Therefore, 

it is a part that still needs to be cautious. In term of Service Component of Myanmar Post and 

Telecommunication found 34 observable variables, which will be applied in the Exploratory Factor Analysis 

(EFA) research and determine the service guidelines of telecommunication industry in the study area. 

Keywords: service guidelines, customer loyalty, telecommunication industry 

 

1. Introduction 
      Communication is one of the most fundamental aspects of human life. The telecom industry has 

experienced a significant change that shows no signs of slowing down. Furthermore, the telecom sector is 

one of the most essential components of the country's dynamic growth in the economy (Beers, 2019). 

Consumers have a strong bond with a particular brand, which is known as brand loyalty. Customers who 

are loyal to a company are an asset; this can be seen in their word of mouth, the company saves money 

by advertising less, and it is less expensive to keep a loyal client than to recruit a new one (Alola, 2013). 

Hur et al. (2010) stated that customer loyalty in mobile service providers was defined as the customer's 

continued purchase of mobile services from one provider despite the availability of alternative options or 

marketing efforts. Customer loyalty is one of the most important aspects in retaining customers and 

maintaining leadership in highly competitive markets like telecommunications companies (Lai et al., 2009). 

The constant evolution of these telecommunications services has resulted in intense price and distribution 

competition. 
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Promotional tools such as service and distribution, advertising, sales events, promotion campaigns, direct 

sales, and firm public relations are all included. Telecom operators are searching for different strategies to 

enhance customer loyalty in highly competitive markets. The entry of three mobile service providers has 

driven rapid growth in Myanmar's telecommunications market, resulting in a highly competitive market. 

Investigating customer loyalty towards MPT Myanmar mobile service provider may create opportunities to 

compete with the competitor companies in the long run battle. 

The objective of this study is to identify the observable variables of the service guidelines to strengthen 

customer loyalty. This step one research results will apply further all variables as a conceptual framework 

of the research. Step 2 which will analyze by Exploratory Factor Analysis applying to the Myanmar target 

group. As shown in the research process shown in Figure 3; by the study in phase 1 and phase 2. This 

consists of a management environment study and a study of the service components of Myanmar Post 

and Telecommunication in Mandalay, Myanmar. Mandalay Province to search for observable variables and 

use them for further study in exploratory component analysis. It is expected that the results will be 

formulated as a service guideline. 

 

2. Literature Review  

2.1 Concept and Theory of Business Environmental Analysis  

       The analysis of internal environment involves  5 parts, including business structure, human resource 

management, production management, marketing management and financial accounting management. The 

PESTEL analysis will be used to analyze the business managerial environment of the telecommunication 

industry, which comprises of six aspects: politics, economics, socio-cultural, technology, ecology, and laws 

to analysis the external environment of "Myanmar Post and Telecommunication " mobile service provider 

in Mandalay City, Myanmar. Five Forces Model is used to to analyze the task environment which consists 

of five main competitive aspects:1) direct competitors 2) new competitor 3) alternative products or service 

4) suppliers 5) customers. SWOT analysis consists of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. A SWOT 

analysis is a tool used to evaluate a company's competitive position and improve strategic planning. A 

SWOT analysis includes both internal and external environmental factors, as well as current and future 

possibilities (Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018). 

2.2 Concept and Theory of Telecommunication Industry in Myanmar 

            Myanmar has a potential telecom market with tremendous development potential as a least-

developed country with low Internet penetration (43.3 percent) and a market of over 50 million people. 

Myanmar is known in the telecoms industry as the "last frontier" for Asian telecom due to the shortage of 

low-penetration economies with significant development potential for the mobile industry (Fife, 2014). 
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Myanmar had experienced a five-year telecommunications boom by 2019, and the country's physical and 

technical environment had altered dramatically since the sector began competing with foreign-based 

enterprises in 2014. As recently as 2013, a potential mobile subscriber in Myanmar would have to spend 

US$150 for a SIM card. The liberalization of the ICT sector, as well as the entry of competing mobile 

operators Ooredoo (in August 2014) and Telenor (in October 2014), resulted in a dramatic drop in the price 

of a SIM card – today, a potential subscriber needs to pay only US$1.50 for a SIM card, which is less than 

1% of the cost in 2013. In the past, telephone penetration rate was very low despite having the large 

population. Nonetheless, the rate of mobile phone usage in Myanmar has been steadily increasing since 

2014(Min et al.,2014).  

          Myanmar Posts and Telecommunications is a state enterprise in Myanmar that is regulated by the 

Ministry of Transport and Communication. MPT is Myanmar's first and leading telecommunications 

company, offering fixed and mobile services to the country's inhabitants and businesses. The operator has 

championed the development of Myanmar's telecommunications industry for more than 130 years. It now 

has a countrywide network infrastructure in Myanmar, covering 96 percent of the country's population. MPT 

plans to make telecommunications services more accessible across the country through its extensive 

network of retail stores and points of sale. With its workforce of over 8,000 workers and KDDI Summit Global 

Myanmar (KSGM), MPT is committed to continuing to drive the development of the telecommunications 

sector and propelling Myanmar ahead (MPT,2021). Therefore, it is important to study the service 

components of telecommunication industry, especially the elements that it was related to the needs of 

the context of the study area. Therefore, the researcher wanted to search for the observed components 

of the latent variable, namely service to strengthen customer loyalty, as shown in Figure 2 

The conceptual framework of this research is shown in Figure 1 and Figure 2 

 

 
 

 

 

Figure 1 Conceptual framework of the managerial environment analysis 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Conceptual framework of research step 1 

Internal Environmental Analysis 
External Environmental Analysis by 

PESTEL, 5 Forces Model 

SWOT Analysis 
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3.  Methodology 

3.1 How to Analyze the Business Environmental of Telecommunication industry in Myanmar 
         In analyzing the managerial environment of the study area, the researcher analyzed three aspects; 

external environment which has an indirect impact on business, the internal environment which has a 

direct impact on business (Scott, 2006). SWOT analysis mainly have two factors internal and external factors. 

Internal factor includes all the factors that could affect the organization which is the strength and the 

weakness while the external factor includes the environmental factors that is the opportunities and the 

threats. 

3.2 How to Analyze the Observable Variables of service to strengthen customer loyalty toward 

MPT 

 For this research step one, it is the qualitative research in terms of inductive research using documentary 

research and in-depth interview methodology. The study of service elements of telecommunication 

industry consisted of a 186 document research and primary data collection by in-depth interviews with 10 

experts in telecommunication industry, to collect data based on their experiences with more than three 

years (Namey, 2016). The researcher combines the documentary research section with the frequency of in-

depth interviews with experts and identifies observable variables. The researcher selects the observable 

variables with a frequency is more than half of total number of observable variables as the study result 

(Vanichbuncha, 2006), which is an appropriate and sufficient number for the study. The questionnaire of 

this research will be divided into 2 parts ,Part I: It is about general information of respondents in order to 

know basic information about customers. There are five questions including (1) Gender (2) Age (3) Education 

(4) Monthly Income and (5) Years of Experience in using MPT service, which are closed-ended questions.Part 

II: It is about influential factors on service guidelines to strengthen customer loyalty towards MPT mobile 

service provider in Myanmar. Rating Scale will be used in this part. 

The studies in sections 3.1 and 3.2 are only part of the total study. The study plan was divided into four 

parts. This article will present only the studies in parts 1 and 2 of the study, which will lead to research in 

parts 3 and 4, as shown in Figure 3. 
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Figure 3 Research Process 

4. Results and Discussion 

4.1 The Result of the Managerial Environment Analysis of the "Myanmar Post and 

Telecommunication” mobile service provider in Mandalay, Myanmar. 
     Table 1 Summary of Internal environmental analysis of the "Myanmar Post and Telecommunication” 

mobile service provider in Mandalay, Myanmar. 

 

Internal Environment Strength Weakness 

1.Business Structure 

 Each division performs collaboratively their activities and practices 

to improve corporate image of MPT 
  

Each division is responsible for participating in joint decision making 

and joint supervision and it takes more time to make decision.  

  

2.Human Resource Management 

MPT is investing huge resources in training and development of its 

employees resulting in a highly skilled workforce. 
  

The company usually realizes the labor shortage whenever there is 

an introduction of the new technology within the organization or 

whenever the company is offering a new service. 
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Table 2 Summary of PEST analysis of Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) 

3. Supply Chain Management 

Joint Operations bring all experience, best practices from 

international operators and experts from Japan and other countries. 

  

4.Marketing Management 

Develops sales channels to maximize the accessibility and availability 

of products, maintain the quality of products, sell with the 

reasonable price, create the convenient places for distribution of its 

products and to introduce the interested promotion plans in coming 

days. 

  

MPT was facing the competitors’ pricing problem and it cannot 

continue with the high pricing strategy and need to adjust its pricing 

standard to grab the customers’ demands. 

  

5.Financial and Accounting Management  

Have good financial and accounting management in accordance with 

company policies and procedures. 
  

External Environment Opportunities Threats 

1.Political 

Taxes are used in social contributions that can promote brand 

image 
 

 

The government imposes 5% commercial tax 
 

 

Provide compensation for additional taxes   

2.Economics 

Competition with big three foreign telecom industry 
 

 
Signed a partnership with Japan telecom industry which is the big 

industry around the world 
 

 

Government allow more foreign investment in telecom industry 
 

 

Entry of foreign banking activities  

 

3.Social 

Language barriers between a lot of different ethnic groups for 

market penetration in rural area 

 

 

Creating job opportunity for people living in remote and rural areas 

leads to loyalty 
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Table 3 Summary of Five Forces Model 

Five Forces Model Opportunities Threats 

1. Threat of New Entrants 

Low new entrants  

 

Demand is high 
 

 

Increased government regulations against the telecoms industry 
 

 
2.Rivalry Among Existing Firms 

High rivalry among existing firms  
 

The presence of strong competitors 
 

 
High growth of the telecommunication industry   

3.Threat Substitute 

High threat of substitute  
 

Brand Loyalty 
 

 

4.Bargaining Power of Buyers 

High level of interest and concentration of buyers toward MPT  

 

Demanding high quality and services by creating competition 

between the participants in the industry 

 

 

5.Bargaining Power of Suppliers 

Quality of product supplied by suppliers.  
 

 

  The result from analysis of the internal environment and the external environment is an analysis 

of SWOT; strengths, weaknesses, opportunities and threat. 

 

Reduction of unnecessary expenses incurred by employees  

 

4.Technological 

Enhancement of standard technology 
 

 

Growth in demand for mobile internet 
 

 

Insufficient telecom construction experience of local contractors 
 

 
5. Ecology 

Government are able to transform the unused land to useful land   

Many areas in Myanmar are surrounded by mountains and 

monsoon rain 

  

6.Law 

Security policy   

Government issuing temporary licenses   
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1.2.3.1 Strength 

(1) Each division performs collaboratively their activities and practices to improve 

corporate image of MPT 

(2) MPT is investing huge resources in training and development of its employees 

resulting in a highly skilled workforce. 

(3) Joint Operations bring all experience, best practices from international 

operators and experts from Japan and other countries. 

(4) Develops sales channels to maximize the accessibility and availability of 

products, maintain the quality of products, sell with the reasonable price, create the convenient places 

for distribution of its products and to introduce the interested promotion plans in coming days. 

(5) Provide good financial and accounting management in accordance with 

company policies and procedures. 

1.2.3.2 Weakness 

(1) Each division is responsible for participating in joint decision making and joint 

supervision and it takes more time to make decision.  

(2) The company usually realizes the labor shortage whenever there is an 

introduction of the new technology within the organization or whenever the company is offering a new 

service. 

(3) MPT was facing the competitors’ pricing problem and it cannot continue with 

the high pricing strategy and need to adjust its pricing standard to grab the customers’ demands. 

 

1.2.3.3 Opportunity 

(1) Taxes are used in social contributions that can promote brand image 

(2) Government allow more foreign investment in telecom industry and entry of 

foreign banking activities 

(3) Creating job opportunity for people living in remote and rural areas leads to 

loyalty and reduction of unnecessary expenses incurred by employees 

(4) Enhancement of standard technology, growth in demand for mobile internet 

1.2.3.4 Threat 

   (1) Government imposes 5% commercial tax and that causes MPT to provide 

compensation for additional taxes. 

 (2) Language barriers between a lot of different ethnic groups for market 

penetration in rural area 

(3) Insufficient telecom construction experience of local contractors 

(4) Many areas in Myanmar are surrounded by mountains and monsoon rain and 

security policy 
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4.2 The Result of the Observable Variables of service guidelines for the "Myanmar 

Post and Telecommunication” mobile service provider in Mandalay, Myanmar. 
 The results of documentary research are from international articles on service guidelines to strengthen 

customer loyalty with 186 sources and 10 experts in service industry and get 34 observable variables. Of 

which only 31 variables have frequency more than half of the total variables initially identified. These 

variables can be ranked from highest to lowest frequency as shown in table 4. 

Table 4 Observable variables of service guidelines to strengthen customer loyalty towards MPT mobile 

service provider in Myanmar 
No. Observable Variables Frequency 

1 Perceived Value 20 

2 Purchase Intention 20 

3 Customer Retention 20 

4 Create Customer Satisfaction towards Brands 20 

5 Service Quality 19 

6 Provide Good Network Coverage and Call Quality 19 

7 Innovative and Forward-Looking 19 

8 Build Customer Loyalty 18 

9 Provide Customer Care and Service 18 

10 Build Customer Trust 18 

11 Build Good Relationships between Customers 18 

12 Perceived Price 18 

13 Perceived Quality 17 

14 Create Positive Word-Of-Mouth 17 

15 Brand Image 17 

16 Brand Personality 17 

17 Switching Cost 17 

18 Create Effective Advertising 17 

19 Responsiveness 17 

20 Convenience 17 

21 Built Brand Identity and Create an Eye-Catching Logo 17 

22 Create Loyalty Programs 16 

23 Brand Equity 16 

24 Brand Awareness 16 

25 Meet Customer Expectations 16 

26 Provide Value Added Service 16 

27 Create Sale Promotion 16 

28 Social Pressure 16 

29 Switching Barriers 16 

30 Reliability 16 

31 Have Good and Clear Communication with Customers 16 
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1. Perceived Value: (Having a positive impression of MPT's services and products).In the mobile 

communication sector, the value of perceived services could be defined as an evaluation of the use of the 

service by clients based on the previous sacrifices and the perceived performance when using mobile 

services. (Kuo, Wu & Deng, 2009) 

2. Purchase Intention: (Making pleased with MPT's services and are willing to buy from them 

again).Customers' purchasing intentions were influenced by the product's accessibility. (Wiesea et al., 

2020) 

3. Customer Retention: (Feeling pleasure with making decision to use service of MPT). Customer retention 

has become a major concern in today's competitive industry for telecommunication companies. (Gerpott 

et al., 2001) 

4. Create customer satisfaction toward brands: (MPT try to understand what customer wants). Customer 

satisfaction is the consequence of a customer's assessment of projected performance to perceived real 

performance and cost prior to purchase. (Churchill and Surprenant, 1982) 

5. Service Quality: (MPT is dependable in terms of quality and service on account of network quality, 

voice-call quality, and social packages). The ability of the company to gain and maintain a competitive 

advantage is dependent on the service provider's high level of service quality. (Yoo and Park, 2007) 

6. Provide Good Network Coverage and Call Quality: (MPT's mobile network coverage and call quality 

are consistently excellent). Call quality, area rating coverage, increase in given quality, and service quality 

of service center and hotline are all factors that influence customer loyalty. Hao et al. (2009) 

7. Innovative and Forward-Looking: (MPT is always looking for innovative and forward-looking for their 

customers). Telecommunication service companies nowadays have a tendency to offer innovative services 

as well as competitive prices in order to appeal a limited number of customers, according to intense 

competition. (Haeger et al., 2017). 

8. Build Customer Loyalty: (MPT fulfils its customer commitments). Customer loyalty is a significant 

commitment to keep buying or supporting future preferred products / services by repeating the purchase 

of the same brand or set of brands regardless of situation. Oliver (1997) 

9. Provide Customer Care and Service: (MPT is considerate about their customers desire and listen to 

customers). Customer service include a range of activities such as customer help systems, complaint 

processing, complaint processing speed, complaint reporting ease, and complaint reporting friendliness. 

(Kim et al., 2004) 
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10. Build Customer Trust: (MPT is a trustworthy mobile service provider in terms of quality and service). If 

long-term relationships are to be established, trust is a crucial factor. (Morgan & Hunt, 1994) 

11. Build Good Relationships between Customers: (MPT try to keep in touch with customers). Many 

customers want to establish, develop, and maintain an interpersonal relationship with a company that 

gives value and convenience. (Gwiner, Gremler, & Bitner, 1998) 

12. Perceived Price: (Getting good mobile phone services at a reasonable price, such as data, calls, and 

social media packages, etc). Perceived price as the customer's qualitative estimate of a competitive price 

for the same product or service. Chen et al. (1994) 

13. Perceived Quality: (Feeling delighted with the quality of service offered by MPT mobile 

service).Customer evaluates the quality of a service by contrasting their expectations to the actual 

outcome. Parasuraman et al (1985) 

14. Create Positive Word-Of-Mouth: (Recommend MPT mobile phone to anyone who seeks advice). A 

consumer who has trust in a product is more likely to generate positive feelings about it, pay a higher price 

for it, stay loyal to it, and promote positive word-of-mouth about it. (Chaudhuri and Holbrook., 2001) 

15. Brand Image: (MPT has a good image in the minds of consumers). Customers use brand image to 

organize, process, and recall information from their memories in order to make purchasing decisions. (Shen 

& Bissell, 2013) 

16. Brand Personality: (MPT has a good image in the minds of consumers).The way people feel about a 

company's product, service, or mission is reflected in its brand personality. (Bug,2016) 

17. Switching Cost: (When it comes to money, time, energy, effort, and relationships, customers choose to 

stay with MPT rather than switching to a new mobile communication provider).The authors also claimed 

that switching costs mattered only if there were multiple potential alternative service providers on the 

market. (Lee et al., 2001). 

18. Create Effective Advertising: (MPT launch attractive advertising to reach the customer’s mind on 

purchasing). Customer number increases, improves the effectiveness of advertising, and enhances business 

reputation. (Fornell, 1992). 

19. Responsiveness: (MPT call center  always responds promptly to   customer complaints and 

requests).  Complaint handling is a special case of customer engagement. Customers may see improper 

and slow complaint handling as opportunistic behavior. (Morgan and Hunt, 1994) 
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20. Convenience: (Easy to access to MPT system on purchasing and payment).The service, for example, 

goods shipping and money payment, must be safe, with a guarantee policy for customers. (Grabner, 2002) 

21. Built Brand Identity and Create an Eye-Catching Logo: (MPT has an outstanding logo design to remain 

in customer memory). Another thing to consider is the brand's goal, as well as identifying the brand and 

creating a logo with emotional appeal, such as color or design. (Wheeler,2019) 

22. Create Loyalty Programs: (MPT provide  interesting activities to maintain its members relations in the 

marketplace).Customer loyalty programs are designed to help businesses build and maintain long-term 

relationships with its customers. The campaigns may also result in the acquisition of new clients. (Russo & 

Confente, 2017). 

23.Brand Equity: (MPT offers a great guarantee). A brand asset or liability connected with a brand name 

and a symbol that is likely to boost or diminish the value of a particular product or service is known as 

brand equity. (Hermaren & Achyar, 2018) 

24. Brand Awareness: (MPT is a leading firm in the Telecom sector in Myanmar).Brand awareness is a metric 

that may be used to determine how well a product or service is remembered by customers. (Long & Duong, 

2020) 

25. Meet Customer Expectations: (Receiving the desired outcomes by using the services of MPT). 

Customers may experience positive conformance if the service meets or surpasses their expectations, or 

negative disconformity if the service falls short. (Oliver ,1999) 

26. Provide Vale Added Service: (MPT provide digital services to mobile network users such as games, 

icons, ringtones, messaging, web browsing, SMS coupons, and electronic transactions). Customer 

satisfaction is described as a consumer's overall impression of a product or service when using mobile 

value-added services. (Chae et al., 2002; Lin & Wang, 2006). 

27.Create sale promotion:(MPT offers promotion campaigns and events competitively.) Sales promotion 

refers to all of a company's activities aimed at encouraging and influencing its customers. The sole 

purpose of the sale promotion is to increase sales for the company, and many customers obtaining a 

variety of services and products from the company(Marla, 2012). 

28. Social Pressure: (Family and friends recommended subscribing it). New customers may be attracted to 

the loyalty program because of the benefits it provides to its members, or they may be persuaded to join 

by their friends and efficient word-of-mouth promotion. (Russo & Confente,2017) 
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29. Switching Barriers: (Switching to a new mobile communication provider is not worthwhile). Switching 

barriers relate to any factors that make switching costly or difficult, such as a lack of appealing alternatives, 

whereas switching costs refer to losses experienced exclusively when switching. Goode and Harris (2007) 

30. Reliability: (MPT’s staffs have punctually service to customers in good standard). Service reliability may 

help to build differentiation between suppliers, hence reducing price competition. (Clemons et al., 2002) 

31. Have Good and Clear Communication with Customers: (MPT keeps communicate with customers 

understanding). The effectiveness of communication is critical in determining the loyalty program's value. 

Opening rate, click rate, opt-out rate, are among the metrics that can be measured. (Haeger, Silva, Relander, 

Enochsson, Hamilton & Gatenbeck 2017). 

From the observable variables above, they will be applied to a conceptual framework of research step 

2 in the research topic “The service guidelines to strengthen customer loyalty towards MPT mobile service 

provider in Myanmar.” The observable variables of service guidelines to strengthen customer loyalty 

becomes a conceptual framework of research step 2 as shown in figure 4 below: 
 

 

Figure 4 Conceptual Framework of Research Step 2                                                           (Cont.) 

5.  Conclusion 
From documentary research and in-depth interview, the observable variables of the service guidelines 

to strengthen customer loyalty towards MPT mobile service provider in Myanmar are 1) perceived value 2) 

purchase intention 3) customer retention 4) create customer satisfaction towards brands 5) service quality 

6) provide good network coverage and call quality 7) innovative and forward-looking 8) build customer 

loyalty 9) provide customer care and service 10) build customer trust 11) build good relationships between 
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customers 12) perceived price 13) perceived quality 14) create positive word-of-mouth 15) brand image 16) 

brand personality 17) switching cost frequencies 18) create effective advertising 19) responsiveness 20) 

convenience 21) built brand identity and create an eye-catching logo 22) create loyalty programs 23) brand 

equity 24) brand awareness 25) meet customer expectations 26) provide vale added service 27) create sale 

promotion 28) social pressure 29) switching barriers 30) reliability and 31) have good and clear 

communication with customers. These components will be applied to observable variables of the latent 

variable in the conceptual framework. 

The researcher will use research results step 1 to create a questionnaire and collect data from the 

study's target group in Myanmar. Then the number of observable variables of service guidelines to 

strengthen customer loyalty will be reduced by using Exploratory factor analysis (EFA) as research step 2. 

The outcome of research step 2 will be used to develop the identity of the service guidelines to strengthen 

customer loyalty towards MPT mobile service provider in Myanmar in research step 3 of the research topic 

“The service guidelines to strengthen customer loyalty towards MPT mobile service provider in Myanmar.” 

The period of this study starts from February 2021 to June 2021. Therefore, the research is only 

applicable to this particular time frame. For further studies, this study focuses only on MPT subscribers in 

a city of Mandalay. Therefore, the findings of the study cannot represent other MPT subscribers in rural or 

the other urban areas where the quality of life may be different. For these reasons, upcoming researchers 

can expand the research in various geographic areas throughout the whole country. 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเช่ือสวนบุคคล (สินเช่ือที่ไมตองใช

หลักทรัพยค้ำประกัน) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  

Factors affecting the decision to choose personal loan services (Loans that 

do not require collateral) of Large Commercial Banks. 
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บทคัดยอ 

     การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล (สินเชื่อที่ไมตองใชหลักทรัพยค้ำประกัน) 

ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล โดยใชเครื่องมือ

แบบสอบถามเก็บขอมูลปฐมภูมิ จากลูกคาในเขตกรุงเทพและปริมลฑลที่เคยใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล ของธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวยธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรี

อยุธยาที่มีอาชีพพนักงานประจำและเปนผูประกอบการ โดยมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณขึ้นไป พบวาลูกคาสวนใหญเคยใช

บริการสินเชื่อสวนบุคคล ปจจัยสวนดานประชากรศาสตรโดยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30 – 39 ป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 60,000 บาท และสวนประสม

การตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

คำสำคัญ: สินเชื่อสวนบุคคล, ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ, การตัดสินใจ, สวนประสมการตลาดบริการ 

 

Abstract 
     The study subjeck factors affecting the decision to choose personal loan services (Loans that do not 

require collateral) of large commercial banks. To study the factors affecting the decision to choose personal 

loan. by using the primary data collection questionnaire tool from customers in Bangkok and surrounding 

provinces who used to use personal loan services of large commercial banks. which consists of Kasikorn 

Bank, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank, Bank of Ayudhya. Who have a career as a 

full-time employee and an entrepreneur with the age of 20 years or more, It was found that most of the 

customers had used Personal Loan services. The demographic factor was mostly male. Age between 30-39 

years old, single status, bachelor’s degree Has a career as an employee of a private company The average 

monthly income is more than 60,000 baht and the service marketing mix affects the dicision to use the 

service of large commercial banks. 

Keywords: Personal Loan, Large Commercial Banks , Decision , Marketing Mix 
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1. บทนำ 
 

     การขยายตัวของธนาคารพาณิชยไทยมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ป 2564 (อางอิงขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย (ธปท.), จัดทำแบบสำรวจภาวะและแนวโนมสินเชื่อ พบวาระบบธนาคารพาณิชยมีความเขมแข็งโดยมีเงินกองทุน เงิน

สำรองและสภาพคลองอยูในระดับสูงสามารถทำหนาที่เปนกลไกสำคัญในการใหความชวยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนความ

ตองการสินเชื่อเพื่อรองรับการฟนตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไปที่ยังมีความไมแนนอนสูงจากผลกระทบของ COVID-19 

ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อขยายตัวที่รอยละ 5.6 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 3.7 และยังคงขยายตวัตอเนื่อง

โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน การขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ

และสินเชื่อสวนบุคคลขยายตัวในเกือบทุกประเภทธุรกิจมาจากมาตรการสินเชื่อฟนฟูเปน โดยธนาคารที่มีกำไรสูงสุด 5 อันดับ

แรกในไตรมาสที่3/2564 (อางอิงขอมูลจาก, www.set.or.th) ไดแก ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 28,151 ลานบาท, ธนาคาร

ไทยพาณิชย จำนวน 27,720 ลานบาท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 27,409 ลานบาท, ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 20,189 

ลานบาทและธนาคารกรุงไทย จำนวน 16,645 ลานบาทตามลำดับ ซึ่งหากธนาคารพาณิชยมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่

เพิ่มขึ้นตอเนื่องสงผลตอการพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเชื่อในอนาคตได  

     โดยสินเชื่อสวนบุคคลเปนอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค การขอสินเชื่อสวนบุคคลแมจะมี

การคิดดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการขอใชบริการ ซึ่งทางผูบริโภคสามารถยอมรับเงื่อนไขไดเพื่อตอบสนองความ

ตองการขั้นพื้นฐานของตน โดยการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล (สินเชื่อ

ที่ไมตองใชหลักทรัพยค้ำประกัน) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

สวนบุคคลของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซึ่งผูที่เกี่ยวของสามารถนำไปใชในการพัฒนาการตลาดของธนาคารที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภค และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครอบคลุม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปจจยัดานประชากรศาสตร 

     (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) กลาวถึง ลักษณะประชากรณศาสตรดานรายได การศึกษา อาชีพ โดยสวนใหญการกำหนด

สวนของตลาดจะสนใจกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงยึดเปนเกณฑอยางเดียวคือ รายไดเนื่องจากเปนตัวชี้วัดความสามารถของ

ผูบริโภค ในขณะที่การเลือกซื้อสินคาอาจใชเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต อาชีพ ก็เปนตัวกำหนดเปาหมายไดเพื่อสามารถ

กำหนดตลาดเปาหมายใหชัดเจนขึ้น 

      

2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P's) 

     (เสรี วงษมณฑา, 2542) กลาวถึง สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการ

ของลูกคากลุมเปาหมาย ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุมคา 

     (Philip Kotler, 2546) ใหแนวคิดเกี่ยวกันสวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ จำเปนตองใชสวนประสมการตลาด

บริการ ดังนี้ 

     1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่ตอบสนองความจำเปนและความตองการของมนุษย คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบให

ลูกคา ซึ่งลูกคาไดรับประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่จับ

ตองได (Tangible Products) และผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products)   
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     2. ดานราคา (Price) คือ คุณคาของผลิตภัณฑในของรูปตัวเงินโดยลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ

บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้นถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคาในการใหบริการควรมี

ความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ 

     3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการนำเสนอบริการ

ใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานตั้ง (Location) และ

ชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels) 

     4. ดานการสงเสริมการขาย (Promotions) คือ เครื่องมือที่มีความสำคัญในการติดตอสื่อสาร ใหแกผูใชบริการโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ 

     5. ดานบุคคล (People) ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได

แตกตางเหนือคูแขงขัน เจาหนาที่ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ ่ม มี

ความสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได 

     6. ดานกายภาพ (Physical Evidence) แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนำเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปน

รูปธรรม โดยพยายามสรางรูปแบบการใหบริการเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับลูกคาไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การ

เจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว  

     7. ดานกระบวนการ (Process) คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในดานการใหบริการที่นำเสนอ

ใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

 

 
 

รูปที่ 1 สวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

ที่มา: ฟลลิป ค็อตเลอร(Philip Kotler) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

     (นวรัตน กฤตเวที, 2546) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจ คือกระบวนการของการเลือกในการทำกิจกรรมตางๆใหเปนการ

เลือกที่ดีที่สุดโดยใชการประเมินที่เชื่อถือไดทำการประเมินเชิงเปรียบเทียบและเลือกอยางมีเหตุมีผล 
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     (บุษกร คำคง, 2542) กลาวถึง การตัดสินใจนั้นตองใชขอมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กำลังพิจารณาโดยใชความรูพื้นฐานและ

ขอสรุปที่เปนที่ยอมรับ นำมาผสมผสานกับการสรุปอางอิงเพื่อนำไปสูเปาหมายและแสดงทิศทางเพื่อนำไปสูการตัดสินใจ 

     (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526, อางถึงในปยะนุช เหลืองาม, 2552) กลาวถึงทฤษฎีการตัดสินใจจำแนกได 2 

ประเภท ดังนี้  

1. ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เปนทฤษฎีการตัดสินใจที่สำคัญ คือคำนึงถึงแนวทางการตัดสินใจวานาจะเปน

หรือควรจะเปนเชนใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการตัดสินใจได ซึ่งการพิจารณาวาแนวทางใดเปนแนวทางที่นาจะ

เปน หรือควรจะเปนนั้น ยอมขึ้นอยูกับวิจารณญาณของแตละคนซึ่งอาจจะคลายคลึงหรือแตกตางกันก็ได  

2. ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) เปนการตัดสินใจเพื่อแกปญหาวาจะตองกระทำอยางไรจึงจะสัมฤทธิ์ผล ไมวาผล

ของการตัดสินใจนั้นจะเปนที่ชื่นชอบ พึงพอใจของผูตัดสินใจหรือไมก็ตาม ดังนั้นการตัดสินใจจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช

ความรูสึกนึกคิด และคานิยมสวนตัวของผูตัดสินใจมาเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจ โดยมุงเนนใหการตัดสินใจเปนไปอยางมี

เหตุผล มีความถูกตองและเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคล  

 

     สินเชื่อสวนบุคคล หมายถึง วงเงินสินเชื่ออเนกประสงคที่ผูกูสามารถนำไปใชไดตามความตองการหรือเพื่อประโยชนของ

แตละคน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติใหกับบุคคลทั่วไปที่มีรายไดมั่นคง มีประวัติทางการเงินที่ดีและมี

ความสามารถในการจายเงินคืน โดยสินเชื่อสวนบุคคลจะเหมาะกับพนักงานที่มีรายไดประจำและผูประกอบการ 

     อัตราดอกประจำป 2564 เปนการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอกและอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ขึ้นอยูกับธนาคารและ

สถาบันการเงินในการกำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บอยูที ่ประมาณ 9% - 28% ตอป สำหรับธนาคารพาณิชยจด

ทะเบียนในประเทศดอกเบี้ยคาบริการตาง ๆ และเบี้ยปรับรวมแลวไมเกิน 25% ตอป ดอกเบี้ย (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) 

16% - 25% ตอป  

 

2.5 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

 

     (ดนัย ใจชน, 2555) ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการเขาใชบริการธนาคารพาณิชย พบวา

ผูเขาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 21-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจาง พนักงานบริษัทเอกชนรายไดตอ

เดือน 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเลือกใชบริการธนาคารกสิกรไทย ความถี่ในการเขาใชบริการ 3-4 ครั้งตอเดือน เขาใช

บริการชวงเวลา 11:31-14:30 น. นิยมเลือกใชบริการหนาเคานเตอร ประเภทเงินฝาก/โอน เหตุผลที่เลือกใชบริการธนาคาร

พาณิชยเพราะสาขาใกลบานและที่ทำงาน  

     (อนุรักษ เพ็รชอินทร, 2558) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลของผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พบวาผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยางที่ 1. ให

ความสำคัญกับปจจัยสวนบุคคลในการเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 ความตองการเติมเต็มชีวิตมีความสำคัญในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงเทากับ 3.50 ความ

ตองการปจจัยส่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 3.15 กลุมตัวอยางที่ 2. ใหความสำคัญกับปจจัยทางการตลาดในการเลือกใชบริการ
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สินเชื่อสวนบุคคลธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 ปจจัยทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑมีความสำคัญในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.80 และกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยทางการ

ตลาดดานราคา มีคาเฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 3.22  

     (วาสินี เสถียรภาพ, 2559) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน พบวาปจจัยปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจจากมากไปนอย ไดแก ดานกระบวนการเครื่องมืออุปกรณ, ผลิตภัณฑ โปรโมชั่นและบริการหลังการขาย 

สวนวิยจัยทางลักษณะประชากรณศาสตร พบวาผูใชบริการที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร

กรุงเทพแตกตางกัน ในขณะที่ผูใชบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ

ไมแตกตางกัน 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

3.1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากร คือลูกคาของธนาคารพาณิชยขนาดใหญในเขตกรุงเทพและปริมลฑลทั้ง 5 ธนาคารที่เคยใชบริการสินเชื่อสวน

บุคคลประกอบอาชีพเปนพนักงานประจำและเปนผูประกอบการ (เจาของกิจการ) โดยมีอายุตั้งแต 20 ปบริบูรณขึ้นไป จำนวน 

400 ตัวอยาง โดยคำนวณจากสูตร W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั ่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยางที่ระดับ 0.05 

 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

     เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนจึงเลือกเก็บขอมูลบางสวนของประชากร โดยการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึง

ความนาจะเปนทางสถิติหรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling)  เปนการเลือกตัวอยางโดยการ

กำหนดโควตา (Quota sampling) ซึ่งเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

กำหนดใหโควตาธนาคารละ 80 ตัวอยางเทา ๆ กันที่อาศัยอยูในกรุงเทพและปริมลฑล โดยการสงแบบสอบถามออนไลนผาน 

Google From พบวา กลุมตัวอยางประชากรคลาดเคลื่อนไป ซึ่งแตละธนาคารไดจำนวนไมเทากัน เนื่องจากผลการแจก

แบบสอบถามลูกคาบางรายเปนลูกคาของธนาคารจริงแตมีการเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลของธนาคารอื่น จึงสงผลใหเกิด

ความคลาดเคล่ือนจากการสุมในการวิจัย 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 

     เครื่องมือที่ใชในการวจิัย คือแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน คือปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัย

ดานสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps), ตัวแปรตาม คือการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลของธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญ โดยใชแบบสอบถามแบบออนไลนผาน Google From แบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนคำถามคัดกรองและ
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ขอมูลเกี่ยวกับการเขาใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ คำตอบ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
4.1 ผลการศกึษา 

 

     พบวา กลุมลูกคาสวนใหญเคยใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลและเลือกใชธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) สูงสุด จำนวน 

100 คน คิดเปนรอยละ25.0 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 251 คน คิดเปนรอยละ 62.7 เพศหญิง จำนวน 149 

คน คิดเปนรอยละ 37.3 มีอายุระหวาง 30 – 39 ป จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 สถานภาพโสด จำนวน 230 คน คิด

เปนรอยละ 57.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 170 

คน คิดเปนรอยละ 42.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 60,000 บาท จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0  

     จากการวิจัยเมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยทางการตลาดบริการในการเลือกใชบริการสินเชื่อสวน

บุคคลธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑและบริการ พบวา อยูในระดับที่มีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

4.0267 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาระยะเวลาในการผอนชำระเงินกูมีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.17, ดานราคา 

พบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญอยางยิ่ง คาเฉลี่ยเทากับ 4.2110 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาปรับกรณีปดวงเงินกอน

กำหนดมีความสำคัญอยางยิ่ง คาเฉลี่ยเทากับ 4.23, ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญมาก 

คาเฉล่ียเทากับ 4.1306 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาธนาคารมีชองทางการยื่นกูออนไลนผานแอปพลิเคชั่นมีความสำคัญมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.15, ดานการสงเสริมการตลาดพบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.0350 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาธนาคารมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธที่ใหลูกคาใชประกอบการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อมีความสำคัญมาก 

คาเฉล่ียเทากับ4.10, ดานบุคลากรผูใหบริการ พบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.1450 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาพนักงานธนาคารมีความกระตือรือรนที่จะใหบริการมีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14, ดานสิ่งแวดลอม

ทางการภาพ พบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.1450 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาเอกสารสัญญาเงินกู

ดูเขาใจงายและระบุขอความที่ชัดเจนครอบคลุมมีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และดานกระบวนการใหบริการ 

พบวาอยูในระดับที่มีความสำคัญมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.1487 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาความรวดเร็วในการพิจารณา

วงเงินกู คาเฉล่ียเทากับ 4.15 

 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยสวนทางประชากรศาสตรดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ปจจัยสวนทางประชากรศาสตรดานอาชีพมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

 

ดานการตัดสินใจ 

 

อาชีพ 

 

จำนวน 

 

คาเฉลี่ย 

X̅ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

S.D. 

ANOVA 

F Sig. 

    การตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื ่อสวนบุคคลของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญ 

ผลรวม 400 1.93 0.996 1.800 0.181 

ธุรกจิสวนตัว 157 

พนักงานบริษทัเอกชน 170 

ขาราชการ 17 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 56 

*คา Sig. < 0.05 

     พบวา ไมปฏิเสธ H0 กลาวคือผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญไม

แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (Sig. > 0.05)  

 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคที่มรีายไดเฉล่ียตอเดอืนที่แตกตางกนัมีการตดัสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญไม

แตกตางกัน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ปจจัยสวนทางประชากรศาสตรดานรายไดมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

 

ดานการตัดสินใจ 

 

รายได 

 

จำนวน 

 

คาเฉลี่ย 

X̅ 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ANOVA 

F Sig. 

     การตัดสินใจเลือกใชบริการ

สินเชื ่อสวนบุคคลของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญ 

ผลรวม 400 3.185 

 

 

 

 

1.113 

 

 

 

 

27.994 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

15,000 – 

30,000 บาท 

51 

30,001 – 

45,000 บาท 

64 

 

45,001 – 

60,000 บาท 

45 

 

มากกวา 60,000 

บาท 

240 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

49



*คา Sig. < 0.05 

     พบวา ปฏิเสท H0 กลาวคือผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (Sig. < 0.05) 

 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล ของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่แตกตางกัน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกตาง

กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

 

ดานการตัดสินใจ ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) 

คาเฉลี่ย 

X̅ 

 

Sig. 

ANOVA 

F Sig. 

     การต ัดส ินใจเล ือกใช บร ิการ

ส ินเช ื ่ อส วนบ ุคคลของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญ 

 

 

1) ดานผลิตภัณฑและบริการ  4.0267 0.000 

 

 

 

 

1.334 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

2) ดานราคา  4.2110 

3) ดานชองทางการจดัจำหนาย  4.1306 

4) ดานการสงเสริมการตลาด 4.0350 

5) ดานบุคลากรผูใหบริการ  4.1450 

6) ดานส่ิงแวดลอมทางการภาพ  4.1400    

7) ดานกระบวนการใหบริการ 4.1487    

*คา Sig. < 0.05 

     พบวา ไมปฏิเสธ H0 กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการ

สวนเชื่อสวนบุคคล ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (Sig. > 0.05) 

4.3 อภิปรายผลการศึกษา 

     สมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยสวนทางประชากรศาสตรดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่แตกตางกัน ในงานวิจัยครั้งนี้พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความความคิดเห็น

วาอาชีพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลที่แตกตางกัน และรายได เฉลี่ยตอเดือนมีการตัดสินใจเลือกใช

บริการธนาคารพาณิชยขนาดใหญไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2559) และสอดคลองกับงานวิจัยของ (วาสินี เสถียรกาล, 2559)   

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อสวนบุคคล 

ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่แตกตาง ในงานวิจัยครั้งนี้พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความความคิดเห็นวา ปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสวนเชื่อสวนบุคคล ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญแตกตาง

กัน โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลิ้งกับแนวคิดของ (เวรี วงษมณฑา, 2542) (Philip Kotler, 2546) และสอดคลอง

งานวิจัย (อนุรักษ เพชรอินทร, 2558) 
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5. ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

1. สำหรับผูที่สนใจศึกษาวิจัยตอดานดานสินเชื่อสวนบุคคล ควรศึกษาการเก็บขอมูลในสวนลูกคาสินเชื่อสวนบุคคลของ

ธนาคารพาณิชยแตละแหงโดยใหระบุธนาคารที่สนใจ เพื่อจะไดเก็บขอมูลเชิงลึก ทำใหทราบถึงความตองการของลูกคาแทจริง

ได อีกทั้งเปนประโยชนตอธนาคารพาณิชยในการปรับเปล่ียนตัวสินเชื่อใหคลอบคลุมกลุมลูกคามากยิ่งขึ้น 

2. สำหรับกลุมลูกคาที่เขามาใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลธนาคารพาณิชยขนาดใหญ มีลูกคากูที่แตกตางกันและหลายหลายกัน

ออกไป ในการเก็บขอมูลครั้งตอไปควรที่จะเก็บขอมูลของลูกคาที่มีการกูที่แตกตางและหลากหลายดวย 
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎรธานี 

Public satisfaction with the services of Khuan Suban Subdistrict 

Administration Surat Thani 
 

                            ชุติกาญจน  สูตบุตร   และ กนกวรรณ  ชูบุญชวย ที่ปรึกษา วันเพ็ญ จันทรคง 

               Chutikan Sutabut and Kanokwan Choboonchouy advisor Wanpen jankong 
 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จ.

สุราษฎรธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการ

บริการ ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎรธานี ไดศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการ 4 ดาน

คือ 1) ความพึงพอใจดานขั้นตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจดาน

เจาหนาที่ผูใหบริการ 4) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยทางการศึกษาเฉพาะประชาชนที่อยูในพื้นที่

และไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 

200 ราย และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติเพื ่อหาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ียคา ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหขอมูลดวยสมการถดถอย

พหุคูณ 
 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจ , คุณภาพการใหบริการ , องคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ 

ABSTRACT 
 The study of satisfaction of people on service in sub-district administrative Orgonizations 

Kuansuban, Suratthani. province. The objectives of this research were to study 1) The satisfaction 

on service procedure. 2) The satisfaction on service channel. 3) The satisfaction on service 

personnel. 4) The satisfaction on facilities. The study group people in sub-district administrative 

organization Kuansuban Distric by using quertionnaire with 200 sample group. And analyze data 

with computer program descriptive statistics are frequency volue, descriptive statistics are 

frequency volue, percentage value, average, standard deviation, and inferenfial statistics. Analyze 

data with multiple regression equations. 
 

Keywords:  Satisfaction,Quality of Service,Khuan Sub-District Administration Organization 
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1. บทนำ 

 

 องคการบร ิหารสวนตำบลเปนหนวยงานที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค การบร ิหาร  

สวนตำบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพ ิ ่มเต ิม(ฉบ ับท ี ่  5) พ.ศ. 2546 มีฐานะเป นน ิต ิบ ุคคล และเป นหนวยงานราชการ  

สวนทองถิ่นที่มีชื่อ และเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลโดยเฉพาะ โดยประชาชนเลือกตั้งผูแทน แตละหมูบานเขา

ไปเปนสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมาย กำหนดไว ซึ่งโครงสรางการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลประกอบดวยฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภา องคการบริหารสวนตำบล และฝายบริหาร 

ไดแก นายกองคการบริหารสวนตำบลที่ไดมาจากการเลือกตั้งของ ประชาชน โดยมีนายอำเภอเปนผูมีอำนาจกำกับ ดูแลให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

 ความพึงพอใจคือระดับความรูสึกของบุคคล ที่เปนผลจากการเปรียบเทียบการทำงานของผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดรับ

บริการตามที่เห็นหรือเขาใจกับความคาดหวังของบุคคล โดยสามารถแบงระดับความพอใจไดเปน 3 ระดับดวยกัน คือ รูสึกไม

พึงพอใจเมื่อผลิตภัณฑหรือสิ่งที่ไดรับบริการไมตรงกับความคาดหวัง รูสึกพึงพอใจเมื่อผลิตภัณฑหรือสิ่งไดรับบริการตรงกับ

ความคาดหวัง และจะรูสึกพึงพอใจมากเมื่อผลิตภัณฑหรือสิ่งไดรับบริการเกินความคาดหวัง และผูรับบริการจะรูสึกมีความสุข

เมื่อรับบริการแลวไดรับผลสำเร็จตามจุดมุงหมาย หรือไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่งเปนความรูสึกของผูที่มารับบริการ

ตอสถานบริการ ตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้นๆ โดยระบบการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลเปนระบบที่มีพลวัต มีความเคลื่อนไหวอยูเสมอ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูมารับบริการได

ดวยวิธีการตางๆ ดังกลาวขางตน และยังสามารถทำใหผูมารับบริการไดรับความพึงพอใจโดยการใหบริการอยางเทาเทียม หรือ

มีความยุติธรรมในการใหบริการ มีการใหบริการที่ตรงเวลา มีการใหบริการอยางเพียงพอ ทั้งในแงของสถานที่ใหบริการ และ

จำนวนการใหบริการ นอกจากนี้ยังทำไดโดยการใหบริการอยางตอเนื่องและมีการใหบริการอยางกาวหนา นั่นคือมีการ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่แมมีทรัพยากรเทาเดิม 

 องคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ ตั้งอยูที่หมู 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี มี

หมูบานในเขตรับผิดชอบจำนวน 7 หมูบาน ประชากรทั้งสิ้น 5,261 คน ซึ่งถือไดวาองคการบริหารสวนตำบลควสุบรรณ มี

ประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบจำนวนมากพอสมควร ซึ่งจำนวนการใหบริการตอประชาชนก็จะมีมากตามไปดวย และจะ

ทำอยางไรเพื่อใหการบริการที่มีจำนวนมากเชนนี้ เปยมดวยคุณภาพไปพรอมกัน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมา

รับบริการ ซึ่งหากประชาชนมีความรูสึกพึงพอใจมากตอการใหบริการแลว จะกอใหเกิดความรวมมือที่ดีในการดำเนินงานดาน

ตางๆ  ดังนั้น การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการจึงเปนสิ่งจำเปน เพื่อใหทราบวาองคการบริหารสวน

ตำบลควนสุบรรณ มีคุณภาพการใหบริการเปนอยางไร และควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดานไหน 

อยางไร ตอไป 

 1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย  

   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ 
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            1.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

               ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

                                                                                          

   

  

 

                                                                      

 

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

1.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

                            1.เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลควนสุบรรณ 

                                2.เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ 

3.เพื่อการดำเนินงานของแตละสวนงานตางๆ ทำใหทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะของผูรับบริการ 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานพื้นที่ 

พื ้นที ่ที ่ว ิจัยในครั ้งนี ้คือพื ้นที ่ในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ   

จ.สุราษฎรธานี 

1.4.2 ขอบเขตดานเน้ือหา ประกอบดวย  

                                 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

            2. ความพึงพอใจของประชาชนผู มาร ับบริการตอการใหบร ิการของ อบต.ควนสุบรรณ 

ประกอบดวยกรอบการประเมิน 4 กรอบ คือ ขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาที่ผู ใหบริการ และ 

ส่ิงอำนวยความสะดวก 

                  3. ขอเสนอแนะของประชาชน ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ 

   1.4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ  โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

 

 

ประชาชนในเขตพืน้ที่การปกครอง 

ตําบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎร์ธานี 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลควนสุบรรณ 

จ.สุราษฎร์ธานี ในส่วนต่างๆดังนี ้

- ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

- ด้านช่องทางการให้บริการ 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

- ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

54



                   1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกประชาชนที่มาใชบริการจาก องคการบริหารสวนตำบล 

ควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งใน ตำบลควนสุบรรณ มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน 5,261 คน เเบงออกเปน ชาย 2,639 คน 

และ หญิง 2,662 คน 

        2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่มาใชบริการจากองคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ  

จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 200 คน ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจความพึงพอใจ เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นได การที่เราจะ

ทราบวาบุคคลนั้นมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนจึงเปนการยากที่จะวัดความ

พึงพอใจไดโดยตรงแตสามารถวัดไดโดยออมโดยการวัดที่ความคิดเห็นของคนเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตอง

ตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจได ความหมายความพึงพอใจ “ความพึงพอใจ” ไดมีการศึกษามาเปน

ระยะเวลานานตั้งแตชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมุงที่จะตอบคาถามวาทำอยางไรจึงจะสามารถเอาชนะความจำเจและ

ความนาเบื่อของงานตอการศึกษาความพึงพอใจจะตองนำมาใชไดมากกวาความพึงพอใจตองานของตนโดยนำไปใชในทาง

สังคมในลักษณะการปรับปรุงงานที่เกี่ยวของกบัการใหบริการทีจ่ะประกอบดวยกนั 2 ฝาย คือ ฝายผูมีหนาที่ในการบริการหรือ

พนักงาน เจาหนาที่ ผูใหบริการ และฝายผูรับบริการ โดยศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอผูใหการบริการมีความพึง

พอใจตอการบริการมากนอยเพียงใด ซึ่งมี นักวิชาการหลายทานไดใหความจากัดความรวมถึงแนวคิดทาง “ความพึงพอใจ” 

ผูวิจัยจึงนามากลาว มีดังตอไปนี้ คมสัน อินทเสน และคณะ (2560) สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ของบุคคลที่

ไดรับการตอบสนองจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนจนทำใหเกิดความสุขทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนมี

ความมุงมั่นที่จะทำงานเกิดขวัญและกำลังใจสงผลใหงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ  

 2.2 แนวคิดความพึงพอใจในการใหบริการ ความพึงพอใจในการบริการ เปนการสรางความพึงพอใจในการ

ใหบริการแกประชาชนโดยมีแนวทางที่ใชเปนหลักในการบริการ มีกิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งของ

บุคคลหรือองคการที่เปนปฏิสัมพันธของบุคคล 2 ฝาย ไดแก ผูใหบริการ และผูรับบริการ การบริการ ที่ดีสามารถตอบสนอง

ความตองการทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจและประทับใจในการบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการ

ใหบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูรับ บริการ ทั้งดานบวกและดานลบ ตอคุณภาพการใหบริการ 4 ดาน คือ ดานขั้นตอนการ

ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานส่ิงอำนวยความสะดวก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.ดานขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง รูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาหรือ วิธีการดำเนินงานของหนวยงาน

ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ความนาเชื่อถือ ความยืดหยุน เชน การวางแผนการดำเนินงานในการ การบริหารจัดการ 

เปนตน  

 2. ดานชองทางการใหบริการ หมายถึง ชองทางที่ใหผูรับบริการติดตอกับหนวยงาน หรือการเขาถึงโอกาสในการ

ไดรับการบริการ แบงออกเปนรายขอดังนี้ 1. มีชองทางเลือกใชในการ ติดตอประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เชน 

โทรศัพท โทรสารและเว็บบอรด 2. มีการเผยแพร ขอมูล ชองทางการติดตอสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ  

 3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง ผูที่คอยชวยอำนวยความสะดวก และภาพลักษณที่กอใหเกิด ความรูสึกที่ดีขึ้น

ในใจของผูติดตอเกี่ยวของกับการบริการ อัธยาศัย และการส่ือสาร  
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  4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การบริหารจัดการอาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใชที่มีไวสำหรับใหบริการ

ประชาชน ไดแก ความชัดเจนของปายบอกทาง/ปายประชาสัมพันธความสะอาด เปนสัดสวนของสถานที่ใหบริการความ

เพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ ความสะอาดของหองสุขา และความเพียงพอของที่จอดรถ 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนทองถิ่น ประวัติความเปนมาการปกครองสวนทองถิ่น การปกครองสวน

ทองถิ ่น อยู ภายใตการกำกับดูแลหลักของกรมการปกครองสวนทองถิ ่น ซึ ่งเปนสวนราชการที ่จัดตั ้งขึ ้นใหมในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและให

คำปรึกษา แนะนำองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทำ แผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง 

และการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ 

อำนาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม

สงเสริมการ ปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบง สวน

ราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกำหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาค และ

จัดตั้งสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อทำหนาที่ประสานงานและ

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดำเนินการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น ไดจำแนก

วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้ 

 1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัยเงิน งบประมาณเปนหลัก 

หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตางๆอาจไมเพียงพอ ดังนั้นหากจัดใหมีการปกครองสวนทองถิน่ 

หนวยการปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆก็สามารถมีรายไดมีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสรางสรรคความ

เจริญใหกับทองถิ่นได จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งในดานการเงิน ตัว

บุคคล ตลอดจนเวลาที่ใชใน การดำเนินการ 

 2. เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริงเนื ่องจากประเทศมีขนาดกวางใหญความ

ตองการของประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว อาจไมตรงตาม

ความตองการที่แทจริงและลาชา หนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถ

ตอบสนองความตองการนั้นได  

 3.เพื่อความประหยัดทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของประชาชนก็ตางไปดวยการจัดตั้ง

หนวยปกครองสวนทองถิน่ขึ้นจงึมีความจำเปนโดยใหอำนาจหนวยการปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหา

รายไดใหกับทองถิ่นเพื่อนำไปใชในการบริหารกิจการของทองถิ่น ทำใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล  

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2561) ไดทาการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวา ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมิน

โดยภาพรวมของงานบริการทั้ง 4 งานบริการ โครงการประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 91.00 ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการตอกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ส่ิง

อำนวยความสะดวก ผูรับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.60  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

56



ภักดี โพธิ์สิงหและคณะ. (2560). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลการศึกษา พบวา 1. ความพึงพอใจการศึกษา

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับพอใจทุก

ดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คือ งานดานไฟฟาสาธารณะและงานดาน

โยธา สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ งานดานกฎหมาย และ 2.ประชาชนใหขอเสนอแนะดังนี้  

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการควรจัดหาเจาหนาที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน ที่มาติดตอ

ราชการวาปญหาเรื่องนี้ ควรติดตอที่ไหน อยางไร กับใคร เวลาใด  

2. ดานชองทางการ ใหบริการควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหบริการ 24 ชมไวคอยรับฟงความคิดเห็นของผูเขารับ

บริการ หรือปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวนและสามารถแกปญหาไดทันทวงที 

 3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ควรจัดเจาหนาที่คอยแนะนำบริการเพิ่มเพราะเจาหนาที่ใหบริการบางแผนกไมเพียงพอ 

กับประชาชนผูมาใชบริการ  

4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวกควรเพิ่มเติม ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาดู นาอยู นามาใช บริการ และเทศบาลควร

เพิ่มสถานที่พัก/นั่งรอ เมื่อไปติดตองาน 

 

3. วิธีการศึกษา  

 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง  

           การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลวิจัย 

คือแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง คอมพิวเตอร 

ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในตำบลควนสุบรรณ จ. สุราษฎรธานี ที่มารับบริการซึ่งทราบจำนวนประชากรที่แนนอน 

(Actual population) โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบคาประชากรจากสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจานวน 200 คน และใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

                เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการ ใหบรกิาร

ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบรกิารขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎรธานี 4 ดาน 

คือ ดานที่ 1 คือ ดานขั้นตอนการใหบรกิาร ดานที่ 2 คือ ดานชองทางการใหบริการ ดานที่ 3 คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

และดานที่4 คือ ดานส่ิงอำนวยความสะดวก แบบสอบถามในตอนนี้เปนแบบสอบถามมาตรา สวนประเมินคา(Rating Scale) 

ชนิดกำหนดคำตอบไว  5 ระดบั โดยความหมายของคาน้ำหนกัคะแนนมีดังตอไปนี้  

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด น้ำหนักคะแนน คือ 5  

ระดับความพึงพอใจมาก  น้ำหนักคะแนน คือ 4  

ระดับความพึงพอใจปานกลาง น้ำหนักคะแนน คือ 3  

ระดับความพึงพอใจนอย น้ำหนักคะแนน คือ 2  
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ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด น้ำหนักคะแนน คือ 1  

 

คะแนนเฉล่ีย (x ̅ ) ระหวาง 4.51 -5.00 หมายถึง พอใจมาก  

คะแนนเฉล่ีย(x ̅ ) ระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง คอนขางพอใจ  

คะแนนเฉล่ีย(x ̅ ) ระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง เฉยๆ 

คะแนนเฉล่ีย(x ̅ ) ระหวาง 1.51 - 2.50 หมายถึง ไมคอยพอใจ 

คะแนนเฉล่ีย(x ̅ ) ระหวาง 0.00 -1.50 หมายถึง ไมพอใจ 

  ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

   3.3 การวิเคราะหขอมูล 

   สถิติที่นำมาใชในการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

 1.การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ วิเคราะหโดยการแสดง

คาความถี่ (Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage)    

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี วิเคราะหโดยการ หาคาเฉล่ีย 

(𝑥𝑥𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

  ตอนที่3 ขอเสนอแนะ ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหดวยการตีความเทียบเคียงบริบท  

 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชในการวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจของ

ประชาชนตอคุณภาพการบริการ ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี จะใชการวิเคราะห ขอมูล

ดวยสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปลาย 

 

4.1 ผลการศกึษา 

  การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบรหิารสวนตำบลควนสุบรรณ จ.สุ

ราษฎรธานี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการบริการ ขององคการบริหารสวนตำบล

ควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี จำแนก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ประชาชนในเขต

ตำบลควนสุบรรณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด เพื่อใหไดขอมูลที่เปนตัวแทนของ

กลุม ตัวอยางสมบูรณ จานวน 200 คน ซึ่งผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

                 สวนที่ 1 สรุปผลขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชาชนกลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67.5 มีอายุระหวาง 41-50ป คิดเปนรอยละ 34.9 การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

31.5 มีอาชีพเปนอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 42.5  
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     สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลควนสุบรรณ จ.สุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางพอใจ  x ̅  =  4.45 เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ x ̅ =  4.46 รองลงมา คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ  x ̅ =  4.44  ตอมา 

คือ ดานชองทางการใหบริการ x ̅ =  4.44 และดานที่มีคาเฉล่ียต่ำที่สุด ดานส่ิงอำนวยความสะดวก  x ̅ = 4.44 

4.2 อภิปลาย 

 จากผลการวิจัยเรื ่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควน

สุบรรณ จ.สุราษฎรธานี ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานขั้นตอนการใหบริการ ดาน

ชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานส่ิงอำนวยความสะดวก สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 1. ผลการอภิปรายการศึกษาความพงึพอใจตอการใหบริการองคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี พบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับ

คอนขางพอใจ เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2561) ไดทาการสำรวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการตองาน

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบรกิาร

ในภาพรวมในระดับคอนขางพอใจ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 

 2. ผลการอภิปลายขอมูลของผูที่มาใชบริการ การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 41-50 ป และกลุมตัวอยางสวนใหญสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ

ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ สฤษดิ์ ผาอาจ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลวังพญา โดยใชวิธีการเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปน

เพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุมตัวอยาง สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและรับจาง 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุป 

การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุ

ราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

จำนวน 200 ราย และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติเพื ่อหาคาสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป 

ระดับ การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนเกษตรกร สำหรับความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางพอใจ เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
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พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รองลงมา คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ตอมา คือ ดานชองทาง

การใหบริการ และดานที่มีคาเฉล่ียต่ำที่สุด ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

5.2 ขอเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ถึงแมจะพบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตำควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎรธานี มีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางพอใจ แตการใหบริการทั้ง 4 ดาน 

ยังมีเรื่องที่ตองปรับปรุง ซึ่งผูวิจัยมี ขอเสนอแนะ ดังนี้  

1.ดานขั้นตอนการใหบริการ ประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ำที่สุด ไดแก มีการจัดคิวการใหบริการ ดังนั้น  

อบต.ควนสุบรรณ ควรมีบัตรคิวในการใหบริการ  

2.ดานชองทางการใหบริการ ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก มีการเปดโอกาสใหเขาถึงบริการไดหลายชองทาง ดัง

นั่น ควรมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงไดดีกวานี้ 

3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก เจาหนาที่ผูใหบริการมีความตรงตอเวลา ดังนั่น ควร

อบรมการทำงานของเจาหนาใหรับผิดชอบเรื่องเวลาใหมากกวานี้ 

4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด ไดแก มีหองน้ำหรือหองสวมไวสำหรับผูมารับบริการ ดังนั้น 

อบต.ควนสุบรรณ ควรทำหองน้ำเพิ่มสำหรับผูที่มาใชบริการ อบต.ควนสุบรรณ  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชัดชัย รัตนะพันธ และคณะฯ ประจำปงบประมาณ (2561) ไดศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลแร อำเภอพังโคน จงัหวัดสกลนคร สืบคน

จาก https://www.tambonrae.go.th/images/index-satisfaction61.pdf 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562) รายงานวิจัยเรื่อง ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการและปจจยัที่มีผล

ตอความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลหนองชางแลน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

60

https://www.hatyaicity.go.th/files/com_report9/2019-11_ca0bd25e4d2275e.pdf
http://kokjan.go.th/system_files/214/002dd953a31587d0e63f591abf703f0c.pdf
https://www.tambonrae.go.th/images/index-satisfaction61.pdf


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง ไดศึกษาเรือ่ง ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

และการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากองคการบริหารสวนตำบลนา

ชุมเห็ด ประจำปงบประมาณ (2561) 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

61



การกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

ของธุรกิจวัสดุกอสราง บริษัท ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด   

 Establishing a marketing strategy to create sustainable growth of the company's 

building materials business. Thai Som wang Hardware 2020 Co., Ltd.                                  

กนกวรรณ เสงี่ยมเฉย0

1 และ ณัฐพันธ บัววราภรณ12 

Kanokwan Sangiamchoey and Nattapan Buavaraporn 

  

บทคัดยอ 
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายใน ภายนอกและวิเคราะหสาเหตุปญหา ศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคที่เลือกใชบริการ  และกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง  เครื่องมือที่

ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน สถิติที่ใช  คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก จุดแข็ง คือ คุณภาพของสินคา

ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม จุดออน คือ สินคาไมครอบคลุมในทุกประเภท  พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาประเภท

อุปกรณไฟฟา ซื้อวัสดุกอสรางไปใชซอมแซมส่ิงปลูกสราง ตัดสินใจเลือกรานโดยชางผูรบัเหมา สะดวกในการใชบริการวันเสาร-

อาทิตย และกำหนดกลยุทธราคาใหมีความหลากหลายระดับ กลยุทธพัฒนาดานชองทางการจัดจำหนาย และกลยุทธเพิ่ม

สินคาใหครอบคลุม  

คำสำคัญ: กลยุทธทางการตลาด, ธุรกิจ, วัสดุกอสราง 
 

Abtract 
     The purposes of this research are (1) To study the environment inside, outside, and analyze the cause 

of the problem. (2) To study the behavior of consumers who choose to use the service. And (3) To 

formulate marketing strategies to gain an advantage in the building materials retail business. The research 

tools are interviews and questionnaires, statistics used are averages, standard deviations, and content 

analysis. The results are (1) The strength is that the quality of the products meets industry standards, the 

weakness is that the product is not covered in all categories. (2) Consumer behavior mainly buys electrical 

equipment types of goods. Buy building materials for repairing buildings. Decide on a building materials 

store by a contractor technician. Convenient to use weekends (3 )  Set price strategies to varying levels 

Distribution channel development strategy and product-enhancing strategy. 

Keywords: Marketing strategy, Industry, Material 
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1. บทนำ 

 

     ปจจุบันการแขงขันของธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางและอุปกรณคอนขางมีการแขงขันที่สูงมาก ทั้งดานคูแขงทางตรงและ

คูแขงทางออม ที่พยายามปรับตัวใหเปน One Stop shopping ทั้งนี้คูแขงยังไดขยายฐานลูกคาเพื่อใหครอบคลุมลูกคาในทุกๆ

กลุม ไมวาจะเปนกลุมลูกคาทั่วไป ผูรับเหมา เจาของบาน เจาของโครงการหรือกลุมอื่นๆ โดยการมองธุรกิจภาพรวม จะเห็นได

อยางชัดเจนเลยวาในปจจุบันรานวัสดุครอบคลุมทั้งในตัวเมืองและชานเมืองทุกอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใน

ปจจุบันนี้ลาสุด ไทวัสดุขยายฐานจำหนายสินคาวัสดุกอสรางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรานคาปลีกวัสดุกอสรางใน

จังหวัดอยุธยาก็มีการปรับตัวไมวาจะเปนในดานของสินคา ราคา ชองทางในการจำหนายสินคา โปรโมชั่น บุคลากร รวมถึง

กระบวนการที่ตอบโจทยความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด การขยายตัวของธุรกิจจำหนายวัสดุกอสรางแบบสมัยใหม

สงผลกระทบตอผูประกอบการรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม เปนอยางมาก เนื่องจากผูประกอบการรานคาปลีกวัสดุ

กอสรางแบบดั้งเดิมมีเงินทุนจำกัด และ อำนาจในการตอรองกับซับพลายเออร นอยกวารานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหมที่มี

เง ินทุนสูงกวา รวมถึงรานคาปลีกวัสดุก อสรางสมัยใหมม ีการบริหารและระบบการจัดการที ่ม ีความทันสมัยและ                    

มีประสิทธิภาพที่ดี จึงเปนผลใหเกิดการแขงขันระหวางรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบสมัยใหมและรานคาวัสดุกอสรางแบบ

ดั้งเดิมเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทคาปลีกวัสดุกอสรางแบบสมัยใหมตางๆ ที่มีอยูทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด ไดมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายการบริหาร และกลยุทธที่ใชในการประกอบการเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและความตองการของผูบริโภค   

     บริษัท ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด เปนบริษัทจำหนายสินคาวัสดุกอสราง ไดเริ่มจัดตั้งขึ้นมาเมื่อป พ.ศ.2542 ตั้งอยู 

ณ เลขที่156/4 หมู4 ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบของกิจการเปนธุรกิจครอบครัว 

ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหนายวัสดุกอสราง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารกิจการโดย คุณสมหวัง เสงี่ยมเฉย บริษัทฯ 

เปนธุรกิจคาปลีก  คาสง และใหบริการดานวัสดุกอสราง ภายใตแนวคิดการดำเนินธุรกิจ “ถูกครบ จบที่เดียว” โดยมุงเนนการ

นำเสนอสินคาวัสดุกอสราง หลากหลาย คุณภาพดี ราคาถูก โครงสรางองคกร ประกอบดวยเจาของธุรกิจ  ทำหนาที่วางแผน

รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ วางแผนบริหารหาแหลงผลิตภัณฑเพื่อนำมาขายในบริษัทใหตอบโจทยลูกและรวมไปถึงตอบคำถาม

หรือปญหาของลูกคาที่เกิดขึ้น จากสถานการณและแนวโนมอุตสาหกรรมธุรกจิวัสดุกอสรางที่มีความผันผวนสูง ผูวิจัยจึงมีความ

จำเปนตองศึกษาแนวทางในการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจวัสดุกอสราง โดยคัดเลือกบริษัท 

ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนกรณีศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาพัฒนากลยุทธ

ทางดานการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจวัสดุกอสรางใหสามารถเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ

และปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจกอสรางในอนาคต 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรานวัสดุกอสรางและวิเคราะห

สาเหตุปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจฯ เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่เลือกใชบริการรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และเพื่อกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง บริษัท ไทย

สมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด และประโยชนที ่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ เขาใจสภาพแวดลอมของธุรกิจ 

พฤติกรรมผูบริโภค และเปนแนวทางในการศึกษาพัฒนากลยุทธทางดานการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทาง

ธุรกิจวัสดุกอสรางในอนาคตตอไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     ธงชัย สันติวงษ (2554) ไดกลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุทัง้ปวงที่

มีอิทธิพลทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการซึ่งโดยการเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่มีผลจูงใจหรือกำกับการตดัสินใจซื้อของ

ผูบริโภคลักษณะนี้เองที่จะทำใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสำเร็จผลดวยการชักนำและหวานลอมใหลูกคาซื้อ

สินคาและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ำครั้งตอไปเรื่อย ๆ ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนเรื่องของการศึกษาการ

ตัดสินใจของผูบริโภควาเกิดจากปจจัยอิทธิพลอะไรเปนตัวกำหนดหรือเปนสาเหตุที่ทำใหมีการตัดสินใจซื้อดังกลาวพฤติกรรม

ในขณะทำการซื้อจึงเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการตดัสินใจซื้อและในการตดัสินใจซื้อจะประกอบไปดวยปจจยัตางๆ เชน 

ความตองการ การเรียนรูความเขาใจ ฯลฯ ปจจัยตางๆ นี้มีอยูในความนึกคิดและจิตใจของทุกคนซึ่งตางก็ไดมีการสรางสมและ

ขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตนตามสังคมและวัฒนธรรมที่ตางกันจากอดีตถึงปจจุบันซึ่งทำใหคุณลักษณะที่

แทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกัน 

      (Kotler. 1997) ไดกลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบ

ถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทาง

การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     อรจันทร ศิริโชติ (2555) ไดกลาววา สวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางในการจัดจำหนาย (Place) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) กระบวนการ (Process) 6) 

หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) และ 7) บุคคล (People) เปนกลยุทธที่จำเปนสำหรับธุรกิจบริการที่จะตอง

บูรณาการใหรวมกันเพื่อความสำเร็จในการแขงขัน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management 

     พิบูล ทีปะปาล (2555) ไดกลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การกำหนดแนวทาง วิถีทางในการดำเนินงานของ

องคการ เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธที่

ประกอบดวยการวิเคราะห สภาพแวดลอมรวมถึงขอมูลสำคัญทางธุรกิจเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานที่เหมาะสม นำไปใช

ดำเนินงาน ซึ่งมีการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบพื ้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวยขั ้นตอน 4ขั ้นตอน ดังตอไปนี้ การตรวจสอบ

สภาพแวดลอม (environmental scanning) การจัดทำกลยุทธ (strategy formulation) การนำกลยุทธไปปฏิบัติ (strategy 

implementation) การควบคุมและการประเมินผล (strategic control and evaluation) 

2.4 การวิเคราะหสาเหตุปญหาที่มีผลกระทบตอธุรกิจ 

      แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับ สาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือ

ผังกางปลา สิ่งสำคัญในการสรางแผนผัง คือตองทำเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้ กำหนดประโยค

ปญหาที่หัวปลา กำหนดกลุมปจจัยที่จะทาใหเกิดปญหานั้นๆ ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย หาสาเหตุหลักของ

ปญหา จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ ใชแนวทางการปรับปรงุทีจ่ำเปน ขอดีของผังกางปลา คือ ไมตองเสียเวลาแยกความคิด

ตางๆที่กระจัดกระจายของแตละสมาชิกแผนภูมิกางปลาจะชวยรวบรวบความคิดของสมาชิกในทีม ทำใหทราบสาเหตุหลักๆ

และสาเหตุยอยของปญหา ทำใหทราบสาเหตุที่แทจริงของปญหา ซึ่งทำใหเราสามารถแกปญหาไดถูกวิธี ขอเสียของผังกางปลา 
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คือ ความคิดไมอิสระเนื่องจากมีแผนภูมิกางปลาเปนตัวกำหนดซึ่งความคิดของสมาชิกในทีมจะมารวมอยูที่แผนภูมิกางปลา 

ตองอาศัยผูที่มีความสามารถสูงจึงจะสามารถใชแผนภูมิกางปลาในการระดมความคิด 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกำหนดกลยุทธทางการตลาดและปจจัยทางการตลาด ดังนี้ 

     จิรดิศ สุขเสงี่ยม (2560) ศึกษากลยุทธการตลาดของรานคาวัสดุกอสรางที่ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของกลุมธุรกิจ

รับเหมากอสรางขนาดยอม (small enterprises) โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื ้อและการใหระดับ

ความสำคัญตอกลยุทธการตลาด (4Ps) ของรานคาวัสดุกอสรางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของกลุมธุรกิจรับเหมา

กอสรางขนาดยอม (Small Enterprises) จำแนกตามขอมูลนิติบุคคล (ประชากรศาสตร) ขององคกรธุรกิจ ผลจากการ

วิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมทัว่ไปในการการซื้อวัสดุกอสรางพบวา กลุมตัวอยางกิจการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสามารถ

กำหนดลักษณะหรือยี่หอของวัสดุกอสรางที่จะซื้อมาใชในโครงการกอสรางไดเอง โดยมีการเปรียบเทียบราคาสินคาและหา

ขอมูลสินคาเพิ่มเติมในอินเทอรเน็ตหรือชองทางออนไลนกอน   การตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมี

การใชบริการรานวัสดุกอสรางรานใดรานหนึ่งเปนประจำ โดยใหเหตุผลดานเครดิตสินเชื่อมากที่สุด และในสวนของชองทางใน

การชำระคาใชจายในการซื้อวัสดุกอสรางที่ใชบอยที่สุดพบวา กลุมตัวอยางกิจการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชำระดวยเงิน

สด สวนในดานการใหระดับความสำคัญตอกลยุทธการตลาด (4Ps) ของรานคาวัสดุกอสรางฯ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสำคัญกับกลยุทธดานชองทางการจดัจำหนายมากทีสุ่ด รองลงมาคือ กลยุทธดานราคา กลยุทธดาน                   การ

สงเสริมการตลาด และกลยุทธดานผลิตภัณฑ ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลนิติบุคคล 

(ประชากรศาสตร) กับ ระดับการใหความสำคัญของกลยุทธทางการตลาด (4Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของ

กลุมตัวอยาง พบวา มีเพียงเฉพาะเกณฑดานประเภทของโครงการกอสรางที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางเทานั้น ที่ให

ความสำคัญกับกลยุทธทางการตลาด (4Ps) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางไมแตกตางกัน 

     ปรียาเนตร สายพรม (2560) ศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคชาวลาว: กรณีศึกษารานคาวัสดุกอสรางในเขต

พื้นที่ จุดผอนปรน อ.เวียงแกน จ.เชียงราย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคาชาวลาวและทัศนคติดานกล

ยุทธสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคชาวลาว ในเขตจุดผอนปรน อ.เวียง

แกน จ.เชียงราย เนื่องจากธุรกิจการสงออกวัสดุกอสรางขยายตัวตามการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของ สปป.ลาว กลุม

ตัวอยางของการวิจัยนี้ ไดแก ลูกคาชาวลาวที่เคยใชบริการจากทางรานคาวัสดุกอสรางในเขตพื้นที่จุดผอนปรน อ.เวียงแกน  

จ.เชียงราย จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ผลจากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตาม

แนวคิด 7Os พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพสวนใหญคือ

เกษตรกร สินคาที่ซื้อสวนใหญ ไดแก เหล็ก เพื่อกอสราง ซอมแซมส่ิงปลูกสราง โดยมีการซื้อสินคาในวันพุธเนื่องจากเปนวันทีม่ี

ตลาดนัดบริเวณจุดผอนปรน ครอบครัวเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมีการพิจารณาจากความคุมคาของราคา

สินคา กลยุทธสวนประสมทางการตลาด ที ่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื ้อสินคาและบริการระดับมากที่สุด ไดแก ดาน

กระบวนการ บุคลากร และการจัดจำหนาย โดยปจจัยดานสินคา การสงเสริมการตลาด ราคา และลักษณะทางกายภาพ มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาชาวลาวอยูในระดับมาก ซึ่งในภาพรวมกลยุทธสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน มีอิทธิพลตอ

การเลือกซื้อสินคาและบริการในระดับมากที่สุด 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการเจาของกิจการรานคาปลีกวัสดุกอสรางในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หรือพนักงานในรานคาปลีกวัสดุกอสราง ที่ไดลงทะเบียนไวกับสำนักงานการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจำนวนทั้งหมด 

153 ราน ซึ่งประกอบไปดวยรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 ราน โดยทำการคัดเลือกในแตละ

อำเภอที่จำหนายวัสดุกอสรางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูรับเหมาโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จำนวน 5 ราย 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคจากรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

กำหนดใหมีระดับความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น รอยละ 95 โดยใชสูตรคำนวณของคอแครน 

W.G.cochran (1953) เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ไดขนาดตัวอยาง (n) เทากับ 385 ตัวอยาง เพื่อความ

สะดวกในการเก็บขอมูลผูวิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอยางที่ใชตอบแบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอยาง  

     เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก เครื่องมือที่ใชในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก                   (In-

Depth Interview)  ประกอบดวย ประเด็นคำถามสำหรับผูบริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวของกับรานคาปลีกวัสดุกอสรางใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครื ่องมือที ่ใชในการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามใหกับลูกคาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที ่เคยใชบริการรานวัสดุกอสรางคาปลีก แบงออกเปน 5 สวน สวนที่ 1 คำถามคัดกรอง สวนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางคาปลีกใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสวนประสมการตลาดรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สวนที่ 5  ปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสราง 

     การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใชวิธีการตั้งคำถามแบบปลายเปด เพื่อให

ผูตอบสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นในมุมกวาง และการแจกแบบสอบถามใหกับลูกคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เคยใช

บริการรานวัสดุกอสรางคาปลีกเปนการสุมตัวอยางที่ไมคำนึงถึงความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยวิธีการสุม

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวน 400 คน 

     การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื ้อหา (Content Analysis) ขอมูลเชิงปริมาณ 

วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผูวิจัยไดนำเสนอผลการศึกษาและอภิปราย โดยนำเสนอเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

     สวนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรานวัสดุกอสรางและวิเคราะหสาเหตุปญหาที่มี

ผลกระทบตอธุรกิจฯ พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย 1) การจัดหา/จัดซื ้อ (Procurement) 

ประกอบดวย กิจกรรมหรือหนาที่ในการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและปจจัยการผลิต เพื่อนำมาใชในกิจกรรมหลักในการจัดหา

สินคาเคหะภัณฑ หนวยงานจัดซื้อจะทำหนาที่ในการตอรองเรื่องสินคาเพื่อใหไดสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดและราคา

สินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา   2) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ประกอบดวย

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหความตองการดานบุคลากร การบริหารจัดการเพื่อใหมี

จำนวนที่เหมาะสมกับภาระงาน การสรรหาและการคัดเลือก                การฝกอบรมกอนการปฏิบัติงาน การบริหาร

เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการตาง ๆ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานการเมือง (Political)  
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พบวา จากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาจนถึงปจจุบัน ทำใหรานวัสดุกอสรางไดรับผลกระทบจากพิษ

การเมืองอยางรุนแรงดานเศรษฐกิจ (Economy) ธุรกิจกอสรางมีแนวโนมในทิศทางที ่ดีขึ ้น เนื ่องจากการเรงเบิกจาย

งบประมาณ และลงทุนโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาล  ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) การดำเนินชีวิตของ

คนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงมีความตองการความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี ทันสมัย

มากขึ้น เขาถึงงาย สะดวกสบาย ทำใหเกิดการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย  ดานเทคโนโลยี (Technology) การเขามามี

บทบาทมากขึ้นของเทคโนโลยีทั้งในเรื่องของการบริหารสินคาคงคลัง ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) ตั้งอยูติดถนนใหญ               

มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกตอการมาสั่งสินคาดวยตัวเอง ดานกฎหมาย (Legal) นโยบายของรัฐบาล รวมถึงการแขงขันทาง

การเมืองตาง ๆ อาจมีผลตอการเขามาลงทุนของชาวตางชาติ และการลงทุนของคนไทย ผลการวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใช

แผนภูมิกางปลาในการวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนไปไดทั้งหมดของการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจวัสดุกอสราง สามารถ

สรุปไดดังน้ี ปญหาดานผลิตภัณฑ สินคาไมครอบคลุมในทุกประเภท โดยเฉพาะสินคาประเภทตกแตง และประเภทอุปกรณ

สำนักงาน ปญหาดานราคา ไมมีสวนลดในดานราคาเมื่อซื้อปริมาณจำนวนมาก ปญหาดานสถานที่จัดจำหนาย ไมมีสาขายอยมี

เฉพาะที่รานในตัวจังหวัดที่เดียวทำใหลูกคาที่อยูตางอำเภอตองเดินทางเขามาซื้อทำใหตองเสียคาใชจายและเสียเวลา ปญหา

ดานบุคลากร พนักงานขาดความรูความเขาใจของสินคา ขอมูลสินคาบางชนิดที่พนักงานมีไมเพียงพอสงผลใหพนักงานมา

สามารถอธิบายไดครบถวนและถูกตอง ทำใหพลาดในการขาย ปญหาดานลักษณะทางกายภาพ วางสินคาไมเปนหมวดหมู ทำ

ใหผูมาใชบริการสับสนในการหาสินคา ปญหาการสงเสริมการขาย โปรโมชั่น สวนลด ยังไมเปนที่จูงใจแกผูมาใชบริการ และ

ปญหากระบวนการ ชองทำชำระเงินไมหลากหลาย รับเฉพาะเงินสดเทานั้น เปนอีกปจจัยที่ทำใหยอดขายลดลง  

     สวนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่เลือกใชบริการรานคาปลีกวัสดุกอสรางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 

พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา คิดเปนรอยละ 16.88  สวนใหญวัตถุประสงคซื้อวัสดุกอสรางไปใช

ซอมแซมสิ่งปลูกสราง คิดเปนรอยละ 45.00 บุคคลที่มีสวนตอการตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางสวนใหญชางผูรับเหมาคิด

เปนรอยละ 35.25 และสะดวกในการใชบริการรานคาวัสดุกอสราง ในวันเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 51.75 

     สวนที่ 3 ผลการกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการในธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง บริษัท  

ไทยสมหวังฮารดแวร 2020 จำกัด  จากสาเหตุปญหาแผนภูมิกางปลา ปญหาปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก  ผูวิจัยไดสรุป

วิเคราะหในตาราง TOWS Matrix ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห TOWS Matrix 

ปจจัยภายใน 

(Internal Factors) 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

(External Factors) 

S จุดแขง็ (ภายใน) 

S1. คุณภาพของสินคาไดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

S2. ราคาหลากหลายระดับแบงตาม

คุณภาพสินคาในประเภท 

S3. รานคามีทำเลที่ตั้งที่มีความ

สะดวกตอการใชบริการ 

S4. กระบวนการจัดสงสินคาไปถึง

จุดหมายไดเปนอยางด ี

S5. บริเวณทางเขารานสะอาดและ

สะดวก 

W จุดออน (ภายใน) 

W1 สินคาไมครอบคลุมในทุกประเภท 

W2 ไมมีสาขายอยมีเฉพาะที่  

W3 รานในตัวจงัหวัดที่เดยีว  

W4 พนักงานขาดความรูความเขาใจของ

สินคา  

W5 วางสินคาไมเปนหมวดหมู  

W6 โปรโมชั่น สวนลด ยังไมเปนที่จูงใจ

แกผูมาใชบรกิาร 

W7 ชองทำชำระเงินไมหลากหลาย 
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O โอกาส (ภายนอก) 

O1. การขยายตลาดผานการขาย

สินคาออนไลน  

O2. การมองหากลุมลูกคาใหม 

O3. ผูบริโภคใชส่ือโซเชี่ยลเพิ่มขึ้น  

O4 ผูบริโภคนิยมชำระสินคาดวยการ

โอนเงิน 

O5. เพิ่มประเภทของสินคาใหมคีวาม

หลากหลาย 

กลยทุธ SO /กลยุทธเชงิรุก 

- สรางชองทางการจดัจำหนายผาน

ส่ือออนไลน การมองหากลุมลูกคา

ใหม โดยจะเนนไปที่ลูกคาที่เปนกลุม

โครงการ และบริการจัดสงอยาง

รวดเร็ว (S4, O1,O2) 

- โปรโมตสินคาผานชองทางออนไลน 

(S1,S2, O3) 

 

กลยทุธ WO/กลยุทธเชงิแกไข 

- เพิ่มสินคาใหครอบคลุมในทกุประเภท 

สินคามีความหลากหลาย (W1, O5) 

 

T อุปสรรค  (ภายนอก) 

T1. การเขามาของรานคาขาย

สมัยใหม 

T2. ภาวะการชะลอตัวธุรกิจกอสราง 

T3. เศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ะลอ

ตัวสงผลใหมรีายไดนอยทำใหผูบริโภค

ประหยัดคาใชจาย         มากขึ้น 

กลยทุธ ST /กลยุทธเชงิปองกนั 

- กำหนดราคาใหมีความหลากหลาย

ระดับเพื่อใหผูบริโภคมีตัวเลือกมาก

ขึ้น และพัฒนาดานการสงเสรมิ

การตลาดดวยการลด แลก แจก แถม 

(S2, T2, T3) 

กลยทุธ WT /กลยทุธเชงิรับ 

- พัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีความ

หลากหลายครอบคลุมทุกกลุมลูกคา และ

จัดสรรสินคาทีม่ีตัวเลือกหลากหลาย

ราคาในสินคาชนิดเดียวกัน (W1, T2,T3) 

     แนวทางในการจัดทำกลยุทธทั้ง 4 รูปแบบ วิเคราะหได ดังนี้ 

     1. กลยุทธเชิงรุก SO เปนกลยุทธโดยใชจุดแข็งเพื่อสรางความไดเปรียบจากโอกาส ดังนี้ สรางชองทางการจัดจำหนายผาน

สื่อออนไลน การมองหากลุมลูกคาใหม โดยจะเนนไปที่ลูกคาที่เปนกลุมโครงการ และบริการจัดสงอยางรวดเร็ว (S4, O1,O2) 

โปรโมตสินคาผานชองทางออนไลน โดยชองทางเฟสบุค เว็บเพจของราน (S1, S2, O3) 

     2. กลยุทธเชิงแกไข WO เพิ่มสินคาใหครอบคลุมในทุกประเภท ใหมีสินคามีความหลากหลาย (W1, O5) 

     3. กลยุทธเชิงปองกัน ST กำหนดราคาใหมีความหลากหลายระดับเพื่อใหผูบริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น และพัฒนาดานการ

สงเสริมการตลาดดวยการลด แลก แจก แถม (S2, T2, T3) 

     4. กลยุทธเชิงรับ WT ทำการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุมลูกคา และจัดสรรสินคาที่มี

ตัวเลือกหลากหลายราคาในสินคาชนิดเดียวกัน (W1, T2, T3) 

     ผูวิจัยไดคัดเลือกกลยุทธจากน้ำหนักคะแนนที่ผูสัมภาษณใหความสำคัญ 3 อันดับแรก มาใชในการแกปญหาของงานวิจัย 

ดังนี้ การกําหนดกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) กลยุทธที่เหมาะสมในระดับองคกรคือ กลยุทธการเติบโต (Growth 

Strategy) จากการเติบโตของตลาดธุรกิจวัสดุกอสรางมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเนน การทําการแขงขันดานการขยายตลาด 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความพรอมของบริษทัในเรื่อง ของทรัพยากรภายในบรษิัท ทั้งในดานเงนิทุน ทรัพยากรบุคคล ประกอบ

กับแนวโนมการเติบโตของ ตลาดทําใหการนํากลยุทธการเติบโตมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรจึงมีความ 

เหมาะสม โดยมุงเนนไปที่การนําเทคโนโลยีการใชงานตลาดออนไลน  เพื่อเปนชองทางเพิ่มเติมการการติดตอ ซื้อขาย และการ

ชำระเงิน ผูวิจัยไดกําหนดทางเลือกไว 1 กลยุทธ ไดแก พัฒนาดานชองทางการจัดจําหนายและไดเพิ่มชองทางออนไลนมากขึ้น 

การกําหนดกลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level) กลยุทธที่เหมาะสมในระดับ หนาที่คือ การใชกลยุทธในแตละดาน

ผสมผสานกันเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูวิจัยไดกําหนดทางเลือกไว 2 กลยุทธ 
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คือ สงเสริมใหสินคาชนิดเดียวกันใหมีตัวเลือกราคาใหมีความหลากหลายระดับเพื่อใหผูบริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น และพัฒนา

ดานการสงเสริมการตลาดดวยการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม  

     อภิปรายผล 

     ผลการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรานวัสดุกอสรางและวิเคราะหสาเหตุปญหาที่มีผลกระทบตอ

ธุรกิจฯ พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย 1) การจัดหา/จัดซื้อ (Procurement)   2) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานการเมือง 

(Political) ดานเทคโนโลยี (Technology) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) และดานกฎหมาย (Legal)  ผลการวิเคราะห

หาสาเหตุ สรุปไดดังนี้ ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานสถานที่จัดจำหนาย ปญหาดานบุคลากร ปญหาการสงเสริมการขาย 

และปญหากระบวนการ สอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน ผาสุก (2558) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ

ขององคกรธุรกิจรับเหมากอสรางในจังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยภายนอก ไดแก 1) ปจจัยดานการเมืองที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา 2) ปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 3) ปจจัยดานการลงทุนของนักลงทุน 4) ปจจัยดานแรงงาน ปจจัย

ภายใน ไดแก การเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมากอสราง  

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ซื้อวัสดุกอสรางไปใชซอมแซมสิ่งปลูกสราง  

ตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางโดยชางผูรับเหมา และสะดวกในการใชบริการวันเสาร-อาทิตยสอดคลองกับงานวิจัยของอภิ

สิทธิ ใสสด (2562) ที่ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของลูกคาในจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวา

ลูกคาที่ซื้อวัสดุกอสรางในจังหวัดพังงา สวนใหญมีเปาหมายในการซื้อสินคาเพื่อสราง เปนการตัดสินใจเองนิยมเลือกซื้อสินคา

จากรานจำหนายวัสดุกอสรางในวันจันทร-ศุกร 

     ผลการกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการในธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง บริษัท ไทยสมหวัง

ฮารดแวร 2020 จำกัด  ไดนํากลยุทธการเติบโตมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรโดยมุงเนนไปที่การนํา

เทคโนโลยีการใชงานตลาดออนไลน  เพื่อเปนชองทางเพิ่มเติมการการติดตอ ซื้อขาย และ การชำระเงิน กำหนดกลยุทธราคา

ใหมีความหลากหลายระดับ กลยุทธพัฒนาดานชองทางการจัดจำหนาย และกลยุทธเพิ่มสินคาใหครอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยจิรดิศ สุขเสงี่ยม (2560) กรณีศึกษา กลยุทธการตลาดของรานคาวัสดุกอสรางที่ตอบสนองพฤติกรรมการซื้อของกลุม

ธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดยอม (small enterprises) พบวา กลุมตัวอยางกิจการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชำระดวยเงิน

สด สวนในดานการใหระดับความสำคัญตอกลยุทธการตลาด (4Ps) ของรานคาวัสดุกอสรางฯ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง

ใหความสำคัญกับกลยุทธ ดานชองทางการจัดจำหนายมากที่สุด รองลงมาคือ กลยุทธดานราคา กลยุทธดานการสงเสริม

การตลาด และกลยุทธดานผลิตภัณฑ ตามลำดับ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
      

     สรุปผลการศึกษา 

     ผลการศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของธุรกิจรานวัสดุกอสรางและวิเคราะหสาเหตุปญหาทีม่ีผลกระทบตอ

ธุรกิจฯ พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย 1) การจัดหา/จัดซื้อ (Procurement)   2) การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานการเมือง 

(Political) ดานเทคโนโลยี (Technology) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) และดานกฎหมาย (Legal)  ผลการวิเคราะห
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หาสาเหตุ สรุปไดดังนี้ ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานสถานที่จัดจำหนาย ปญหาดานบุคลากร ปญหาการสงเสริมการขาย 

และปญหากระบวนการ   

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา ซื้อวัสดุกอสรางไปใชซอมแซมสิ่งปลูกสราง  

ตัดสินใจเลือกรานวัสดุกอสรางโดยชางผูรับเหมา และสะดวกในการใชบริการวันเสาร-อาทิตย  

     ผลการกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบในการในธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง บริษัท ไทยสมหวัง

ฮารดแวร 2020 จำกัด  ไดนํากลยุทธการเติบโตมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจขององคกรโดยมุงเนนไปที่การนํา

เทคโนโลยีการใชงานตลาดออนไลน  เพื่อเปนชองทางเพิม่เติมการการติดตอ ซื้อขาย และการชำระเงิน กำหนดกลยุทธราคาให

มีความหลากหลายระดับ กลยุทธพัฒนาดานชองทางการจัดจำหนาย และกลยุทธเพิ่มสินคาใหครอบคลุม    

 
     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

     1) ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางในพื้นที่ใกลเคียงหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงปญหาที่หลากหลายมากขึ้น แลวนำ

ผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของธุรกิจรานคาปลีกวัสดุกอสราง และสามารถปรับกลยุทธทางการตลาด

ใหสอดคลองไดดียิ่งขึ้น 

     2) ควรมีการศึกษาขอมูลใหมๆ เพิ่มขึ้นจากปจจุบันหรือศึกษาปจจัยดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเฉพาะดาน

นั้น ๆ 

     ขอจำกัดในการศึกษา 

     1) การศึกษาขอมูลในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปดวย ความยากลำบาก 

เนื่องจากมาตรการควบคุมโรค เชน การเวนระยะหางทำใหพูดคุยกันลำบากยิ่งขึ้น เปนตน 

     2) กลุมตัวอยางที่ซื้อวัสดุกอสรางคอนขางอยูในกลุมที่แคบ เนื่องจากบุคคลที่จะเขามาซื้อวัสดุกอสรางมักเปนบุคคลที่

เกี่ยวของโดยตรง เชน ผูรับเหมา ชาง เปนตน 
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การศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันในการดำเนินธุรกิจ 

จำหนายเสื้อผาแฟช่ันรานอาเปยในรูปแบบออนไลน 

A study of strategies guidelines to be advantageous in the competition  

of Ar-Pia Clothing Fashion shop online 
 

กนกอร  มงคลกิจถาวร1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 

Kanokon Mongkhonkitthaworn and Rawida Wiriyakitjar 
 

บทคัดยอ 
 

     งานวิจัยน้ีมีวัตุประสงคเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวางกลยุทธใหตรงกับความตองการของผูบริโภครานเสื้อผาอาเปย

เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยผูวิจัยใชเครื ่องมือ คือ การสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการรานคาออนไลนจำนวน3 รานและเก็บ

แบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอยาง จากกลุมประชากร คือ ผูประกอบการและกลุมผูบริโภคเพศหญิงที่เคยมีการสั่งซื้อสินคา

ประเภทเส้ือผาผานรานคาออนไลน  จากผลการศึกษาผูวิจัยไดกำหนดกลยุทธวา  ทางรานจะเปดรูปแบบการจำหนายเพิ่ม คือ 

แบบพรีออเดอรและการเพิ่มรานคาใหมในแพลตฟอรมออนไลนเดิม ซึ่งลูกคาจะไดสินคาที่แปลกใหมและหากสินคามีปญหาก็

สามารถติดตอทางรานไดโดยตรง ดานการสงเสริมการตลาด จะมีการประชาสัมพันธสินคาผานทางเพจรานอยางสม่ำเสมอ 

 

คำสำคัญ: รานคาออนไลน 1, พรีออเดอร 2, กลยุทธ 3, ประชาสัมพันธ 4, รานเส้ือผาอาเปย 5 

 

Abstract 
 

     The research aimed to study and find the strategies guidelines to meet the need of Ar-Pia shop’s 
customers and increase the number of sales figures. The research instrument was In-depth Interviews 
of the three online entrepreneurs and questionnaires of 400 samples. The population was female 
customers who used to buy clothes online. The researchers set up the strategies as follows: the 
shop set up the sale formats; Pre-Order and more branches of the online shop were set up. The 
customers will get new and various styles of clothes and they can immediately contact the shop in 
case of getting wrong or damaged products. The shop promotion: online advertising was regularly 
used on the shop webpage. 

 
Keyword : Online shop 1,    Pre-order 2,   Strategies 3,   Advertising 4,   Ar-Pia shop 5 
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1.บทนำ 
 
     รานเสื้อผาแฟชั่นอาเปย เปดเปนรานเสื้อผาแฟชั่นสำเร็จรูปขนาดเล็ก จำหนายสินคาแบบมีหนาราน (Offline) เปนธุรกิจ

ในรูปแบบเจาของเดียวจำหนายสินคาแฟชั่นสไตลเกาหลี โดยเริ่มจากการรับสินคามาจำหนายจากศูนยกลางคาสงขนาดใหญ

ยานประตูน้ำเพื่อนำมาวางจำหนายหนารานและจำหนายผานแพลตฟอรม (Platform) ตางๆ  จากนั้นเมื่อมีฐานลูกคามากขึ้น

ก็มีการเริ่มสั่งสินคามาจากประเทศจีนเองเพื่อลดตนทุนคาสินคา ปจจุบันธุรกิจขายเสื้อผาแฟชั่นอาเปยไดปดหนารานลง 

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวประเทศของรัฐบาลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลให

การทองเที่ยวหยุดชะงกั จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงอันเปนผลจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งในแตละระยะจะแตกตาง

กันออกไป โดยการระบาดระยะแรกเริ่มประมาณตนเดือนมกราคม 2563 ไปจนเกือบสิ้นป 2563 มีการใหหยุดงานหรือใหรอ

งาน มีการรักษาระยะหาง lock down ประเทศ สาเหตุที่ทางรานมีความจำเปนตองปดรานชั่วคราวเนื่องจากยอดขายที่ลดลง

แตรายจายยังเทาดิม จึงไมสามารถแบกรับคาใชจายในสวนของคาเชารานและคาพนักงาน รวมถึงไมสามารถจัดการกับสภาพ

คลองทางการเงินได ทางรานจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย มาจำหนายทางออนไลนเพียงอยางเดียว สงผลใหรายได

ลดลง (สำนักงานการวิจัยแหงชาติ , 2564 ) 

     ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการทำการตลาดผานชองทางออนไลนมีความสำคัญ เนื่องจากตลาดอีคอมเมิรซไทย 2563 เติบโตอยาง

กาวกระโดดชวงจากสถานการณโควิด-19 ที่มาพรอมกับหางรานที่ปด ผลักดันใหคนไทยซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น 

จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ สำนักงาน 

กสทช. ที่เปรียบเทียบการใชงานแพลตฟอรมออนไลนของคนไทย ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 พบวา 

แพลตฟอรมชอปปงออนไลน มียอดการเขาใชบริการเพิ่มขึ้น  เชน ชอปป (Shopee) เพิ่มขึ้นกวา 478.6% และ ลาซาดา

(Lazada) เพิ่ม 121.5% สะทอนใหเห็นวา คนไทยใชเวลาบนโลกออนไลนมากขึ้นสงผลใหการขายของออนไลนสามารถทำได

งายขึ้นเพราะกลุมลูกคามารวมกันอยูบนโลกออนไลนแลว(สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) , 

2563) 

     งานวิจัยนี้มีวัตุประสงคเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวางกลยุทธใหตรงกับความตองการของผูบริโภครานเสื้อผาอาเปย

เพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งสวนประสมทางการตลาด 7Ps เปนรูปแบบในการสรางแนวทางการจัดการการตลาดที่ดี จากความสําคัญ

และเหตุผลที่กลาวมาขางตน การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร 7Ps นั้น ผูวิจัยจะมุงศึกษาแนวทางการสรางกล

ยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันในการดำเนินธุรกิจจำหนายเสื้อผาแฟชั่นรานอาเปยในรูปแบบออนไลนและใชเปน

ขอมูลใหกับผูประกอบการ สามารถนําขอมูลไปปรับใชทำกลยุทธทางการตลาดและเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด

สําหรับธุรกิจจำหนายเส้ือผาแฟชั่นทางออนไลน และนําไปปรับใชเพื่อดําเนินธุรกิจและหาโอกาสทางการตลาดตอไป 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน 

     วิเชียร  วงศณิชชากุล (2550) กลาววาองคประกอบของสวนผสมทางการตลาดออนไลนในรูปแบบใหมประกอบดวย 6P’s 

ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่จัดจำหนาย (Place) การสงเสริมการขาย สงเสริมการตลาด(Promotion) 

การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)และการใหบริการสวนบุคคล(Personalization) สวนผสมเหลานี้มีสวนเกี่ยวกันและมี

ความสำคัญสำหรับการตลาดออนไลนเปนอยางมาก 

  

แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมผูบริโภค 

     Schiffman and Kanuk (1994). ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ไววาเปนพฤติกรรมที่

ผูบริโภคที่สนใจผลิตภัณฑหรือบริการมักจะทำการสืบคนผลิตภัณฑหรือบริการ และประเมินซึ่งคาดวาจะตอบสนองความ

ตองการของตนเองได  
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แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธการสรางความแตกตาง 

     Caves & Ghemawat (1992). ไดศึกษาวา กลยุทธการสรางความแตกตางสามารถกอใหเกิดกำไรที่สูงกวากลยุทธความ

เปนผูนำดานตนทุน เพราะวาการสรางความแตกตางกอใหเกิดคูแขงที่จะสามารถเขามาแขงขันไดนอยกวา แตในขณะเดยีวกัน

กลยุทธความเปนผูนำดานตนทุนก็สามารถมีสวนแบงตลาดไดมากกวากัน 

แนวคิดและทฤษฎี สวนประสมทางการตลาด7Ps เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของลูกคา 

     Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปร

เพิ ่มเติมขึ ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังนั้น

จึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 

3. วิธีการศึกษา 
 
     การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางกลยุทธเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันในการดำเนินธุรกิจจำหนายเส้ือผาแฟชั่น 

รานอาเปยในรูปแบบออนไลน”  วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา มีทั้งหมด3ประเภท  

1.การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณรานขายเสื้อผาแฟชั่นออนไลนที่มียอดติดตามเกิน 

5000 ฟอลโล จำนวน 3 ราน คือ ราน PS.Garden  ราน Chernas และราน Backup denim โดยเปนการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และการบริหารเพื่อสรางความพึงพอใจโดยจะใชการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสรางใชคำถามแบบปลายเปดเปนคำถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและเต็มที่  

2.การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ โดยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูบริโภคเพศหญิงที่เคยมีการสั่งซื้อสินคา

ประเภทเสื้อผาผานรานคาออนไลนโดยเก็บขอมูลเกี ่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  เกี ่ยวกับความสัมพันธกับ

พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นออนไลน  โดยใชหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง ตามระดับนัยสําคัญตามสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ (W.G. Cochran) โดยกำหนดระดับคาความ  เชื่อมันรอยละ 

95 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ซึ่งจะไดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาตองไดไมนอยกวา 385 ตัวอยาง โดย

จะแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ดวย GOOGLE FORM โดยการสงลิงค เขาในกลุมขายเสื้อผาใน Line official และ 

กลุมขายเส้ือผา ใน Facebook  โดยเปนการเก็บขอมูลดวยตนเอง  

3.การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ขอมูลที่อยูในลักษณะของเอกสารตาง ๆ ที่มีบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดเก็บรวบรวมไวแลว 

เชน ขอมูลสถิติรายงานการวิเคราะห ผลงานวิจัยตางๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ หรือ บทความทางวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางใน

การศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  

     งานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนมาผูศึกษาทำการลงรหัสและนำขอมูลมาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล

จากโปรแกรมสำเร็จรูป การแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ(Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะปจจัยสวนบุคคล

ของผูทำการตอบแบบสอบถาม และจะใชคาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด(Max) 

และคาต่ำสุด (Min) แสดงถึงระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการซื้อ และความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดย

มีเกณฑการแปลคาความหมายใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale ที่มีคำตอบใหเลือก 5 ระดับ กำหนดเกณฑในการประเมินคา

คะแนน ที่ไดจากคำตอบตามสัดสวนการประมาณ มีระดับการตัดขอมูลเปนแบบมาตรวัดอันตรภาค หรือชวง (Interval 

Scale) ที่มีคาถามเชิงนิยมหรือมีความหมายในเชิงบวก (Positive)  
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     วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัยโดยนำขอมูลมาเรียบเรียงและจำแนกเพื่อสรางขอสรุปจาก

ขอมูลตางๆที่รวบรวมไดและนำขอมูลจากการรวบรวมผลงานวิจัยตางๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวของมาวิเคราะหเชิงพรรณา วิธีการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยการสรางแผนผังกางปลา วิธีการคนหาแนวทางการแกไขปญหาโดยการใช TOWS MATTRIX 

ไดออกมาเปน 4 ทางเลือก วิธีการประเมินทางเลือก เลือกจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก และขอมูล

จากการสัมภาษณผูประกอบการ ใหคะแนนแตละทางเลือกตามปจจัยที่ตั้งไวและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดตามลำดับคะแนน  

 

4.ผลการศึกษาและอภปิราย 
 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 

หญิง 400 100 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศหญิง จำนวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางที่ 2 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตามอายุ 

จากตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีอายุ 33-37 ป จำนวน 107 คน  คิดเปนรอยละ 26.8รองลงมา 
อายุ 38-40 ป จำนวน 95 คน  คิดเปนรอยละ 23.8 และนอยที่สุดคือ อายุ 18-22 ป จำนวน 32 คน คดิเปนรอยละ 8 
 
ตารางที่ 3  แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตาม ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา 26 6.5 
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) 26 6.5 
ปริญาตร ี 287 71.8 

ตารางที่ 3  แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตาม ระดับการศึกษา (ตอ) 
 
ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 
สูงกวาปริญญาตร ี 61 15.3 
รวม 400 100 

อายุ จำนวน รอยละ 
18-22 ป 32 8.0 
23-27 ป 78 19.5 
28-32 ป 88 22.0 
33-37 ป 107 26.8 
38-40 ป 95 23.8 
รวม 400 100 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

74



 
จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 287 คน คิดเปนรอยละ 
71.8 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 61 คน  คิดเปนรอยละ 15.3 และนอยที่สุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา และ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 
 
ตารางที่ 4  แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตาม อาชีพ 
 
อาชีพ จำนวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 40 10.0 
พนักงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ 16 4.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 105 26.3 
ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 204 51.0 
รับจาง 18 4.5 
อ่ืนๆ 17 4.3 
รวม 400 100 

จากตารางที่ 4  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขายจำนวน 204 คน คิดเปน
รอยละ 51 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และนอยที่สุดคือ อาชีพอื่นๆ 
จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
 
2. การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน 

ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) พฤติกรรมการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นจากรานคา

ออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ชองทางการซื้อผานแอพพลิเคชั่นขายสินคาออนไลนที่ใชบริการ 

ชองทางการซื้อ จำนวน รอยละ 
เฟซบุก(Facebook) 144 36.0 
อินสตาแกรม(Instagram) 52 13.0 
ลาซาดา(Lazada) 15 3.8 
ชอปป(Shopee) 105 26.3 
เจดี เซ็นทรัล(JD Central) 25 6.3 
ไลน (Line) 50 12.5 

ตารางที่ 5 แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) พฤติกรรมการซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่นจากรานคา

ออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ชองทางการซื้อผานแอพพลิเคชั่นขายสินคาออนไลนที่ใชบริการ (ตอ) 

 

ชองทางการซื้อ จำนวน รอยละ 
อ่ืนๆ 9 2.3 
รวม 400 100 
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จากตารางที่ 5  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลนจากเฟซบุก(Facebook) จำนวน 

144 คน คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือ ชอปป (Shopee) จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 และนอยที่สุดคือ จาก

ชองทางอื่นๆ จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 

 

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น 

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด โดยรวม 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( X ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ 4.22 .760 มากที่สุด 

ดานราคา 3.99 .900 มาก 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.07 .858 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย 3.93 .857 มาก 

ดานพนักงาน 4.04 .812 มาก 

ดานกระบวนการ 4.05 .820 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.10 .802 มาก 

รวม 4.06 .746 มาก 

จากตารางที่ 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาเสื้อผาแฟชั่น ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุด

อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.22) รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ( X =4.10)  และลำดับ

สุดทายคือ การสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียในระดับมาก ( X = 3.93) ตามลำดับ 

         

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
     1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จากการเก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอยาง พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100 มีชวงอายุ 33-37 ป จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 287 คน คิดเปนรอยละ 71.8 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขายจำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51 มี

รายได 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 สถานภาพโสด จำนวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.3 

     2. พฤติกรรมการซื้อสินคาเส้ือผาแฟชั่นจากรานคาออนไลนผูตอบแบบสอบถามซื้อเส้ือผาแฟชั่นจากรานคาออนไลนจาก 

เฟซบุก (Facebook) จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36 จำนวน 3 – 4 ครั้ง ตอเดือน จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 

โดยมีคาใชจาย นอยกวา 1,000 บาท จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50 มักซื้อเส้ือผาแฟชั่นจากรานคา ออนไลนไมระบุวันที่

ซื้อ (ไมแนอน) จำนวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.5 ในเวลา 18.00-06.00 น. จำนวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 ปริมาณ

การซื้อ 2 ชิ้น จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5 ซื้อเพื่อใชเองในโอกาสตางๆ จำนวน 342 คน คิดเปนรอยละ 85.5 ซื้อ

เนื่องจากวิธีการออกแบบ จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และมีตราสินคาใหมๆจากรานคาใหมๆ จำนวน 256 คน คิด

เปนรอยละ 64 รวมทั้งแบบคุนเคยอยูแลวจำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36 และมักซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานคาออนไลน

แบบมีหนาเพจรานเปนของตนเอง จำนวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.8 โดยเลือกแนวเสื้อผาที่ใสไดตลอด จำนวน 218 คน 

คิดเปนรอยละ 54.5 

     3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาเสื้อผาแฟชั่น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสำคัญตอปจจัยคุณภาพดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เสื้อผาที่ซื้อจาก

รานคาออนไลนมีคุณภาพที่ดี และ เสื้อผาที่ซื้อจากรานคาออนไลนมีเอกลักษณมีการออกแบบที่โดดเดน ไมเหมือนใครมี
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คาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เสื้อผาที่ซื้อจากรานคาออนไลนมีความหลากหลายมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด และ

ลำดับสุดทายคือ เส้ือผาที่ซื้อจากรานคาออนไลนเปนแบรนดที่รูจัก และมีชื่อเสียงไดรับความนิยม มีคาเฉล่ียในระดับมาก 

 

   ทางเลือกที่แนะนำเพื่อนำไปใชในการแกปญหา   

     จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมินำมาออกแบบเปนกลยุทธในการสรางยอดขายเพิ่ม และใช TOWS มาสรางตารางออกแบบ

กลยุทธ ซึ่งนำมาพิจารณารวมกับความเปนไปได ความพรอมทางการเงิน เวลา และแรงงาน ผูศึกษาไดคัดเลือกมาทั้งส้ิน 2 กล

ยุทธ เพื่อที่จะนำมาใช 1.กลยุทธผูนำดานตนทุน ดวยการเพิ่มรูปแบบการจำหนายโดยเพิ่มการจำหนายสินคาในรูปแบบการ

ทำพรีออเดอรคือ การที่นำรูปสินคามาโพสตขายกอน เลือกสินคาที่มีการออกแบบที่โดดเดนและคุณภาพดี โดยกำหนดราคา

สินคาที่ไมสูงมาก เพื่อดึงดูดความสนใจของผูซื้อ และเพิ่มบริการเก็บเงินปลายทางเพื่อใหผูซื้อตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วขึ้น กล

ยุทธนี้นอกจากจะชวยใหมียอดขายเพิ่มขึ้นยังสามารถชวยลดอัตราความเส่ียงของสินคาคางสต็อค ลดตนทุนในการส่ังซื้อสินคา 

และลดคาขนสงสินคาจากตางประเทศ และทำการสงเสริมการขายผานชองทางโซเชียลมีเดียเพื่อหาลูกคาใหม โดยนำสินคาที่มี

มาจัดรายการสงเสริมการขาย รวมถึงทำการตลาดผานสื่อโซเชียลมีเดีย ปรับกลยุทธเรื ่องการนำเขาเสื ้อผาแฟชั่นจาก

ตางประเทศใหมีความหลากหลายขึ้นใหตรงตอความตองการของผูบริโภคและในจำนวนที่มาก เพื่อใหลูกคาไดมีตัวเลือกมาก

ขึ้นและชวยลดตนทุนการขนสง และ2.ขยายชองทางการจำหนายโดยการเพิ่มรานคาใหมในแพลตฟอรมออนไลนเดิม และเพิ่ม

ระบบการจัดการหลังบาน พัฒนาระบบคลังสินคาทางออนไลนใหมีความสเถียร สามารถประมวลผลไดไวเพื่อชวยในการ

ทำงานของพนักงานใหงายขึ้น 

 

ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 

 

     1. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ เสื้อผาที่ซื้อจากรานคาออนไลนมีคุณภาพที่ดี และ 

เสื้อผาที่ซื้อจากรานคาออนไลนมีเอกลักษณมีการออกแบบที่โดดเดน ผูบริโภคใหความสำคัญมากสุด ดังนั้น ผูประกอบการ

ธุรกิจจำหนายเส้ือผาออนไลนควรนำสินคาที่มีคุณภาพและการออกแบบที่มีความแตกตางไมซ้ำกับรานอื่นๆ  

     2. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานราคา คือ ราคาสินคาถูก ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเส้ือผา

ออนไลนควรนำสินคาที่มีหลากหลายดานราคามาจำหนายเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค 

     3. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายคือ ความสะดวก หาซื้อสินคาไดงาย ดังนั้น 

ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเสื้อผาออนไลนควรพัฒนาและปรับปรุงระบบรานคาออนไลนใหสามารถเขาถึงไดงาย และ ไม

ยุงยาก  

     4. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมการขาย คือ สื่อ / โฆษณา (อยางตอเนื่อง รวมถึง 

Catalog) ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเส้ือผาออนไลนควรสรางโฆษณาอยางตอเนื่อง 

     5. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานพนักงาน คือ ความรวดเร็วในการตอบ  

ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเสื้อผาออนไลนควรมีการอบรมพนักงานเรื่องการใหบริการและการตอบคำถามกับลูกคาอยาง

รวดเร็ว 

     6. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการ คือ ความถูกตองในการสรุปยอดและสงของ ดังนั้น 

ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเสื้อผาออนไลนควรมีการทำงานที่ไมผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของการสรุปยอดสินคาและการ

ชำระสินคา 

     7. ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ คือ การรับประกันความพอใจและการคืนเงิน 

ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจจำหนายเส้ือผาออนไลนควรมีการการันตีเรื่องของสินคา เชน สินคาขาดหรือชำรุดควรมีการเปล่ียน

คืนสินคา เปนตน 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจัยในคร้ังตอไป  

 

     1. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ เชน การสนทนากลุม (Focus Group) ใหไดรับรูถึงขอมูลเชิงลึก และ

ความตองการที่แทจริงของกลุมผูซื้อสินคาผานทางออนไลน เพื่อจะนำมาพัฒนา การขายเสื้อผาผานชองทางออนไลน ใหเกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทยความตองการของกลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

     2. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางใน Generation อื่นๆ เชน Generation Y เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันในแตละ 

Generation วามีพฤติกรรมและทัศนคติในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานชองทางออนไลนแตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ยัง

รวมถึงการแยก รายได สถานะ การศึกษา อาชีพ ดวย เพื่อใหนำเสนอกลยุทธในการนำเสนอสินคาไดตรงความตองการของ

กลุมเปาหมายไดดียิ่งขึ้น 
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แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีท่ีมีผลตอการคงอยูในงานของ 

พนักงาน กรณีศึกษาของหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

Solutions to motivation and loyalty issues that affect persistence in the 

work of employee Case Study of S.D.P.Good Engineering Limited 

Partnership  
กมลวรรณ พลเขตต1  และ จรัชวรรณ จันทรัตน2 

Kamonwan Polkhett  and Jaratchwahn Jantarat 

 

บทคัดยอ 

     การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) จัดทำขึ้นเพื่อหาสาเหตุ

และแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลตอการคงอยูในงาน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บขอมูลผานการ

สัมภาษณและการแจกแบบสอบถาม จากนั้นวิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลตอการคงอยู

ในงาน พบสาเหตุของปญหาที่ไดจากผังกางปลา ไดแก ดานบุคลากร ดานกระบวนการทำงาน ดานเงินทุน และดานเครื่องจักร 

จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหา พบวามี 3 ทางเลือก คือ กลยุทธการวางแผนบริหารจัดการ

เครื่องจักรและอุปกรณอะไหล กลยุทธการวางแผนงานดานบุคลากร และการวางแผนยุทธศาสตร โดยตัดสินใจเลือกกลยุทธการ

วางแผนงานดานบุคลากรเพื่อเปนการแกไขปญหาระยะสั้น และเลือกกลยุทธการวางแผนบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ

อะไหลเพื่อเปนการแกไขปญหาระยะยาว 

คำสำคัญ: แนวทางการแกไขปญหา 1, ปจจัยแรงจงูใจ2,ความจงรกัภักดี 3,การคงอยูในองคกร 4 

 

Abstract 

     This independent study was conducted based on Mixed Methods Research to determine the causes and 

solutions for motivation and loyalty that affect job retention. The researchers used data collection methods 

through interviews and questionnaire distribution. Then analyze for solutions to the problems, motivations and 

loyalties that affect persistence in the job. The work found the causes of the problems caused by the fishbone 

Diagram, including manpower, method, money and material, and then analyzed the data for alternative solutions. 

There are three main ways to find out: strategic machine and spare part planning, strategic human resource 

planning and strategic planning. It decides on a strategic human resource planning to solve short-term problems 

and chooses a strategic machine and spare part planning to solve long-term problems. 

Keywords: Solutions1, Motivation factor2, Loyalty3, Organization, persistence 4 
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1. บทนำ 

     หางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง เปนธุรกิจรับปมชิ้นสวนอะไหลรถยนต ปมชิ้นสวนโลหะ และรับผลิตแมพิมพ ซึ่ง

ปญหาของทางบริษัทคือจากสภาพการณปจจุบันมีการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 สงผลใหสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหบริษัทจำเปนตองปรับตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สถานการณดังกลาวยอม

สงใหพนักงานปรับตัวกับสภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางธุรกิจ สถานการณ และนโยบายขององคกร สิ่งเหลานี้ลวนมี

ผลตอจิตใจ อารมณ และความรูสึกตลอดจนความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและการทำงานของพนักงาน การทำงานภายใตความ

กดดันอาจสงผลตอความสามารถในการจัดการชีวิตตนเองใหมีสัดสวนที่เหมาะสมทั้งเรื่องงาน ครอบครัว และสังคม หากเกิดความไม

สมดุลอาจนำไปสูความออนลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) เนื่องจากงานและครอบครัวตางมีบทบาทเชิงปฏิสัมพันธ

ทางบวกและทางลบตอบุคคล หากทั้งสองบทบาทมีความสมดุล ระหวางกันหรือมีปฏิสัมพันธทางบวกจะทำใหบุคคลมีความพึงพอใจ

ในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน กอใหเกิดสูความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน (Work-Life Balance) ในทางกลับกัน

หากบทบาททั้งสองไมมีความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธในทางลบก็จะนำไปสูความรูสึกขัดแยงระหวางงานกับครอบครัว (Work-

Family Conflict) กอใหเกิดความออนลาทางอารมณ สงผลใหพลังในการทำงานลดลง ขาดความคิด ริเริ่มในการพัฒนาสิ่งใหมๆ 

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานถดถอย ตลอดจนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และครอบครัวลดลง ความผูกพันตอ

องคการลดลง ขาดงานมากขึ้น ปจจัยเหลานี้อาจกอตัวไปสูความคิดที่จะลาออก (Netemeyer, et al, 1996) จึงกลาวไดวาความรูสึก

ออนลาทางอารมณยอมนำไปสูความตั้งใจลาออกในที่สุด 

     จากสาเหตุดังกลาวจึงทำใหหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนธุรกิจที่เนนไปที่กระบวนการปฏิบัติการนั้นเกิด

มองเห็นทรัพยากรบุคคลภายในองคกรมีความสำคัญเปนอยางยิ่งที่จะทำใหองคกรสามารถดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมตางๆ ไปได

อยางตอเนื่องและเปนไปตามที่เปาหมายกำหนด แตในชวง 3 ปที่ผานมานับตั้งแตป 2561-2563 องคกรพบวาพนักงานในฝาย

ปฏิบัติการมีจำนวนที่นอยลงและมีอัตราการลาออกเพิ่มขึ้น และเนื่องจากธุรกิจของเรามุงเนนไปที่การผลิตชิ้นสวนอะไหลรถยนต

และรถจักรยานยนตเปนหลัก ดังนั้นในสวนของพนักงานฝายปฏิบัติการจะมีหนาที่ในการรับผิดชอบงานโดยการผลิตชิ้นสวนงานให

ไดตรงตามมาตรฐานและเกณฑที่บริษัทกำหนดแมวาการผลิตชิ้นงานบางชิ้นจะมีขั้นตอนในการผลิตที่หลากหลายขั้นตอน เพื่อให

ชิ้นงานสามารถสงออกไดและผานการตรวจสอบจากบริษัทหลักที่วาจางใหผลิตชิ้นงาน 

     ดังนั้นจากสาเหตุดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาแนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลตอการคงอยูในงาน

ของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่งซึ่งงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนและสามารถนำไปเพื่อชวยสงเสริมการพัฒนา

งานดานทรัพยากรมนุษย ชวยผลักดันการดำเนินงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

องคกรใหพนักงานยังคงอยูกับตอองคกรตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1. เพื่อศึกษาปญหาการสรางแรงจูงใจ ความจงรักภักดี ตอการดำรงอยูของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง  

     2. เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการสรางแรงจูงใจ ความจงรักภักดี ตอการดำรงอยูของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด 

เอ็นจิเนียริ่ง  
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     3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการสรางแรงจูงใจ ความจงรักภักดี ตอการดำรงอยูของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิ

เนียริ่ง 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ 

     จากทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) (อางถึงใน พระพงษศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด), 2561) เปนทฤษฎีที่ Frederick 

Herzberg พัฒนาขึ้นมาโดยการสอบถามคนเปนรอยๆ คน ดวยคำถามเมื่อไรมีความพอใจในการทำงานที่งานนั้นทำใหเกิดการจูงใจ

สูง กับเมื่อไรที่รูสึกไมพอใจในการทำงานที่งานนั้นไมจูงใจใหอยากทำ ความพอใจในการทำงานเกิดจาก 2 องคประกอบ คือ 1) 

องคประกอบดานการจูงใจ (Motivation factors) เปนปจจัยที่สรางแรงจูงใจในทางบวก ซึ่งจะสงผลใหพนักงานหรือผูปฏิบัติงานเกิด

ความพอใจในการทำงาน มีลักษณะสัมพันธกับงานโดยตรง ไดแก  ความสำเร็จของงาน (Achievement) การยอมรับนับถือ 

(Recognition) ความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ (Advancement) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ลักษณะของงาน (The Work 

Itself) และ 2) องคประกอบดานปจจัยค้ำจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Hygiene factors) เปนปจจัยที่ชวยใหเกิดความพอใจในการ

ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมหรือสวนประกอบของงาน ไดแก นโยบายดานการบริหารงาน (Policy and 

Administration) การปกครองบ ังค ับบ ัญชา (Dominance) ความส ัมพ ันธ ระหว างบ ุคคล ( Interpersonal relationship) 

สภาพแวดลอม (Environment) เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน (Salary and benefits) และสมพร สุทัศนีย (2542:29 อางถึง

ใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) ใหความหมายไววา การจูงใจนั้นเปนแรงกระตุนสงผลใหบุคคลมีความกระตือรือรนหรือมีแรงจูงใจ

ในการแสดงพฤติกรรมตางๆ ทั้งพฤติกรรมทางสังคมและพฤติกรรมในการทำงาน โดยเฉพาะในองคการ ผูนำมีหนาที่โดยตรงในการ

จูงใจผูรวมงาน เพื่อใหประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากมนุษยจะทำงานเต็มความสามารถ หรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเต็มใจ ความ

กระตือรือรนในการทำงาน การจูงใจเปนเรื่องของการตอบสนองความตองการที่ทำใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความจงรักภักดี 

     จากแนวคิดของ Hoy and Rees (1974 อางถึงใน กรองกาญจน ทองสุข, 2554) กลาววา ความจงรักภักดีตอองคกรเปนสิ่งที่

แสดงออกซึ่งความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคกร เพราะถามีความจงรักภักดีตอองคกรสูงมากขึ้นเทาไรแนวโนมที่จะลาออก

หรือทิ้งองคกรไปก็จะนอยลง ประกอบดวย 3 มิติ คือ 1. พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral Aspect) คือ เปนผลจากการที่พนักงาน

เกิดความรูสึกจึงไดตอบสนองออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดจากทัศนคติ เพราะเมื่อไดแสดงพฤติกรรมออกไปแลวอาจทำให

ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับองคกร แมวาจะไมสอดคลองกับทัศนคติในตอนแรก 2. ความรูสึก (Affective Aspect) คือ 

เปนอารมณความรูสึกที่พนักงานเกิดจากการประเมินวามีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอบุคคลหรือสถานการณ และ 3. การรับรู 

(Cognitive Aspect) คือ คานิยม ความเชื่อที่มีตอบุคคลหรือสถานการณ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอสิ่งที่พนักงานนั้นไดรับรูและจะกระทำ

ออกมา  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคงอยู 

     ศรัณย พิมพทอง (2557, น. 8-15, อางถึงใน ธนพร ประทุมรังสรรค, 2557) กลาวไววา การคงอยูในองคการของพนักงานนั้นมี

ความเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานที่ทาของพนักงาน หากมองในระดับบุคคลกับเรื่องความผูกพันกับองคการ เพราะเมื่อบุคคล
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หรือพนักงานคนนั้นมีความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ถือวาบุคคลนั้นมีความรูสึกที่ดีกับงานที่ตนเองทา และการรูสึกดีกับ

งานที่ตนเองทำเปนปจจัยที่สงผลใหบุคคลนั้นทางานไดดี มีความตั้งใจและทุมเทในการปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ และมี

ทัศนคติที่ดีกับงานของตนเอง ซึ่งก็จะตรงขามกับพนักงานที่รูสึกไมพึงพอใจในงานของตนเองก็จะมีความรูสึกและทัศนคติตองานที่

ตรงขามกันไป โดยที่ความพึงพอใจในงานนั้นมีความเกี่ยวของกับปจจัยแวดลอมในงาน เชน เรื่องคาตอบแทน ความกาวหนาในสาย

อาชีพ สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และสัมพันธภาพกับหัวหนางาน นอกจากนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับปจจัยทางดานแวดลอมของ

การทำงานดวย อาทิเชน รูปแบบการบริหารงานและรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายการทำางาน และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน เปนตน ความพึงพอใจในงานจึงสงผลใหบุคคลนั้นมีแรงผลักในการทำงาน มีความขยัน กระตือรือรน และมีขวัญ

กำลังใจในการทำงาน จนสามารถทำงานไดอยางบรรลุผลและบรรลุวัตถปุระสงคได 

2.4 ทฤษฎีกางปลา (Fishbone Diagram) 

     Adam Hayes (2020) ไดอธิบายถึงทฤษฎีกางปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งมี Kaoru Ishikawa เปนผูคิดคนทฤษฎีกางปลา 

(Fishbone Diagram) หรือเรียกวา ‘ผังแสดงสาเหตุและผล’ (Cause and Effect Diagram) ไดอธิบายถึงความสัมพันธอยางเปน

ระบบเพื่อศึกษาระหวางสาเหตุหลายๆ สาเหตุที่มีความเปนไปไดหรือสงผลกระทบทำใหเกิดปญหา นำมาใชในการแกปญหา โดยการ

นำเครื่องมือผังกางปลามาใชเพื่อใหทุกคนภายในทีมชวยกันระดมสมอง คนหาสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอความรุนแรงของ

ปญหา ทั้งนี้ส่ิงสำคัญในการสรางแผนผังกางปลาเพื่อคนสาเหตุและผลกระทบของปญหา มี 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1. กำหนดประโยค

ปญหาที่หัวปลา         2. กำหนดกลุมปจจัยที่จะทำใหเกิดปญหานั้นๆ 3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 4. หาสาเหตุหลัก

ของปญหา 5. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ และ 6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จำเปน 

2.5 การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

     การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก  (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 1. จุดแข็ง (Strengths) เปนองคประกอบของขอดีหรือจุดเดนของบริษัท เปนผลมาจากปจจัยภายในของ

บริษัท เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานผลิตภัณฑ จุดแข็งดานราคา จุดแข็งดานการบริการ/การผลิต เปนตน บริษัทตองใช

ประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 2. จุดออน (Weaknesses) เปน

องคประกอบของขอเสียหรือจุดดอยของบริษัท เปนผลมาจากปจจัยภายในของบริษัท ซึ่งตองมาวิเคราะหขอตางๆ เชน จุดออนทาง

การตลาด จุดออนดานการเงิน จุดออนดานราคา จุดออนดานการบริการ/การผลิต เปนตน ซ่ึงบรษิัทตองหาทางในการแกไขตอไป 3. 

โอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบจากปจจัยภายนอกของบริษัท เชนประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เปนตน เปนขอไดเปรียบที่จะทําใหบริษัทไปสูเปาหมายของบริษัท และ 4. อุปสรรค (Threats) เปน

การวิเคราะหขอเสียเปรียบจากปจจัยภายนอกของบริษัท เชนประชากรศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย เปน

ตน ดังนั้น บริษัทตองปรับกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองและขจัดอุปสรรคตางๆ 

2.6 การกําหนดกลยุทธ TOWS Matrix 

     เปนการจับคูระหวาง ปจจัยภายในระหวางจุดแข็ง  (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และจับคูปจจัยภายนอกระหวาง

โอกาส  (Opportunities) กับอุปสรรค (Threats) เพื่อมาใชในการดําเนินกลยุทธ ดังนี้ 1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนกลยุทธ

ที่กําหนดขึ้นโดยนําจุดแข็งขององคกรมาเปนองคประกอบสําคัญในการเขาไปสรางความไดเปรียบจากปจจัยภายนอกที่เอื้ออํานวย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

83



2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นโดยนําจุดแข็งขององคกรมาเปนองคประกอบสําคัญในการลบลาง

อุปสรรคจากสภาวะแวดลอมภายนอก 3. กลยุทธแกไข (WO Strategy) เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นโดยพยายามแกไขจุดออนของ

องคกร และพยายามสรางโอกาสจากปจจัยภายนอกที่เอื้ออํานวย และ 4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้น

โดยพยายามแกไขจุดออนขององคกร เพื่อลบลางอุปสรรค 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

     นิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ เม

ชินเนอรี่ จำกัด ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมพนักงานบริษัท เดลแมกซ เมชินเนอรี่ จำกัด เปนเพศชาย อายุ 40-49 ป สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช ประสบการณการทำงาน 10 ปขึ้นไป และมีรายไดตอเดือน 10,000-15,000 บาท พนักงานมี

ความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร อายุและสถานภาพ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  2. อาย ุ  3. วฒิุการศึกษา   

4. สถานภาพสมรส 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

6. ตาํแหน่งหนา้ท่ี  7. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 2. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

3. ความรับผดิชอบในงาน  4. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

5. ความตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จ 

ปัจจัยคํา้จุน 

1. นโยบายการบริหารองคก์ร 2. ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

3. สภาพการทาํงาน  4. วิธีปกครองบงัคบับญัชา 

5. รางวลัและค่าตอบแทน  6. ความมัน่คงในงาน 

 ความจงรักภักดต่ีอองค์กร (Hoy & Rees, 1974) 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก  2. ความรู้สึก 

3. การรับรู้ 

การคงอยู่ในองค์กร 

ของพนักงาน 
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ที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานแตกตางกัน ความผูกพันตอองคกรโดยภาพรวมมีความสัมพนัธตอการคงอยูใน

งานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมีความสัมพันธมีความสัมพันธตอการคงอยูใน

งานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ในดานนโยบายและการบริหารของบริษัท ดานความมั่นคงของบริษัท ดานการเงิน

และสวัสดกิาร ดานควบคุมบังคับบัญชา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความกาวหนา 

     จุไรวรรณ บินดุเหล็ม (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของขาราชการและลูกจาง

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา 1. ขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลามีความตั้งใจคงอยู

ในงานอยูในระดับสูง 2. ปจจัยสวนบุคคลไมมีความความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงาน 3. ปจจัยองคกร ประกอบดวย 

วัฒนธรรมและคานิยมองคกรความตอเนื่องในงานและความมั่นคง สวัสดิการความรับผิดชอบและการมีอิสระในงาน ความสัมพันธ

ระหวางผูรวมงาน และการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความตั้งใจคงอยูใน

งาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 4. ปจจัยการรับรู ความยุติธรรมในองคกร ประกอบดวย ดานผลตอบแทน ดาน

กระบวนการกำหนดผลตอบแทน และดานระบบงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลากับความตั้งใจคงอยูในงาน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

     วารุณี มิลินทปญญา (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูในงานของบุคลากรดานความพึงพอใจมีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน 

และปจจัยดานความผูกพันมีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยความพึงพอในงานมี

ความสัมพันธทางบวกกับการคงอยูในงานในระดับปานกลาง       (r=0.525) ความผูกพันตอองคการมีความสัมพันธทางบวกกับการ

คงอยูในงานในระดับปานกลาง (r=0.567) สำหรับปจจัยบุคคล อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับการคงอยูในงาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

3. วิธีการศึกษา 

     การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทำการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีการศึกษาแบบ Mixed method โดยใชทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน

การศึกษา โดยผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการศึกษาไดแก การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 

2 ชุด สำหรับผูบริหารและสำหรับพนักงาน โดยแบบสัมภาษณสำหรับผูบริหารจะประกอบไปดวยสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 

คำถามเกี่ยวกับปจจัยจุงใจและปจจัยค้ำจุน สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี สวนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการคงอยูในองคกร 

และสวนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับ SWOT Analysis และแบบสัมภาษณสำหรับพนักงานจะประกอบไปดวยสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 

2 คำถามเกี่ยวกับปจจัยจุงใจและปจจัยค้ำจุน สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความจงรักภักดี และสวนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการคงอยูใน

องคกร โดยเปนการสัมภาษณแบบหนึ่งตอหนึ่ง ที่ใหความสำคัญกับความรูสึก มุมมองตอการมองปญหาการทำงาน พรอมเสนอแนะ

แนวทางการแกปญหาของประชากร นอกจากนี้ยังมีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากพนักงานทั้งหมดภายในองคกร 

ในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565 เพื่อหาสาเหตุตาง ๆ ที่สงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกที่อากจะลาออก หลังจาก

นั้นนำขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่แทจริง ที่ทำใหพนักงานลาออก เพื่อนำมาใชเปนแนวทางการสรางกลยุทธการแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงาน 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย คือ พนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่งจำนวน 29 คน ซึ่งใชการเก็บแบบสอบถามครบตามจำนวนพนักงาน วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-

test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 

3 กลุมขึ้นไป และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูล

สำคัญ (Key Informants) จำนวน 5 คน และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศชายจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 65.5 1 มีอายุ 31-40 ป จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 44.8 มีระดับการศึกษาต่ำ

กวาปริญญาตรี จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 79.3 มีสถานภาพสมรส จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 48.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวา 10,000 จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 62.1 เปนพนักงานทั่วไป จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.8 และมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน 5-10 ป จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 48.3   

     สมมติฐานที่ 1  เพศที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง แตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศและการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ดวยสถิติ

ทาง t-test พบวา Sig = 0.557 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวาวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของนิศาชล ภูมิพื้นผล 

(2559) 

     สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจbเนียริ่ง แตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุและการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจbเนียริ่ง ดวย

สถิติทาง One-Way ANOVA  พบวา Sig = 0.353 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของ

พนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ

นิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษาและการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.

พี.กูด เอ็นจbเนียริ่ง ดวยสถิติทาง One-Way ANOVA  ใหคา Sig = 0.478 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 แสดงวา ระดับการศึกษาที่แตกตาง

กันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

และสอดคลองกับวารุณี มิลินทปญญา (2561) 

     สมมติฐานที่ 4 สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง แตกตาง

กัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพและการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกดั เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

ดวยสถิติทาง One-Way ANOVA  ใหคา Sig = 0.795 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวา สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูใน

องคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับพระ

พงษศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

86



     สมมติฐานที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิ

เนียริ่ง แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดเฉล่ียตอเดือนและการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด 

เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ดวยสถิติทาง One-Way ANOVA  ใหคา Sig = 0.767 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 แสดงวา รายไดเฉล่ียตอเดือน

ที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 6 ตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตำแหนงหนาที่และการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.

พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ดวยสถิติ One-Way ANOVA  ใหคา Sig = 0.198 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวา ตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมี

ผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ

สอดคลองกับจุไรวรรณ บินดุเหลม (2562)  

     สมมติฐานที่ 7 ระยะเวลาปฏิบัติติงานกับองคกรทีแ่ตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกดั เอส.ดี.พ.ีกูด 

เอ็นจิเนียริ่ง แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลาปฏิบัติติงานและการคงอยูในองคกรของพนักงาน

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ดวยสถิติ One-Way ANOVA  ใหคา Sig = 0.918 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 แสดงวา ระยะเวลา

ปฏิบัติติงานกับองคกรที่แตกตางกันมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับจุไรวรรณ บินดุเหลม (2562) 

     สมมติฐานที่ 8 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.000 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

การไดรับการยอมรับนับถือไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 9 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.463 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับจุไรวรรณ บินดุเหลม (2562) 

     สมมติฐานที่ 10 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบในงานมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.174 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 11 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตำแหนงงานมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหาง

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กู ด เอ็นจิเนียริ ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.216 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตำแหนงงานไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับพระพงษศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) 
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     สมมติฐานที่ 12 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการที่จะประสบความสำเร็จมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงาน

หางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.011 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานความตองการที่จะประสบความสำเร็จไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็น

จิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับวารุณี มิลินทปญญา (2561) 

     สมมติฐานที่ 13 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานนโยบายการบริหารองคกรมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหาง

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กู ด เอ็นจิเนียริ ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.098 แสดงวา ปจจัยค้ำจุนในการ

ปฏิบัติงานดานนโยบายการบริหารองคกรไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่ง

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 14 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหาง

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานนโยบายการ

บริหารองคกรมีคา Sig.=0.774 แสดงวา ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาไมมีผลตอการคงอยูใน

องคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับพระพงษศักดิ์ 

สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) 

     สมมติฐานที่ 15 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานสภาพการทำงานมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด 

เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.543 แสดงวา ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานสภาพ

การทำงานไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

และสอดคลองกับจุไรวรรณ บินดเุหลม (2562) 

     สมมติฐานที่ 16 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานวิธีปกครองบังคับบัญชามีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.000 แสดงวา ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดาน

รางวัลและคาตอบแทนมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกดั เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว และสอดคลองกับนิศาชล ภูมิพื้นผล (2559) 

     สมมติฐานที่ 17 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานรางวัลและคาตอบแทนมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวน

จำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.000 แสดงวา ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดาน

รางวัลและคาตอบแทนมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว และสอดคลองกับวารุณี มิลินทปญญา (2561) 

     สมมติฐานที่ 18 ปจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานมีผลตอการคงอยูในมีผลตอการคงอยูในองคกรของ

พนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.859 แสดงวา ปจจัยค้ำจุน

ในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานไมมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งไม

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับพระพงษศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศรอด) (2561) 

     สมมติฐานที่ 19 ความจงรักภักดีดานพฤติกรรมที่แสดงออกมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.

พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.004 แสดงวา ความจงรักภักดีดานพฤติกรรมที่แสดงออกมีผล
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ตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับ

วารุณี มิลินทปญญา (2561) 

     สมมติฐานที่ 20 ความจงรักภักดีดานความรูสึกมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิ

เนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.221 แสดงวา ความจงรักภักดดีานความรูสึกไมมีผลตอการคงอยูในองคกร

ของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับวารุณี มิลินทปญญา 

(2561) 

     สมมติฐานที่ 21 ความจงรักภักดีดานการรับรูมีผลตอการคงอยูในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิ

เนียริ่ง การทดสอบดวยสถิติ Simple Regression Sig.=0.000 แสดงวา ความจงรักภักดีดานการรับรูที่มีผลตอการคงอยูในองคกร

ของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับนิศาชล ภูมิพื้นผล 

(2559) 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

     การศึกษาขอมูลของหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ทั้งรูปแบบสัมภาษณและแจกแบบสอบถาม รวมถึงขอมูลทุติย

ภูมิจากทฤษฎีกางปลา (Fish Bone) โดยการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีของพนักงานหาง

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ตลอดจนการใชตารางการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธเพื่อนำมาสูการแกไขปญหานั้น  

 

รูปที่ 1 : หาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนกังานภายใตทฤษฎี Fish Bone 

     เมื่อคนพบปญหาการลาออกของพนักงานภายใตทฤษฎี Fish Bone  ผูวิจัยจึงนำปญหาที่ไดมาวิเคราะห SWOT Analysis 

สามารถแบงออกไดเปน 4 ปจจัยหลักๆ ไดดังนี้ ปจจัยภายใน 2 ปจจัย ไดแก จุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ปจจัย

ภายนอก 2 ปจจัย ไดแก โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) จากนั้นจึงหาแนวทางการกำหนดกลยุทธ TOWS Matrix 

ของหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ไดกลยุทธเชิงแกไของคกรมีแนวทางการแกไขปญหา 3 แนวทาง ดังนี้ 1) ลงทุนใน

เครื่องมือ เครื่องจักร และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชงานมากขึ้นยิ่งขึ้น เพื่อขยายฐานการผลิต 2) ลงรับสมัครหาชางฝมือและ
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พนักงานผานแพลตฟอรมออนไลนมากยิ่งขึ้น และ 3) วางแผนนโยบายขององคกรใหชัดเจน จัดระบบการบริหารงานใหม เพื่อให

สามารถทำงานและรองรับฐานการผลิตใหมไดเพิ่มมากขึ้น 

     ผูวิจัยจึงไดเลือกลยุทธทางเลือกที่ 2 คือกลยุทธการวางแผนงานดานบุคลากร ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานอีกทางเลือกนึง เนื่องจากในทางเลือกที่ 2 นี้ มีแนวทางในการเพิ่มจำนวนพนักงานใหเพียงพอตองานที่ไดรับ ซึ่งอาจจะสงผล

ใหพนักงงานเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการแบงเบาภาระงานไดมากขึ้น และนอกจากนี้ยังมีกระบวนการทำงานที่มี

หลักฐานเอกสารชวยกำกับดูแลเพื่อใหมีขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถมอบรางวัลหรือใหผลตอบแทนแกพนักงาน เพื่อ

สรางแรงจูงใจในการทำงานที่ดี และสุดทายก็จะสงผลดีตอความพึ่งพอใจของพนักงาน โดยแนวทางเลือกนี้ไมไดใชเงินลงทุนจำนวน

มาก แตเนนการบริหารจัดการในบางกระบวนการที่ตองทำอยางตอเนื่อง รวมระยะเวลาโครงการ 9 เดือน 

     และนอกจากนี้ทางองคกรยังสามารถเลือกทางเลือกที่ 1 คือ กลยุทธการวางแผนบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณอะไหล

เปนการมุงเนนบริหารจัดการจัดการภายในองคกรโดยรวม ที่มีการดำเนินงานอยางเปนระบบทำใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยภายในแนวทางเลือกที่ 1 นี้ ทางองคกรไดมุงเนนแกไขปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงาน ตั้งแตการจัดซื้ออุปกรณใหเพียงพอตอจำนวนพนักงาน การจัดทำหองเก็บอุปกรณและอะไหล และยังมีการสรางความ

ชัดเจนในการทำงานของชางดวยการทำการจัดตารางซอมแซมบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักรในทุกๆ เดือน ซึ่งถือเปนอีกปจจัย

สำคัญที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององคกรสงผลใหการทำงานมีความรวดเร็วและลดการสูญเสียเวลาจากการรอ

คอยเครื่องจักร ซึ่งในกระบวนการเหลานีจะใชเวลาไมเกิน 5 สัปดาห ขณะที่การจัดตารางซอมบำรุงที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง 

รวมระยะเวลาโครงการ 9 เดือน โดยทางเลือกในขอนี้ บริษัทจะดำเนินการไปพรอมๆ กับทางเลือกที ่1  

     ซึ่งการเลือกทางเลือกที่ 2 และ 1 ถือเปนหลักปฏิบัติที่องคกรสามารถนำมาใชในการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดี

ของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง ได เนื่องจากมีศักยภาพทางดานเงินทนุที่เพยีงพอและไมไดเปนภาระตนทนุ

คาใชจายในระยะยาว ซึ่งแตกตางจากทางเลือกที่ 3 คือการวางแผนยุทธศาสตรซึ่งมุงเนนไปที่การวางแผนองคกรไปใหมทั้งหมด และ

เมื่อวางแผนยุทธศาสตรเสร็จสิ้นแลวจึงจะรูวาใชเงินทุนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรมากเทาไร อีกทั้งอาจจะสงผลใหพนักงาน

ปรับตัวไดไมทันหรืออาจจะไมสามารถปรับตัวไดตอการปรับเปล่ียนตามแผนยทุธศาสตร 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการแกไขปญหาแรงจูงใจและความจงรักภักดีที่มีผลตอการคงอยูในงานของพนักงานหาง

หุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง” ผูวิจัยขอเสนอใหผูที่สนใจไดนำไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปนี้ 

     1. ควรศึกษาวิธีการบริหารบุคลากรภายในองคกรของพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

     2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 

     3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานหางหุนสวนจำกัด เอส.ดี.พี.กูด เอ็นจิเนียริ่ง 
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ปจจัยดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนระหวางกองทุน

รวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก 

Factor of behavior and environment toward investment decision between 

passive and active funds 

กรชนก วิเศษธาร0

1 และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธยีรชัย1

2 

Kornchanok Wisettharn and Nattawoot Koowattanatianchai 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมและปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 403 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก จากการศึกษา

พบวาในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  ผลตอบแทน

ที่ไดรับ และขอมูลจาก Social Media ในระดับมากสวนการวิเคราะหขอมูลเชิงถดถอยโลจิสติกพบวา อายุ การศึกษา อาชีพ 

ระดับความรูความเขาใจ  มูลคาเงินลงทุน และขอมูลดานเศรษฐกิจ ปจจัยเหลานี้ลวนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการ

ลงทุนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คำสำคัญ: กองทุนรวมแบบเชิงรับ , กองทุนรวมแบบเชิงรุก , ปจจัยดานพฤติกรรม , ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

 

Abstract 
The research aimed to study the behavioral and environmental factors that influence investment decisions 

between passive and active funds. The questionnaire was collected from a sample of 403 people. The 

statistics used in the data analysis include frequency, percentage, median, standard deviation, and logistic 

regression analysis. The results show that the behavioral factors on investment in three types are 

investment policy, return, and data from social media. In terms of logistic regression analysis, the factors 

affecting investment decisions are age, education, occupation, knowledge level, the value of investment, 

and economic information. Significantly, statistical significance at a level of 0.05 

 

Keywords: Passive Funds , Active Funds , Behavioral Factors on Investment , Environmental Factors 
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     ในปจจุบันจากสถานการณโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา สงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่

ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 0.25-1% และคาเฉลี่ยอัตราเงินเฟออยูระหวาง 0.7-1.7% จากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารทำใหในป 2564 มีนักลงทุนรายยอยเพิ่มจากเดิมเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมองหาผลตอบแทนที่ไดรับ

มากกวาเดิมไมวาจะเปนการลงทุนในตลาดหุนหรือคริปโทเคอรเรนซี  พฤติกรรมดังกลาวเรียกวา พฤติกรรมที่แสวงหา

ผลตอบแทนที ่ส ูง (Search For Yield)  และนักลงทุนมือใหมจะตัดสินใจลงทุนจากการรับฟงขอมูลจากนักวิชาการ 

นักวิเคราะหขอมูล หรือตามความนิยมของหลักทรัพย  ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับนัก

ลงทุนที่มีประสบการณการลงทุนที่นอยหรือยังไมมีเวลาศึกษาขอมูลการลงทุน เนื่องจากจะมีผูจัดการกองทุนคอยดูแลบริหาร

หลักทรัพยมีการจัดสัดสวนเงินในการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยมีการลงทุนทั้งพันธบัตร หุน หรืออาจจะกระจายการ

ลงทุนไปยังหุนหลายตัวพื่อชวยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะที่ตลาดหุนหรือเศรษฐกิจผันผวน และกองทุนที่นาสนใจ

คือกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกจะเปนการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ทางดานนโยบายการลงทุนกองทุน

รวมแบบเชิงรับจะเปนการลงทุนใหไดผลตอบแทนที่เคล่ือนไหวไปตามดัชนีที่อางอิง เชน SET50  S&P500 และ Nasdaq เปน

ตน เหมาะกับการเปนกองทุนหลักเพื่อการลงทุน ในสวนของกองทุนรวมแบบเชิงรุกผูจัดการกองทุนจะเปนผูคัดเลือกสินทรัพย

ลงทุนตามนโยบายที่กำหนดและมุงเนนสรางผลตอบแทนใหสูงกวาตลาดหรือดัชนีชี้วัด (Benchmark)  ความแตกตางของ

กองทุนรวมทั้งสองแบบ คือ ดานคาธรรมเนียมที่กองทุนรวมแบบเชิงรุกจะมีคาธรรมเนียมที่สูงกวาและดานผลตอบแทน

กองทุนรวมโดยกองทุนรวมแบบเชิงรับจะไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาสำหรับการลงทุนระยะยาวแตหากในปที่เกิดวิกฤตกองทุน

รวมแบบเชิงรับจะไดรับผลตอบแทนที่ต่ำกวากองทุนรวมแบบเชิงรุก ดวยเหตุนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยดาน

พฤติกรรมการลงทุนและปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจของนักลงทุนและศึกษาลักษณะของ

กองทุนรวมระหวางกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก รวมทั้งนำผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชในการตัดสินใจในการลงทุน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 

 

     2.1.1 แนวคิดดานการลงทุนเปนการนำเงินลงทุนไปซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยเพื่อสรางผลตอบแทนดังที่ จิรัตน 

สังขแกว (2544) กลาวไววา การลงทุนเพื่อการบริโภคเปนการลงทุนที่ไมไดหวังผลตอบแทนที่ไดรับแตลงทุนเพื่อความพอใจ 

การลงทุนในธุรกิจเปนการลงทุนในเครื่องจักร อสังหาริมทรัพยเพื่อสรางรายไดและกำไรจากการลงทุน และการลงทุนใน

หลักทรัพยเปนการลงทุนที่นักลงทุนจะนำเงินออมไปซื้อหลักทรัพย เชน พันธบัตร หุนกู เปนตน ผลตอบแทนที่ไดรับเปนอัตรา

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 

     2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมการลงทุน (Search for Yield) เปนพฤติกรรมที่นักลงทุนจะไดรับการกระตุนจาก

สิ่งรอบตัวสงผลใหนักลงทุนมองหาสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและนักลงทุนจะใช

อารมณความรูสึกมากกวาการใชเหตุผลในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งพฤติกรรมการลงทุนที่ดีนั้นนักลงทุนจะตองมีการศึกษาขอมูล

มีการวางแผนการลงทุนและไมไดมีพฤติกรรมการลงทุนที่ซื้อขายตามนักลงทุนรายอื่นหรือขาวลือ (สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2559) 

     2.1.3 แนวคิดดานการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง ดังที่ ชยนนท รักกาญจนันท (2562) กลาวไววา นักลงทุนที่ดี

จะตองมีการกระจายการลงทุนไมลงทุนในหลักทรัพยเพียงตัวเดียวเปนการปองกันความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ 
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     2.1.4 แนวคิดดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ไดแก ดานขอมูลกองทุน ประกอบดวยนโยบายการ

ลงทุนที่จะอธิบายถึงแผนการลงทุนเปาหมายการลงทุนอัตราผลตอบแทนและในสวนของดานเศรษฐกิจจะสะทอนถึงสภาพ

คลองของบริษัทหากเศรษฐกิจไมดีจะสงผลตอสภาพทางการเงินของบริษัทและประกอบกับอัตราเงินเฟอสูงขึ้นจะทำให

ธนาคารกลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง นอกเหนือจากขอมูลดานกองทุนและเศรษฐกิจยังมีขอมูลดานขาวสารไมวาจะเปน

ขอมูลจากอินเตอรเน็ตหรือขาวสารประจำวัน 

     2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร อธิบายไดวาพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุนหรือถูกบังคับ

จากภายนอกโดยเชื่อกันวาบุคคลแตละคนมีลักษณะคุณสมบัติและพฤติกรรมแตกตางกันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ไดแก 

เพศ อายุ อาชีพ และ รายไดตอเดือน เปนตน (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542)  

 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  

 

     กองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกจากการเปรียบเทียบผลตอบแทนในระยะยาว ดังการศึกษาของ กรพงษ จัทรศิริ

รัตน (2557) พบวาการลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับถือครองหลักทรัพยเปนระยะเวลา 5 ปขึ้นไปจะใหผลตอบแทนที่ดีกวา

การลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรทิมา โปกุล (2563) จากผลการศึกษาพบวาผลตอบแทนใน

นโยบายการบริหารแบบเชิงรับจะไดร ับผลตอบแทนที ่ดีกวานโยบายการบริหารแบบเชิงรุก ในสวนของปจจัยดาน

ประชากรศาสตรเปนขอมูลที่บงบอกถึงลักษณะพฤติกรรมของนักลงทุนที่แตกตางกัน อธิบายไดวาหากบุคคลที่มีพฤติกรรม

คลายกันจะถูกจัดอยูในกลุมเดียวกันจะมีลักษณะการรับรูขาวสารหรือตอบสนองไปในทางเดียวกันตามงานวิจัยของ จิรารัฏฐ 

จันทะศรี (2557) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทนุ กลาววา อายุ , สถานภาพ และอาชีพ

ของนักลงทุนจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหลักทรัพย และงานวิจัยของกานตา มูหะหมัด (2560) พบวาปจจัยที่สงผล

กระทบตอการตัดสินใจอันดับแรกคือ เพศ และปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุนจากงานวิจัยของ ทิฆัมพร จาดสุวรรณ (2562) 

กลาวไววาประสบการณการลงทุนที่แตกตางกันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน แตในสวนของระยะเวลาการถือครอง

หลักทรัพยและมูลคาเงินลงทุนที่แตกตางกันจะไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญ และจากงานวิจัยของกนกวรรณ ศรี

นวล (2558)  พบวาพฤติกรรมมีสวนสำคัญที่จะสงผลตอการรับรู บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ ถานักลงทุนมีทัศนคติทางบวกทำ

ใหนักลงทุนเมื่อเผชิญกับปญหาและอุปสรรคทางดานลบจะมีการปรับตัวพรอมที่จะเรียนรูใหเขากับสภาพแวดลอมซึ่งทัศนคติ

จะมีความสัมพันธที่ดีตอการตัดสินใจลงทุน ในสวนของปจจัยดานสภาพแวดลอมภายในจะพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของกับ

หลักทรัพยที่จะลงทุนไมวาจะเปนนโยบายการลงทุน ผลตอบแทน คาธรรมเนียมและผลการดำเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัย

ของประภัสสร วารีศร (2555) ที่พบวาขอมูลดานหนังสือชี้ชวน เอกสารโฆษณา รวมถึงตัวพนักงานบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนมีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด และในสวนของปจจัยภายนอก หลักๆมาจากดานเศรษฐกิจ ความไมแนนอนทาง

การเมือง และขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นทั้งจากในประเทศรวมทั้งขาวตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณภาภัช พายุเลิศ 

(2557) พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนประกอบดวย ภาวะเศรษฐกิจ และการเมืองมีความสำคัญตอการตัดสินใจ

ลงทุนในระดับสูง 
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา  
 

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกของนักลงทุน การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey 

Research) โดยเปนการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากการสุมตัวอยางประชากรของนักลงทุนทั้งหมดใน

ประเทศไทยหรือผูที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับ แบบเชิงรุก หรือตัดสินใจลงทุนทั้ง 2 แบบและกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้ คือ นักลงทุนในปจจุบันและผูที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรบั แบบเชิงรุก หรือเลือกลงทุนในกองทนุ

รวมทั้ง 2 แบบ จึงกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการคำนวณของ Taro Yamane (1973) ที่มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 และความคาดเคลื่อนรอยละ 5 จากการเก็บรวบรวมขอมูลความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด 

พบวาคาความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha มีคา 0.854 ซึ่งมีคาเกิน 0.7 สามารถสะทอนความนาเชื่อถือของแบบสอบถามได 
โดยขอคำถามแบบสอบถามแบงเปน 5 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลดานระดับ

ความรูความเขาใจในกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก สวนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการลงทุน สวนที่ 4 ขอมูลดาน

สภาพแวดลอมและ สวนที่ 5 ขอมูลดานการตัดสินใจลงทุน  ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  ปจจัยสวน

บุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ที่อยูปจจุบัน  อาชีพ ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานระดับ

- ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ, อาย,ุ 

สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, ท่ีอยูปั่จจุบนั, 

อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน) 

ปัจจัยด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ 

- ปัจจัยด้านพฤติกรรมการลงทุน 

(ประสบการณ์ในการลงทุน, ระยะเวลา

การถือครองหลกัทรัพย,์ ช่องทางในการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย,์ มูลค่าเงินลงทุน, ท่ีมา

ของเงินลงทุน, บุคคลท่ีมีอิทธิผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุน, แหล่งท่ีมาในการศึกษา

ขอ้มูลสาํหรับการลงทุน) 

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

( ดา้นขอ้มูลกองทุน, ดา้นข่าวสาร,       

ดา้นเศรษฐกิจ) 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม                                     

- กองทุนรวมแบบเชิงรับ                                               

- กองทุนรวมแบบเชิงรุก                              

- กองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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ความรูความเขาใจ ปจจัยดานพฤติกรรม ไดแก ประสบการณในการลงทุน  ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย  ชองทางในการ

ซื้อขายหลักทรัพย มูลคาเงินลงทุน ที่มาของเงินทุนที่ใชในการลงทุน บุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจลงทุน และแหลงที่มาใน

การศึกษาขอมูลสำหรับการลงทุน ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ปจจัยดานขอมูลกองทุน ปจจัยดานเศรษฐกิจ และ ปจจัย

ดานขอมูลขาวสาร  โดยผูวิจัยใชสถิตกิารวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล  คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ขอมูลสถิติเชิงอนุมานใชแบบจำลองวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

(Logistic Regression Analysis)  เพื่อเปนการศึกษาโอกาสที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนระหวางลงทุนในกองทุนรวม

แบบเชิงรับ แบบเชิงรุก หรือเลือกลงทุนทั้งสองกองทุน  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย    
 

     ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 คือ การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา พบวาผูตอบ

แบบสอบถามจำนวน 403 คน สวนมากเปนเพศชายรอยละ 55.3 อายุนอยกวา 32 ปรอยละ26.6 มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีรอยละ 81.9 อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครรอยละ 51.9 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจางรอยละ 54.8  

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-50,000 บาทรอยละ 53.1  นักลงทุนสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจในระดับมาก มี

ประสบการณในการลงทุน 3-5 ปรอยละ 43.4 ใชเงินลงทุนอยูที่ 10,001-50,000 บาทรอยละ 44.7  และระยะเวลาการถือ

ครองสินทรัพย 3-5 ปรอยละ 32.3 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมของนักลงทุนที ่ประสบความสำเร็จนั ้นจะมีการ

ตั้งเปาหมายในการลงทุนมีการจัดลำดับการลงทุนที่สามารถวัดผลออกมาเปนกำไรในระยะยาว ตั้งแต 5 ป  10 ปหรือ 20 ป 

ดานปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนจากการวัดระดับความคิดเห็นพบวานักลงทุนจะใหความสำคัญ

กับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  ผลตอบแทนที่ไดรับและขอมูลจาก Social Media อยูในระดับมาก สวนที่ 2 คือ การ

รายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื ่อวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรบั แบบเชิงรุก หรือเลือกลงทุนทั้งสองกองทุน 

และจากการทดสอบการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ (Multicolinearity) พบวาผลที่ไดไมพบคูตัวแปร

ใดที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในระดับสูง   

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับ 

Variable in the Equation 
 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Gen 0.155 0.262 0.349 1 0.555 1.167 

Age 0.465 0.141 10.828 1 0.001* 1.593 

Edu -0.818 0.310 6.948 1 0.008* 0.441 

Occ -1.010 0.175 33.445 1 0.000* 0.364 

Know 0.288 0.267 1.162 1 0.281 1.334 

Exp 0.119 0.185 0.413 1 0.520 1.126 

Period -0.079 0.142 0.311 1 0.577 0.924 
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Variable in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Value -0.833 0.138 36.263 1 0.000* 0.435 

Gene -0.265 0.341 0.604 1 0.437 0.767 

News -0.255 0.238 1.150 1 0.284 0.775 

Eco 0.738 0.253 8.528 1 0.003* 2.091 

Constant 3.853 1.735 4.933 1 0.026 47.117 

* น ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ 0.05, -2 Log likelihood = 392.526, Cox & Snell R Square = 0.298, Nagelkerke R 

Square = 0.405, Hosmer and Lemeshow Test Chi-square = 0.541 

     จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับ พบวาตัวแปรที่มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 ไดแก  อายุ (Age), ดานการศึกษา (Edu) , อาชีพ 

(Occ) , มูลคาเงินลงทุน (Value)  และ ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ (Eco) จากผลการทดสอบหากพิจารณาคา Exp(B) จะพบวา

ตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับมากกวาการตัดสินใจไมลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับ 

ไดแก อายุ และขอมูลดานเศรษฐกิจประกอบดวยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สภาพคลองทางเศรษฐกิจ 

และ อัตราดอกเบี้ย ในสวนของตัวแปรดานการศึกษา , อาชีพ และมูลคาเงินลงทุน ตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลตอโอกาสที่นัก

ลงทุนจะตัดสินใจไมเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับมากกวาการตัดสินใจเลือกลงทุน  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุก 

Variable in the Equation 
 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Gen -0.509 0.293 3.022 1 0.082 0.601 

Age -0.152 0.149 1.040 1 0.308 0.859 

Edu -0.270 0.326 0.689 1 0.407 0.763 

Occ 0.474 0.172 7.630 1 0.006* 1.607 

Know 0.269 0.306 0.774 1 0.379 1.308 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Exp -0.166 0.206 0.651 1 0.420 0.847 

Period -0.007 0.160 0.002 1 0.963 0.993 

Value 0.585 0.156 14.064 1 0.000* 1.796 

Gene 0.310 0.354 0.767 1 0.381 1.364 

News 0.076 0.251 0.092 1 0.762 1.079 

Eco -0.957 0.253 14.275 1 0.000* 0.384 

Constant -0.028 1.788 0.000 1 0.987 0.972 

* นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 , -2 Log likelihood = 343.658 , Cox & Snell R Square = 0.157 , Nagelkerke R 

Square = 0.245 , Hosmer and Lemeshow Test Chi-square = 0.136 
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     จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุก พบวาตัวแปรที่มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 ไดแก  อาชีพ (Occ) , มูลคาเงินลงทุน (Value) 

และ ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ (Eco) จากผลการทดสอบหากพิจารณาคา Exp(B) จะพบวาตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกมากกวาการตัดสินใจไมลงทุน ไดแก อาชีพ และ มูลคาเงินลงทุน โดยกองทุนรวมแบบเชิงรุกจะ

เปนการลงทุนที่มุงเนนการใหไดรับผลตอบแทนสูงเงินลงทุนจึงเปนสวนสำคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจลงทุนและในสวนของ

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอโอกาสที่นักลงทุนจะไมเลือกลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกมากกวาการตัดสินใจเลือกลงทุน คือ ขอมูล

ทางดานเศรษฐกิจซึ่งนักลงทุนอาจจะทำการศึกษาหาขอมูลอื่นประกอบการตัดสินใจลงทุนนอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูล

ทางเศรษฐกิจ  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนทั้งสองกองทุน 

Variable in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Gen 0.387 0.309 1.570 1 0.210 1.473 

Age -0.480 0.156 9.467 1 0.002* 0.619 

Edu 1.145 0.323 12.609 1 0.000* 3.144 

Occ 0.812 0.195 17.368 1 0.000* 2.252 

Know -0.594 0.294 4.088 1 0.043* 0.552 

Exp -0.045 0.212 0.046 1 0.830 0.956 

Period 0.124 0.163 0.577 1 0.448 1.132 

Value 0.560 0.160 12.189 1 0.000* 1.751 

Gene -0.045 0.384 0.014 1 0.906 0.956 

News 0.185 0.259 0.509 1 0.475 1.203 

Eco 0.348 0.273 1.634 1 0.201 1.417 

Constant -8.266 2.019 16.760 1 0.000 0.000 

* นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 , -2 Log likelihood = 300.104 , Cox & Snell R Square = 0.157 , Nagelkerke R 

Square = 0.262 , Hosmer and Lemeshow Test Chi-square = 0.154 

     จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดานพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ลงทุนทั้งสองกองทุน พบวาตัวแปรที่มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 ไดแก  อายุ (Age)  , การศึกษา (Edu) , อาชีพ (Occ) , 

ระดับความรูความเขาใจ (Know) และ มูลคาเงินลงทุน (Value) การเลือกลงทุนทั้งสองแบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและลด

ความเส่ียงที่เกิดขึ้น  จากผลการทดสอบหากพิจารณาคา Exp(B) จะพบวาตัวแปรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวมทั้งแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกมากกวาการตัดสินใจไมเลือกลงทุน ไดแก  การศึกษา, อาชีพ และมูลคาเงินลงทุน  และใน

สวนของตัวแปร อายุ และ ระดับความรูความเขาใจ มีอิทธิพลตอโอกาสที่นักลงทุนจะไมเลือกลงทุนในกองทุนรวมทั้งแบบเชิง

รับและแบบเชิงรุกมากกวาโอกาสที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทั้งสองแบบ   
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามจากการสุมกลุมตัวอยาง  403 คนพบวานักลงทุนตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมแบบเชิง

รับจำนวน 250 คนคิดเปนรอยละ 62.03 เลือกลงทุนกองทุนแบบเชิงรุกจำนวน 84 คนคิดเปนรอยละ 20.84 และจำนวนนัก

ลงทุนที่เลือกลงทุนทั้งกองทนุรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรกุเทากับ 69 คนคิดเปนรอยละ 17.12 โดยแบงขอมูลออกเปนปจจยั

สวนบุคคล  ปจจัยดานความรูความเขาใจในกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศชายและมีระดับความรูเขาใจในระดับมาก ปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยดานสภาพแวดลอมที่วัดระดับอิทธิพล

ในการตัดสินใจประกอบดวย ขอมูลดานกองทุน ดานขาวสาร และ ดานเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

ที่ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับจะใหความสำคัญกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมและผูตอบแบบสอบถามที่

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกหรือนักลงทุนที ่เลือกลงทุนทั ้งกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกจะสนใจ

ผลตอบแทนเปนอันดับแรก  สอดคลองกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกที่จะมุงหวังผลตอบแทน

โดยนักลงทุนจะมองหาโอกาสการลงทุนและกลาเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น ในสวนของกองทุนรวมแบบเชิงรับ     นัก

ลงทุนจะมีพฤติกรรมที่รอรับผลตอบแทนและจะพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงและยอมรับความเส่ียงไดไมมาก  

     สำหรับผลการวิเคราะหเชิงอนุมานนั้น โดยแบงการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธในการตัดสินใจลงทุนจากผลการศึกษา

พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมแบบเชิงรับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 5 

ปจจัยและปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุน คือ  อายุ  และ ขอมูลทางดานเศรษฐกิจใหความสำคัญกับอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาพคลองเปนขอมูลที่ใชในการประกอบการตัดสินใจยิ่งถาหากอัตรา

ดอกเบี้ยสูงจะเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนหันมาลงทุนเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ  จิรารัฏฐ จันทะศรี (2557) เรื่อง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน กลาววา อายุ ของนักลงทุนจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

หลักทรัพย และงานวิจัยของ ณภาภัช พายุเลิศ (2557) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานบริษัทเอกชนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนประกอบดวย ภาวะ

เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความสำคัญตอการตัดสินใจลงทุนในระดับสูง  ในสวนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก ดาน

การศึกษา , อาชีพ และ มูลคาเงินลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะลงทุนในปริมาณเงินที่มากหรือนอยขึ้นอยูกับเงินลงทุนที่นักลงทุนมีอยู

หรือวางแผนการลงทุนไว   

     ในสวนของปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จำนวน 3 ปจจัยและปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุน คือ อาชีพ และ มูลคาเงินลงทุน ตามงานวิจัยที่กลาว

มาขางตนของ จิรารัฏฐ จันทะศรี (2557) ที่กลาวไววา อาชีพของนักลงทุนจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหลักทรัพย และ

มูลคาเงินลงทุนถือวาเปนอีกปจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อหลักทรัพยหากนักลงทุนมีกำลังทรัพยที่มากก็จะยิ่งลงทุนมากซึ่ง

การลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรุกจะเปนการลงทุนที่มุ งเนนการใหไดรับผลตอบแทนสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

(benchmark) จะไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับธนาคารแตนักลงทุนก็จะไดรับความเสี่ยงตามมาดวยหรืออาจจะ

เรียกวา High Risk High Return เมื่อเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร ในสวนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก ขอมูล

ทางดานเศรษฐกิจ ตามผลการวิจัยจากการวัดระดับอิทธิพลในการตัดสินใจพบวานักลงทนุใหความสำคัญกับนโยบายการลงทุน

และผลตอบแทนจากขอมูลดังกกลาวอาจมองไดวานักลงทุนสวนมากอาจจะใชกลยุทธการวิเคราะหแบบ Bottom Up เปน

วิธีการที่จะวิเคราะหขอมูลของบริษัทกอนการวิเคราะหอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเพื่อศึกษาดูความมั่นคงและการเติบโตของ

หลักทรัพยที่จะลงทุน 
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    และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแบบเชิงรับและแบบเชิงรุกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จำนวน 5 ปจจัยและปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอการตัดสินใจลงทุน คือ  การศึกษา , อาชีพ และ มูลคาเงินลงทุน  

ในสวนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบ ไดแก อายุ และ ระดับความรูในการลงทุน ตามที่ทฤษฎีกลาวไววาพฤติกรรมของมนุษย 

ที ่เกิดขึ ้นจากแรงกระตุนหรือการถูกบังคับจากภายนอกจะมีความเชื่อที่วาบุคคลแตละคนจะมีลักษณะ คุณสมบัติและ

พฤติกรรมที่แตกตางกัน (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542) จากการที่นักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนทั้งกองทุนรวมแบบเชิงรับและ

แบบเชิงรุก อาจจะมองวาการลงทุนลักษณะนี้จะชวยลดความเส่ียงจากการลงทุนและไดรับผลตอบแทนทั้งระยะส้ันและระยาว 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการกระจายความเส่ียงที่กลาวไววานักลงทุนจะสามารถลดความเส่ียงในการลงทุนและรักษาเสถียรภาพ

ของอัตราผลตอบแทนได ดวยการกระจายความเส่ียงการลงทุนในสินทรัพยทางการเงินที่หลากหลาย 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

     เพื่อความครอบคลุมในผลการวิจัยและนำไปใชในวงกวางควรจะมีการศึกษาวัดระดับขอมูลในดานปจจัยเกี่ยวกับตัว

หลักทรัพยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน อยางเชน ผลประกอบการของหลักทรัพย ผลกำไรของบริษัท และอีกปจจัยที่มี

ความสำคัญคือ ดานการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมืองอาจสงผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  
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แนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ในจังหวัดนครราชสีมา 

The Development Guideline for Small and Medium Enterprises 

In Nakhon Ratchasima Province 

กรทิพย โชติชุม0

1 และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร1

2 

Konthip Chotchum and Ruchirat Patanathabutr 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและหาองคประกอบการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย อม ในจ ังหว ัดนครราชส ีมา ว ิจ ัยด วยการว ิ เคราะห ทางการจ ัดการ ว ิธ ีว ิจ ัย เอกสาร  

และวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานโอกาส ภาครัฐใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและ

พัฒนาพื้นที่ภูมิภาคมากขึ้น สงผลใหกระแสผูประกอบการรุนใหมมีอัตราทีเ่พิ่มขึน้ เทคโนธานี หรืออุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

ได ร ับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ให เป นศ ูนย กลางของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในการดำเนินงานที่ตอบสนองกับทิศทางของประเทศ ดานภัยคุกคาม เนื่องจากเทคโนธานีเปน

หนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อเกิดความไมเสถียรภาพทางการเมืองทำใหนโยบายที่สงเสริมการ

ทำงานขององคกรขาดความตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของเทคโนธานี และพบองคประกอบการพัฒนา

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งกำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได 34 ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการ

วิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัด

นครราชสีมาตอไป 

คำสำคัญ: ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, สิ่งแวดลอมทางการจัดการ,องคประกอบการพัฒนา, การ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

 

Abstract 
This article is presented about the guideline development of small and medium enterprises in Nakhon 

Ratchasima Province. In term of management analysis, documentary research, and semi-structure interview 

were used.  The results found that in opportunity was the government has given more importance to 

innovation development and regional development.  As a result, the trend of new entrepreneurs has 

increased the rate of technology or regional science parks. Supported by the Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation to be the center of the lower Northeast in operations that respond to 

the direction of the country.  In terms of threats, Technopolis is an agency under the supervision of 
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2 อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาตราจารยแ์ละคณาจารยข์องวิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น email: pruchi@kku.ac.th 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

102



Suranaree University of Technology.  When political instability causes continuity in policies that promote 

the work of the organization.  which may affect the operation of Technopolis.  In term of guideline 

development of small and medium enterprises found 34 observable variables, which will be applied in the 

Exploratory Factor Analysis (EFA) research and determine the guideline development of small and medium 

enterprises in the study area. 

 

Keywords:  Small and medium enterprise, managing environment, development configuration.  Semi-

structured interview 

 

1. บทนำ 

 

  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ที่กำหนดกรอบแนวทางเพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่ง 1 ใน 6 ดานที่สำคัญ คือ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันที่จำเปนตองยกระดับผลิต

ภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ตลอดจนการปฏิรูปดานเศรษฐกิจดวยการ “สรางสังคมผู ประกอบการ” (คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) ประกอบกับรัฐบาลไดปรับเปลี่ยนโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศคือ Thailand 4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) ดวยการนำหลักการสรางความมั่ง

คั่งผาน Competitive Growth Engine เชน แนวคิดการเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัย การสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม  

  ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือเป นระเบียงเศรษฐก ิจพ ิ เศษ NeEC ม ี เขตอ ุตสาหกรรม และ Mega project  

ดานการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับสวนกลาง ซึ่งงายตอการสรางเครือขายและการเขาถึง รวมทั้งเปนโอกาสในการขยายฐานลูกคา

ผู ประกอบการ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) ปจจุบันจะเห็นไดวาคนในพื ้นที ่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือรุนใหมมีความสนใจที่จะเปนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น อาจจะดวยสถานการณปจจุบันที่ภาครัฐมี

นโยบายการสนับสนุนเกี่ยวกับการสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถเติบโตอยาง

ยั่งยืน (แผนการสงเสริม SME ฉบับที่ 4, 2560) 

  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนาที่เปนศูนยเรียนรูเพื่อสังคมที่สงเสริมการพัฒนากำลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและกลุมการผลิต

เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหความสำคัญกับการ

สรางความเขาใจในกระบวนการคิด แกปญหาแบบวิทยาศาสตรใหกับประชาชนโดยทั่วไป โดยการประสานงานการปรับแปลง

ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสูภาคการผลิตใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของตนเองอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนเปนศูนยกลางการใหบริการวิชาการ ใหคำปรึกษาแกประชาชนและ

หนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพขององคกรชุมชนและทองถิ่น ใหมีความรูความสามารถในการใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับองคกรชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ประวัติและ

ความเปนมา การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการดานการบริการ และการจัดการดานงบประมาณและพัสดุ การวิเคราะห

สิ ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับองคกรโดยออม โดยใชทฤษฎี PESTEL Analysis ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดาน

การเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอม และดานกฎหมาย วิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบ

ทางออมตอเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับองคกรโดยตรง โดย

ใชเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขันใน อุตสาหกรรมเปนเครื่องมือแบงออกเปน 5 องคประกอบ ดานคูแขงขัน

ทางตรง ดานคูแขงขนัรายใหม ดานสินคาหรือบริการทดแทน ดานผูจำาหนายวัตถุดิบ และดานลูกคา (Porter, 1980) และยัง

นำเคร ื ่องมือในการวิเคราะหองคกรดวย SWOT Analysis คือ การวิเคราะหธ ุรก ิจหรือองคกรเพื ่อคนหา จ ุดแข็ง 

(Opportunities) และจุดออน (Threats) ที่เกิดขึ้นภายในขององคกร เพื่อนามาวิเคราะหหาแนวทางการปองกนัและแกปญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร (Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018)  

2.2 การพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

    

พบวาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา คือ ปจจัย

นวัตกรรมการเผชิญกับความเสี่ยงและการทำงานเชิงรุก โดยกลาววาลักษณะดังกลาวสะทอนถึงพฤติกรรมของผูบริหาร

องคการ 3 ประการ คือ ประการแรก การเผชิญกับความเสี่ยงเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงจะตองเผชิญเมื่อมีการตัดสินใจลงทุน 

และการดำเนินกลยุทธภายใตสภาวะความไมแนนอน ประการที่สอง จำนวนความถี่ และขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑ ซึ่งมีสวนสัมพนัธกับผูบริหารในการพัฒนาเทคโนโลยี และประการที่สามคือลักษณะทางธรรมชาติของผูบริหารที่จะ

แสดงออกไดถึงระดับความสามารถในการแขงขัน และการทำงานเชิงรุกเมื่อธุรกิจตองเผชิญกับสถานการณการแขงขันใน

อุตสาหกรรม (Covin and Slevin, 1991) การเปนผูประกอบการและลักษณะของสถานประกอบการที่มีตอการเจริญเติบโต

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีปจจัยสำคัญคือ การเรียนรู ความรักและความถนัดในธุรกิจ ความรูความสามารถ 

ในการทำธุรกิจ จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต การใหอิสระพนักงานในการตัดสินใจ และการสรางเครือขายทางธุรกิจ การ

เรียนรูดานการตลาด ความตองการของลูกคา การใชเทคโนโลยีและพัฒนาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจของตนเอง 

และการวิเคราะหตลาดและคูแขง (สุธีรา อะทะวงษา, 2556) คุณลักษณะของผูประกอบการที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของผูประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี พบวาตัวแปรที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มีดังนี้ ความมั่นใจในตัวเอง กลยุทธระดับองคกร ความอดทน ความคิดเชิงนวัตกรรม 

และความตองการความสำเร็จ (สวลี วงศไชยา และพีชญาดา พื ้นผา, 2561) ดังน ันการศึกษาองคประกอบการพัฒนา

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะองคประกอบที่สัมพันธกับความตองการของ

บริบทพื้นที่ศึกษา ดังนัน ผูศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย คือการพัฒนา

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

104



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวค ิดในการว ิจ ัยของต ัวแปรการพ ัฒนาผ ู ประกอบการว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อม  

 ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

 ในการว ิ เคราะห ส ิ ่ งแวดล อมการพ ัฒนาของพ ื ้นท ี ่ท ี ่ ศ ึกษาผ ู ศ ึกษาทำการว ิ เคราะห  ในสามประเด็น  

ไดแก ส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบกับองคกรโดยออม ส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบกับองคกรโดยตรง และการวิเคราะห จุด

แข็ง จุดออนขององคกร ดวยวิธกีารวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ (Scott, 2006)    

 

3.2 การศึกษาองคประกอบการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสมีา 

 

 วิธีการวิเคราะหองคประกอบการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูศึกษามีวิธีการศึกษา

ประกอบไปดวยการทำวิจัยเอกสารและการเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี ่ยวชาญที่มีความรอบรู มี

ประสบการณและเขาใจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อทำการเก็บขอมูลที่สำคัญจากผูใหสัมภาษณ 

(Key Informants) ซึ่งในการวิจัยควรมีผูใหขอมูลสำคัญจากการสัมภาษณไมต่ำกวา 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) 

และในครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญทางดานผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งหมด 13 คน เมื่อไดตัว

แปรมา ใหนำสวนของการวิจัยเอกสารรวมกับคาความถี่ของการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ และเลือกตัวแปรที่คาความถี่

รวมเกินครึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาเปนผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554) อันเปนจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอตอ

การศึกษา เนื่องจากมีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาใชในการศึกษา (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552)   

 การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1 และ 3.2 เปนเพียงสวนนึงของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปน 4 สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนแคการศึกษาในสวนที่ 1 และ 2 ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสู

การวิจัยในสวนที่ 3 และ 4 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 

 

 

 

ตัวแปรแฝง 

 

ตัวแปรสังเกตได้ 

การพฒันา

ผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม  

ในจังหวดั

นครราชสีมา 

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้

..........................n term 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

  ผลการวิเคราะหสิ ่งแวดลอมภายนอกที ่กระทบตอธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื ่องมือ PESTEL Analysis มี

รายละเอียดดังนี้ นโยบายของภาครัฐในปจจุบันใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคมากขึ้น อีกทั้ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใหเปนหนาดานในการถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

และเทคโนธานี หรืออุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ไดรับสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ใหเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทำใหมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินงานที่ตอบสนองกับทิศทางของ

ประเทศ ดานภัยคุกคาม ความไมเสถียรภาพทางการเมืองทำใหนโยบายที่สงเสริมการทำงานขององคกรขาดความตอเนื่อง ซึ่ง

อาจสงผลตอการดำเนินงานขององคกร จึงจำเปนตองเนนเรื่อง Change Management เพื่อเตรียมการ สนับสนุนและกำหนด

ทิศทางผูคน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดถูกกำหนดไวลวงหนาในการเปล่ียนแปลงองคกร 

  ผลการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง โดยใชโดยเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขัน

ในอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้ สถานะภาพทางการเงินของผูประกอบการ ไมพรอมลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ซึ่งเปนผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) อีกทั้งองคกรพันธมิตรหรือหนวยงานพัฒนาผูประกอบการใน

พื้นที่ มีการใหการสนับสนุนผูประกอบการไดในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีศูนยพัฒนาผูประกอบการเอกชนที่มีขั้นตอน

ในการใหบริการดานเอกสารที่มีความสะดวกมากกวาภาครัฐ ทำใหผูประกอบการมีสิทธิ์เลือกเขารับบริการไดทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

106



อภิปรายผลการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนที่จะสงผลตอเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีประเด็นหลัก

ที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้ 

 ดานจุดแข็ง ไดแก ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเอื้อตอการบูรณาการศาสตรที่เปน

ประโยชน   ต อการแก  ไขป ญหาเพ ื ่ อตอบโจทย ผ ู  บร ิ โภค  คณาจารย ม ีค ุณว ุฒ ิส ู ง  ม ีความร ู  ความสามารถ  

มีศักยภาพ มีประสบการณที่หลากหลาย เปนประโยชนตอการบูรณาการความรูเพื่อการพัฒนาองคความรู การวิจัย และการ

บริการวิชาการ โดยคณาจารยไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฐาน

ผลงาน องคความรูที ่สามารถนำไปตอยอดตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และมีทรัพยากรบุคคลที่เขมแข็ง มีการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เอื้อตอผูประกอบการ สามารถใชกลไกในการดำเนินงานที่หลากหลายในการพัฒนา และสราง

ระบบนิเวศการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

 ดานจุดออน ไดแก การเขาถึงงานวิจัยเพื่อชวยยกระดับใหมีความพรอมออกสูเชิงพาณิชย การเฟนหางานวิจัยพื้นฐาน

ที่มีศักยภาพระดับพลิกผัน (Disruptive) และการจัดการทรัพยสินทางปญญา ยังทำไดไมเต็มที่ ประกอบกับการเขาถึงอาจารย 

นักวิจัย เพื่อสรางโอกาสและชักชวนใหเขามาทำงานกับเอกชนผานทางอุทยานวิทยาศาสตร ยังทำไดไมดีนัก ทำใหฐานขอมูล

ของอาจารยนักวิจัยที่มีความพรอมในการทำนวัตกรรมขยายตัวชา และการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรมีผลตอการสราง

ความสัมพันธกับคูความรวมมือ เพราะอาจตองใชเวลาในการเรียนรูและขาดความตอเนื่องในการประสานงาน 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบแนวทางการพัฒนาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา 

 

 ผลจากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผูประกอบการจำนวน 13 คน พบตัว

แปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปร และพบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม เทากับ 20 จึงสามารถ

นำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได มีคาความถี่แสดง ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1  สร ุปความถ ี ่ต ัวแปรส ังเกตได ของการพ ัฒนาผ ู ประกอบการว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อม   

ในจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

ตัวแปรสังเกตไดของการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา 

ความถี ่

ความถี่รวม 
การวิจัย

เอกสาร 

การ

สัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

1) มีความสามารถดานการบริหาร ควบคุม จัดการ วางแผน 15 13 28 

2) มีความเชือ่มัน่และมั่นใจในตวัเอง  15 13 28 

3) จดัการธุรกิจดวยตนเอง ความสามารถในการแขงขัน 15 13 28 

4) กลาเส่ียง 15 13 28 

5) ความอดทน 15 13 28 

6) ใฝรูอยูเสมอ  14 13 27 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

107



 

 

ตารางที่  1  สร ุปความถ ี ่ต ัวแปรส ังเกตได ของการพ ัฒนาผ ู ประกอบการว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อม   

ในจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

 

7) ความซื่อสัตย 13 13 26 

8) ชอบพัฒนาปรับปรงุเปล่ียนแปลงปรับตัว 13 13 26 

9) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคธรุกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ 12 13 25 

10) มีองคความรู และมีแหลงขอมูลมากมาย รอบรู 12 13 25 

11) มีความเปนผูนำวิสัยทัศนกวางไกล 11 13 24 

12) ละเอียดรอบคอบ  11 13 24 

13) แสวงหาโอกาสการทำธรุกจิ 11 13 24 

14) มีจุดมุงหมายในอนาคตที่ชดัเจน 11 13 24 

15) ชักชวนเครอืขาย มีเครือขายที่ด ี 11 13 24 

16) มีไหวพริบความสามารถในการโนมนาวจติใจ 11 13 24 

17) มีการจัดการที่เหมาะสม 11 13 24 

18) กลาตัดสินใจ 10 13 23 

19) ตอบสนองความตองการลูกคา 10 13 23 

20) มีความสามารถดานมนษุยสัมพันธ 10 13 23 

21) ศักยภาพแหงความสำเรจ็ 10 13 23 

22) ความมุงมั่น ตั้งใจ 10 13 23 

23) มีพันธะความรับผิดชอบตองาน 9 13 22 

24) เขาใจบทบาทและวัฒนธรรมองคกร  9 13 22 

ตัวแปรสังเกตไดของการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา 

ความถี ่

ความถี่รวม การวิจัย

เอกสาร 

การสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

25) คนที่มีอทิธพิลหรือมีบทบาทตอระบบเศรษฐกจิ 9 13 22 

26) รงัสรรคผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 8 13 21 

27) ความนาเชือ่ถือ 8 13 21 

28) การยกยองและยอมรับจากสังคม 8 13 21 

29) กระตือรอืรน รับผิดชอบ 7 13 20 

30) มีทกัษะการติดตอส่ือสารที่ด ี 7 13 20 

31) ใฝหาคุณภาพและประสิทธิภาพ 7 13 20 
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จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 

 

ตัวแปรที่ 1 มีความสามารถดานการบริหาร ควบคุม จัดการ วางแผน การมีความรูความสามารถในการบริหาร 

รูจักวางแผน การควบคุม การจัดองคการ การสั่งการ การจัดหาบุคลากร ตลอดจนมีความอดทนและสามารถทำงานหนักได 

สมชาย หิรัญกิตติ (2542) สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพิณ สันติธีรากุล (2543) ที่ศึกษาศักยภาพแหงการวางแผน 

(Planning Competencies) ซึ่งประกอบดวย การตั้งเปาหมาย (Goal Setting) การวางแผนและการติดตาม/ประเมินอยางมี

ระบบ (Systematic Planning and Monitoring) และการแสวงหาขอมูล (Information Seeking) 

ตัวแปรที่ 2  มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ผูประสบความสำเร็จมักเปนผูที่มีความ

เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบอิสระและพึ่งตนเอง มีความมั่นใจ ตั้งใจเด็ดเดี่ยวเขมแข็ง มีลักษณะเปนผูนำ มีความ

เชื่อมั่นในผลสำเร็จ และมีความทะเยอทะยาน สอดคลองกบัผลการวิจัยของ สวลี วงศไชยา และพีชญาดา พื้นผา (2561) ที่ได

ศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของผูประกอบการในจังหวัด

อุบลราชธานี พบวาตัวแปรที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มีดังนี้ ความ

มั่นใจในตัวเอง กลยุทธระดับองคกร ความอดทน ความคิดเชิงนวัตกรรม และความตองการความสำเร็จ 

ตัวแปรที่ 3 จัดการธุรกิจดวยตนเอง ความสามารถในการแขงขัน ที่จะเขาสูธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่

จะตองมีคุณสมบัติเปล่ียนไปจากอดีตที่เริ่มตนทำธุรกิจดวยความชอบ หรือการถายทอดความรูมาจากบรรพบุรุษซึ่งเปนความรู

เฉพาะดานการผลิตเทานั้น แตในภาวะปจจุบันปจจัยทางดานเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และการแขงขันเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมอยางรวดเร็ว วรรณี ชลนภาสถิต (2552)  สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hodgetts and Kuratko (1995, pp. 31-36) ที่

พบวา การพัฒนากลยุทธการแขงขัน ผูประกอบการควรเปนผูมีความสามารถที่หลากหลาย และสามารถนำมาประยุกตใชได

อยางเหมาะสม รวมทั้งการใหความชวยเหลือผูจัดการธุรกิจในการใหความเขาใจเกี่ยวกับงานตาง ๆ ที่มีความสำคัญในการ

พัฒนาแผนงาน และวัตถุประสงคของธุรกิจ หรือความสามารถในการบูรณาการงานตาง ๆ เขาดวยกัน 

ตัวแปรที่ 4 กลาเสี่ยง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะใชเงินลงทุนไมสูง แตก็ตองใชเงินของตนเองเปนหลัก การ

ใชความรูและประสบการณของตนเองในการเรียนรู ลองผิดลองถูก โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจึงมีมากเทา ๆ กับโอกาส

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจึงเปนการทาทายความเสี่ยง วรรณี ชลนภาสถิต (2552) สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

Hornaday (1982) ที่พบวา ผูประกอบการเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอสิ่งที่จะทำใหธุรกิจดำเนินไปไดและประสบความสำเร็จ 

ภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ตัวแปรที่ 5 ความอดทน คุณลักษณะที่เปนปจจัยพื้นฐานสำคัญของเจาของธุรกิจขนาดยอมหรือผูประกอบการที่

ประสบความสำเร็จ 10 คุณลักษณะ หนึ่งในนั้นคือความอดทน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Freser et al. (2000) ที่พบวา 

ความอดทน คือผูประกอบการจะตองมีความมานะอดทน ทำงานหนักอยางเต็ม ความสามารถไมทอแท แมวาจะเผชิญกับ

ปญหาตาง ๆ และจะตองมีความกระตือรือรน และไมหยุดนิ่ง (Enthusiastic) ทำงานทุกอยางโดยไมหลีกเล่ียง ควรทำงานหนัก

มากกวาพนักงานทั่วไป เรงรัดและตองไมอยูนิ่ง 

ต ัวแปรท ี ่  7  ความซ ื ่อส ัตย   การย ึดม ั ่นในความส ัตย จร ิ งและในส ิ ่ งท ี ่ถ ูกต องด ีงาม ม ีความซ ื ่อตรง  

และมีเจตนาบริสุทธิ ์ ปฏิบัติตอตนเองและผู อื ่นโดยชอบ ไมคดโกง สอดคลองกับผลการวิจัย ปจจัยสู ความสำเร็จของ

32) มีความสามารถในการประยุกตความรู 7 13 20 

33) เขาใจถึงปญหาและหาแนวทางแกไข 7 13 20 

34) มีความคิดเชิงนวัตกรรม 7 13 20 
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ผ ู ประกอบการ SMES (2552)  ท ี ่พบว า  ผ ู ประกอบการต องม ีความซ ื ่ อส ัตย ต อล ูกค าในค  านค ุณภาพส ินค า  

และสรางความเชื่อถือของตัวเองในการเปนลูกหนี้ที ่ดีของธนาคาร เปนเจานายที่ดีตอลูกนองมีความซื่อสัตยตอหุนสวน 

ครอบครัว และรัฐในการเสียภาษีอากร 

  ตัวแปรที่ 8 ชอบพัฒนาปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงปรับตัว บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได จะตองเปนผูมุ งมั ่นที่จะ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนที่ถูกตอง ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมให

การพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hisrich, Peters and Shepherd (2000) ที่พบวา คุณ

ลักษณะรวมของผูประกอบการที่ควรมีคือหาโอกาสศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ 

ตัวแปรที่ 9 มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ มีผู ประกอบการเชิงสรางสรรค ที ่ทำให

ผูประกอบการในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค สามารถนำความคิดเชิงสรางสรรคมาใชในการบริหารจัดการในองคการใหประสบ

ความสำเร็จ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hodgetts and Kuratko (1995, pp. 31-36) ที่พบวา ความคิดสรางสรรค 

(Creativity เปนผูที ่มีความคิดสรางสรรควิธีการตาง ๆ เชน มีการคิดคนพัฒนาทางดานนวัตกรรม มีการสังเคราะหหรือ

ผสมผสานบูรณาการขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการสรางวิธีการทำงานใหม ๆ มีการขยายองคความรูใหม ๆ ใน

ธุรกิจ รวมทั้งการนำแนวความคิดที่เปนประโยชนของผูอื่นมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง  

ตัวแปรที ่  10 ม ีองค ความรู   และมีแหลงข อมูลมากมาย รอบรู คุณสมบัต ิของ "เถ าแก ใหม"  

หรือการเปนผูประกอบการที่มีแนวโนมจะประสบความสำเร็จนั้น สามารถสรุปคุณสมบัติขั้นต่ำได 7 ประการคือ ตองเปนนัก

แสวงหาโอกาส ตองเปนนักเสี่ยง ตองเปนคนที่มีความคิดริเริ่มตองเปนคนที่ไมทอถอยงาย ตองเปนคนที่ใฝรูอยูเสมอ ตองเปน

คนมีวิสัยทัศนกวางไกล มีจุดมุงหมายในอนาคตที่ชัดเจน และตองมีเครือขายดี หมายถึงมีเพื่อนฝูง มีคนชวยชี้แนะชวย

สนับสนุนชวยเหลือและมีแหลงขอมูลมากมายสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณี ชลนภาสถิต (2552) ที่พบวา มีความรอบรู 

ผูประกอบการจะตองเปนผูมีความรอบรู และขวนขวายในการหาความรูทุกดาน ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนิน

ธุรกิจ ไดแก ความรูดานการผลิตการตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย  

ตัวแปรที่ 11 มีความเปนผูนำวิสัยทัศนกวางไกล ผูบริหารที่ประสบความสำเร็จจะประกอบดวย 6 ลักษณะ 

ลักษณะแรก ผูบริหารจะเปนผูมองสินคา การบริการและการบริหารเสมือนเปนคนนอกมองเขาไป และเห็นความสำคัญของ

ลูกคาเปนสิ ่งสำคัญมากที ่สุด ลักษณะที ่สอง มีความเปนผู นำ มีความสามารถในการสื ่อสารและโนมนาวจิตใจคน มี

ความสามารถในการตอสูทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ลักษณะที่สาม เขาใจบทบาทของวัฒนธรรมองคกร และการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมขององคกร ลักษณะที่สี่ มีความสามารถในการสรางและปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการของตน ลักษณะที่หา 

ความสมารถในการเลียนแบบ และการประยุกตใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ลักษณะที่หก มีองคความรูเปนของตนเอง 

มีการพัฒนาองคความรูของตนเองและนำมาใชในธุรกิจไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปจจัยสูความสำเร็จ

ของผูประกอบการ SMES, (2552) ที่พบวามีความสามารถในการบริหารงาน และเปนผูนำที่ดี มีลักษณะการเปนผูนำ รู

หลักการบริหารงานเมื่อตองทำงานรวมกบัคนหลายระดับในภาวการณทีแ่ตกตางกัน โดยเฉพาะระยะเริ่มทำธุรกิจจะตองรับบท

เปนผูนำที่จะลงมือทำทุกอยางดวยคนเอง รูจักปรับเปล่ียนการบริหารงานที่จะทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ 

ตัวแปรที่ 12 ละเอียดรอบคอบ มองเหตุการณปจจุบันเปนหลัก มีการวางแผนการทำงานในปจจุบันอยางรอบคอบ

โดยไมมองเหตุการณในอดีตทีม่ีความลมเหลว สอดคลองกับผลการวิจัยของ กานดารัตน รอดรัตน (2563) ที่พบวา คุณลักษณะ

ของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ กรณีศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณลักษณะดังนี้ 

ความอดทน ความซื่อสัตย  มองการณไกล ชอบพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลง ละเอียดรอบคอบ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  

  ตัวแปรที่ 13 แสวงหาโอกาสการทำธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคผูประกอบการตองใชความคิดสรางสรรคใน

การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจผูประกอบการสามารถเริ่มตนธุรกิจจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจดวยการ
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ประเมินสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hisrich, Peters and Shepherd 

(2000) ที่พบวา คุณลักษณะรวมของผูประกอบการที่ควรมีคือหาโอกาสศึกษาหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ 

 ตัวแปรที่ 14 มีจุดมุงหมายในอนาคตที่ชัดเจน การกำหนดความตั้งใจ สิ่งที่เราตองการจะทำ สิ่งที่เราตองการไปให

ถึง ซึ่งการตั้งเปาหมายและการทำเปาหมายใหสำเร็จ ตองมาจากความตองการแนวแน ความหวัง รวมถึงใชจินตนาการในการ

สรางเปาหมาย เพราะวาเปาหมายคือส่ิงที่ยังมาไมถึง สอดคลองกับบทความของอรพิณ สันติธีรากุล (2543) กลาววา ศักยภาพ

แหงการวางแผน (Planning Competencies) ซึ ่งประกอบดวยการตั ้งเปาหมาย (Goal Setting) การวางแผนและการ

ติดตาม/ประเมินอยางมีระบบ (Systematic Planning and Monitoring) และการแสวงหาขอมูล (Information Seeking) 

รูจักผูกพันตอเปาหมาย เมื่อมีการตั้งเปาหมายถึงความสำเร็จ ผูประกอบการจะทุมเททุกอยางเพื่อใหบรรลุเปหมาย ความคิด

ผูกพันกับการเอาชนะเปาหมาย มีการวางแผนกลยุทธและเตรียมปองกันที่จะเอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ตัวแปรที่ 15 ชักชวนเครือขาย มีเครือขายที่ดี การทำใหมีการติดตอสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ  การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมี

ความสัมพันธกันฉันทเพื่อน ที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพึ่งพิง สอดคลองกบับทความของ สุธี

รา อะทะวงษา (2556) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการที่มีตอการ

เจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีปจจัยสำคัญคือ การเรียนรู ความรักและความถนัดในธุรกิจ ความรู

ความสามารถในการทำธุรกิจ จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต การใหอิสระพนักงานในการตัดสินใจ และการสรางเครือขาย

ทางธุรกิจ การเรียนรูดานการตลาด ความตองการของลูกคา การใชเทคโนโลยีและพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ

ธุรกิจของตนเอง และการวิเคราะหตลาดและคูแขง 

ตัวแปรที่ 16 มีไหวพริบความสามารถในการโนมนาวจิตใจ ทักษะการพูดโนมนาวใจ คือ คนที่มีศิลปะในการพูด มี

ทักษะในการสรางสัมพันธกับผูอื่น รวมถึงสามารถโนมนาวใจใหคลอยตามได การโนมนาวจูงใจ เปนการส่ือสารที่ทรงพลัง เปน

ความสามารถในการสรางแนวคิด ความเชื่อ และมุมมองใหม ๆ ใหกับผูฟงได สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hornaday (1982) 

กลาววา ผูประกอบการเปนผูที่ตองมีคุณลักษณะของผูประกอบการไว 42 คุณลักษณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือความสามารถในการ

โนมนาวใจผูอื่น 

 ตัวแปรที่ 17 มีการจัดการที่เหมาะสม การใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทำงานรวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

รวมกันขององคกร ซึ่งประกอบดวยการวางแผน การจัดการองคกร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุม

องคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงครวมกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของวรากรณ สามโกเศศ (2546) ที่พบวา 

ผูบริหารมีความสามารถในการเลียนแบบและการประยุกตใชใหเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง มีองคความรูเปนของตนเอง  

มีการพัฒนาองคความรูของตนเองและนำมาใชในธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

 ตัวแปรที่ 18 กลาตัดสินใจ ความรูสึกลังเลไมกลาตัดสินใจเปนเรื่องที่จะทำใหพลาดโอกาส เพราะมนุษยเราตองใช

ชีวิตอยูบนการตัดสินใจในเรื่องเล็กนอยไปจนถึงเรื่องใหญ สอดคลองกับผลการวิจัยของ อาทิตย วุฒิคะโร (2543) พบวา 

ผูประกอบการ คือ ผูที่ริเริ่ม และยินดีที่จะยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกิจการ โดยรวบรวมผสมผสานปจจัยการ

ผลิตทั้งหลายเขาดวยกัน และนำสติปญญา ความสามารถ ประสบการณ และวิทยาการดานการผลิต และการจัดการที่

เหมาะสม เพื่อจัดการใหเกิดการผลิตสินคาหรือการจำหนายหรือใหบริการแกผูที่เกี่ยวของ โดยจะตองมีความคิดสรางสรรค

ทางธุรกิจใหม ๆ อยูตลอดเวลา รวมถึงตองอดทน มุงมั่นและกลาตัดสินใจ 

 ตัวแปรที ่ 19 ตอบสนองความตองการลูกคา การดำเนินธุรกิจเพื ่อตอบสนองความตองการของตลาด  

โดยตองเผชิญกับความเสี่ยง มีแรงกระตุนผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และความกาวหนาทางเศรษฐกิจ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย จงคำนึงศีล (2547) ไดกลาววา ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ทำการกอตั้ง กิจการ
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ธุรกิจของตนเอง ดวยตนเองและพัฒนาอยางเจริญกาวหนา สามารถดำรงรักษากิจการ โดยผานประสบการณในดานความ

เสี่ยง การควบคุม การตอบสนองความตองการแกลูกคาจนไดรับความเชื่อถือ และการยกยองจากสังคมจนกลายมาเปนผูที่มี

บทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและมีสวนรวมทำใหสังคมเจริญเติบโตดวย 

 ตัวแปรที่ 20  มีความสามารถดานมนุษยสัมพันธ เปนเครื่องมือสำคัญที่จะทำใหทุกคนสามารถทำงานรวมกันได

อย  า งปกต ิส ุ ข  เก ิ ดความร  วมแรงร  วมใจ ทำงานราบร ื ่ น ไม  เก ิ ดป ญหา ทำให องค  กรประสบความสำเร็ จ  

การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคกรไดจะตองอยูบนองคประกอบที่ เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และยอมรับความแตกตาง

ระหวางกันได สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมชาย หิรัญกิตติ (2542) ไดกลาววา คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดีที่จะชวย

สงเสริมธุรกิจขนาดยอมประสบความสำเร็จ ควรมีความสามารถดานมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการจูงใจลูกนอง มีศิลปะ

ในการประกอบตนและดึงดูดลูกคา มีทักษะดานการติดตอสื่อสารที่ดี นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Hodgetts 

and Kuratko (1995, pp. 31-36) ที ่ไดเสนอคุณลักษณะที ่เปนปจจัยพื ้นฐานสำคัญของเจาของธุรกิจขนาคยอม หรือ

ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human relation skills) ผูประกอบการจะตองมีทักษะใน

การส่ือสารที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ เชน พนักงานกลุมธุรกิจ คูคา และลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการตดิตอส่ือสาร เชน การส่ือสาร

ขอความภารกิจของธุรกิจที่เขาใจตรงกัน วิธีการจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีการตาง ๆ และความมีภาวะผูนำของ

ผูประกอบการ 

 ตัวแปรที่ 21 ศักยภาพแหงความสำเร็จ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจใหไดผลเปนที่นาพึงพอใจหรือบรรลุ

เปาหมายตามที่องคกรไดกาํหนดไวจำเปนตองมีการประเมินความสำเรจ็ในการดำเนินงานธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อ

พิจารณาถึงความสำเร็จในแตละดานตามวัตถุประสงคและปจจัยขององคกรสอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพิณ สันติธีรากุล 

(2543) ที ่พบวา ศ ักยภาพแหงความสำเร ็จ (Achievement Competencies) ซึ ่งประกอบดวยการแสวงหาโอกาส 

(Opportunity Seeking)  ความม ุ  งม ั ่น (Persistence)  ความม ีพ ันธะต องานความผ ูกพ ันความร ับผ ิดชอบในงาน 

(Commitment to Work Contract) ความตองการใฝหาทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพ (Demand for Quality and 

Efficiency) และความเส่ียง (Risk Taking) 

 ตัวแปรที่ 22 ความมุงมั ่น ตั ้งใจ ปจจัยสูตวามสำเร็จของผูประกอบการ SMES (2552) ที่พบวา ตองการมุง

ความสำเร็จ มีความมุงมั่นในการใชสติปญญา ความสามารถทั้งหมดทำงานหนักทุมเทใหกับงาน เพื่อใหบรรลุความสำเร็จตาม

ชองทางที่วางไวโดยไมคำนึงถึงความยากลำบาก นอกจากนั้นยังสอดคลองกับบทความของ นวรัตน ชนาพรรณ (2560) ที่

พบวา ความใฝสัมฤทธิ์ คือ ความมุงมั ่นที่จะทำงานใหดีเลิศเทาที่พลังความสามารถ และสติปญญาจะเอื้ออำนวย เพื่อ

ความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั ้งไว ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะวางแผนการทำงานและตั้งมาตรฐานการทำงาน

สำหรับตนเองไวสูง แลวลงมือทำอยางแข็งขันจนสำเร็จและจะรูสึกพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อผลงานออกมาดีเยี่ยม ซึ่งในทางธุรกิจ

จุดมุงหมายของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จคือ การสรางความเจริญเติบโตของธุรกิจ สวนผลกำไรจะเปนเพียงเครื่องชี้

วัดการทำงานวาทำไดดีเพียงใด 

 ตัวแปรที่ 23 มีพันธะความรับผิดชอบตองาน ความรับผิด และรับชอบในผลของการกระทำตามบทบาทหนาที่ของ

ผูกระทำ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hornaday (1982) ที่พบวา ผูประกอบการเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงที่จะทำใหธุรกิจ

ดำเนินไปไดและประสบความสำเร็จ ภายใตความเส่ียงและความไมแนนอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

 ตัวแปรที่ 24 เขาใจบทบาทและวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง

เปนงานที่จะชวยรับประกันความอยูรอดขององคกรอยางยั่งยืนไดนั้น จำเปนที่ผูที่เกี่ยวของจะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน

สิ่งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรากรณ สามโกเศศ (2546) ที่พบวา การเขาใจบทบาทของวัฒนธรรมองคกร และการ

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององคกร 
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 ตัวแปรที ่ 25 คนที ่ม ีอ ิทธิพลหรือมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที ่ตลาดมีบทบาทสำคัญ 

ในการแลกเปลี ่ยนสินค าหร ือปจจ ัยการผลิตความสัมพ ันธ ระหว างหนวยตาง ๆ สอดคลองก ับผลการว ิจ ัยของ  

ผุสดี รุมาคม (2540) ที่พบวา คนที่มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจเปนคนที่ใฝโอกาสการทำธุรกิจอีกทั้งยังหาเงินทุน เพื่อกอตั้ง

ธุรกิจและบริหารจัดการงานดวยตนเอง โดยผลิตภัณฑมาจากการรังสรรคความคิดและยังกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะชน 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูชัย สมิทธิไกร (2548) และ Kuratko and Hodgetts (1986) ที่ไดกลาววา

ผูประกอบการคือคนที่กอตั้งและบริหารงานดวยตัวเองโดยมีความเส่ียงในการทำธุรกิจ 

 ตัวแปรที่ 26 รังสรรคผลิตภัณฑที่กอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ การดำเนินกิจการภายใตหลักจรยิธรรมและการ

จัดการที่ดี โดยรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อนำไปสูเปาหมายสูงสุดคือการพัฒนาที่

ยั่งยืน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมชาย หิรัญกิตติ (2542) ที่พบวา มีความสามารถในการคิดหรือมีความคิดริเริ่มใหม ๆ ที่

จะเอาแนวความคิดที่ดีมาเสริมสรางใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ ทำสิ่งที่ถูกตองกอนคนอื่นเสมอ จะกอใหเกิดขอไดเปรียบ

ทางการแขงขัน 

 ตัวแปรที่ 27 ความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือในการทำธุรกิจเปนสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่คุณตองใหความสำคัญ 

เพราะถาธุรกิจของคุณสรางความกังขาใหกับลูกคา คูคา หรือกระทั้งสังคมโดยรวมยอมสงผลกระทบตอภาพลักษณธุรกิจของ

คุณอยางแนนอน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปจจัยสูตวามสำเร็จของผูประกอบการ SMES (2552) ผูประกอบการตองสราง

ความเชื่อถือของตัวเองในการเปนลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เปนเจานายที่ดีตอลูกนองมีความซื่อสัตยตอหุนสวน ครอบครัว และ

รัฐในการเสียภาษีอากร 

 ตัวแปรที่ 28 การยกยองและยอมรับจากสังคม เมื่อความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอื่นเปนไป

อยางมีเหตุผลและทำใหบุคคล เกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมา

แทนที่ กลาวคือมนุษยตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือ

ตนเอง (self-respect) สวนลักษณะที ่ 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผู อื ่น (esteem from others) 

สอดคลองกบัผลการวิจัยของ นวรัตน ชนาพรรณ (2560) ที่พบวา ความเปนนักขาย ผูประกอบการตองมีความสามารถในการ

โนมนาวคนอื่นให ยอมรับในเรื่องราวของความคิดและส่ิงตาง ๆ ที่เราเสนอไป นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วุฒิ

ชัย จงคำนึงศีล (2547) ไดกลาววา ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ทำการกอตั้ง กิจการธุรกิจของตนเอง ดวยตนเองและ

พัฒนาอยางเจริญกาวหนา สามารถดำรงรักษากิจการ โดยผานประสบการณในดานความเสี่ยง การควบคุม การตอบสนอง

ความตองการแกลูกคาจนไดรับความเชื่อถือ และการยกยองจากสังคมจนกลายมาเปนผูที่มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและมี

สวนรวมทำใหสังคมเจริญเติบโตดวย 

ตัวแปรที่ 29 กระตือรือรน รับผิดชอบ ความกระตือรือรนเปน คุณสมบัติที ่มาคู กับความเพียรคนที่มีความ

กระตือรือรน คือ คนที่มีความเพียรนั่นเอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปจจัยสูความสำเร็จของผูประกอบการ SMES (2552) 

ที่พบวา มีความกระตือรือรน และไมหยุดนิ่ง มีความกระตือรือรนในการทำงาน และพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับวิจัยของ นวรัตน ชนาพรรณ (2560) ความกระตือรือรนมานะอดทนไมอยูนั่งและทำงานหนัก 

ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จเปนบุคคลที่มีชีวิตชีวาเต็มเปยมไปดวยพลัง มีพลังในการฝาอุปสรรค พรอมเสมอที่จะเผชญิ

กับงานอันหนักหนวงที่ยาวนาน และรูวาเวลาใดควรทำอะไร เวลาใดควรพักผอน 

ตัวแปรที่ 30 มีทักษะการติดตอสื่อสารที่ดี สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hodgetts and Kuratko (1995, pp. 31-

36) ที่พบวา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human relation skills) ผูประกอบการจะตองมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับบุคคลอื่น 

ๆ เชน พนักงาน กลุมธุรกิจ คูคา และลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการติดตอสื่อสาร เชน การสื่อสารขอความภารกิจของธรุกิจ

ที่เขาใจตรงกัน วิธีการจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีการตาง ๆ และความมีภาวะผูนำของผูประกอบการ นอกจากนั้นยัง
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สอดคลองกับวิจัยของ สมชาย หิรัญกิตติ (2542) พบขอมูลวามีความสามารถดานมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการจูงใจ

ลูกนอง มีศิลปะในการประกอบตนและดึงดูดลูกคา มีทักษะดานการติดตอส่ือสารที่ดี 

ตัวแปรที่ 31 ใฝหาคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ การทํางานอยางกระตือรือรน มีชีวิตชีวา มองเหตุการณตาง ๆ 

เปนโอกาส ที่จะไดเรียนรูอดีตเปนเครื่องชวยตัดสินใจ สํารวจหาวิธีการใหม ๆ มาแกปญหา ไมยึดติดกับแผนงานที่วางไว หาก

ไมสามารถปฏิบัติไดแตยอมเปลี่ยนแปลงแผนงานใหเปนตามสถานการณรับฟงขอเสนอแนะคําวิจารณตาง ๆ เพื่อนํามา

ปรับปรุงการทํางาน ใหเปนไปตามที่วางแผนไว (พิชญาภรณพุมไพศาลชัย (2549) สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรพิณ สันติธี

รากุล (2543) ที่พบวา ศักยภาพแหงความสำเร็จ (Achievement Competencies) จะประกอบดวยความตองการใฝหา

ทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับวิจัยของ Kabatire 

et al., (2007) ที่พบวา ใฝหาความรูเพิ่มเติม มีการใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความรูขอมูลการตลาด 

เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในและตางประเทศ 

ต ัวแปรท ี ่  32  ม ีความสามารถในการประย ุกต ความรู  เอาประสบการณ  ในอด ีตมาเป นบทเร ียน  

เปนการนำความผิดพลาดในอดีตมาเปนบทเรียนเพื่อไมใหเกิดเหตุการณเชนนั้นอีก หรือนำเอาไปประยุกตปรับปรุงใชในการ

ทำงานใหมุงไปสูการทำงานที่ดีกวาเดิม Kabatire et al., (2007) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับวิจัยของ นวรัตน ชนาพรรณ

(2560) การเรียนรูจากประสบการณ คือ การเปนผูกันหาขอเท็จจริงจากผลสะทอนกลับ (feed-back) จากการทำงานทั้งของ

ตังเองและผูอื่นเพื่อจะไดทราบวาผลงานนั้นดีหรือไมอยางไรแลวนำมาใชเปนบทเรียนในการปรับปรุงการทำงานในอนาคตของ

ตนใหไดผลงานที่ดีกวาเดิม ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จเปนคนมีเหตุมีผล ยืดหยุน ไมยึดติดกับแผนงานหรือโครงการที่

ไดวางเอาไว ชอบพูดคุยแลกเปล่ียนความเห็นกับบุคคลอื่น ๆ ปรึกษาและรับฟงคำวิจารณขอแนะนำตาง ๆ จากผูรู 

ต ัวแปรท ี ่  33 เข าใจถ ึงป ญหาและหาแนวทางแก ไข ทักษะในการแก ป ญหาแบ งออกเป นสองแบบ  

คือปญหาระยะสั้นและปญหาระยะยาว ปญหาระยะสั้นคือปญหาที่เกิดเฉพาะหนาตองเนนความสามารถ ไหวพริบ และการ

ตัดสินใจที่แนวแน สวนปญหาระยะยาวเปนปญหาที่ตองอาศัยรูปแบบ แบบแผน และแนวทางขององคกรนั้น ๆ ในการแกไข

ปญหากลาวโดยงาย คือปญหาระยะยาวเปนปญหาที่หลายฝาย ตองมีสวนรวมในการแกไข และมีเวลาตัดสินใจนานขึ้น แลวแต

ปญหาที่เกิดขึ้น สวนปญหาระยะสั้นเปนทักษะสวนบุคคลที่ไมสามารถลอกแบบกันได หรือทำไดแคไมเหมือน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Kabatire et al., (2007) ที่พบวา มีความริเริ่มสรางสรรค ตองเปนผูมีความริเริ่มสรางสรรค โดยไมชอบกระทำ

ในสิ่งซ้ำ ๆ แบบดั้งเดิม เปนผูเอาประสบการณที่ผานมานำมาประยุกตใชสรางสรรคหาวิธีการใหม ๆ ที่ดีกวาเดิม เปนผูเขาใจ

ถึงปญหาและหาแนวทางในการแกไข มีความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑปรับปรุงการผลิตอยางตอเนื่อง กลาที่จะผลิต

สินคาที่แตกตางจากเดิม 

ตัวแปรที ่ 34 มีความคิดเชิงนวัตกรรม การนำสิ ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด หรือ สิ ่งประดิษฐใหม ๆ  

ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู แลวใหทันสมัย และไดผลดีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย สอดคลองกับวิจัยของ นวรัตน ชนาพรรณ (2560) ความคิด

สรางสรรค ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จมักจะไมคอยพอใจกับ สภาพที่เปนอยู โดยบุคคลเหลานี้เชื่อวายังมีวิธีการใหม 

ๆ และดีกวาเดิมในการสรางสรรคและนวัตกรรมเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา รูถึงปจจัยตาง ๆ อยางลึกซึ้ง และ

มองเห็นโอกาสที่จะหยิบมาสรางสรรคไดเสมอ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับวิจัยของ สวลี วงศไชยา และพีชญาดา พื้นผา 

(2561) ศึกษาคุณลักษณะของผูประกอบการที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของผูประกอบการใน

จังหวัดอุบลราชธานี พบวาตัวแปรที่สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มีดังนี้ 

ความมั่นใจในตัวเอง กลยุทธระดับองคกร ความอดทน ความคิดเชิงนวัตกรรม และความตองการความสำเร็จ 
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5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 จากท ี ่ ผ ู  ศ ึ กษาได ว ิ เคราะห ส ิ ่ งแวดล อมภายนอกทางการจ ัดการท ี ่ กระทบต อองค กรท ั ้ ง โดยตรง 

และ โดยอ  อม  ท ำ ให เ ห ็ นความสำค ัญขอ ง โอกาสท ี ่ จ ะ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ก ั บผ ู  ป ร ะกอบการว ิ ส าหก ิ จ ขนาดกลาง 

และขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมา คือ นโยบายของภาครัฐในปจจุบันใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนา

พื้นที่ภูมิภาคมากขึ้น ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใหเปนหนาดานใน

การถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เทคโนธานี หรืออุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค ไดรับสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทำใหมีโอกาสสนับสนุน

ผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น  

  ในสวนของดานภัยคุกคามมีประเด็นที่พบคือ ความไมเสถียรภาพทางการเมืองทำใหนโยบายที่สงเสริมการทำงานของ

องคกรขาดความตอเนื่อง ซึ่งอาจสงผลตอการดำเนินงานของเทคโนธานี จำเปนตองเนนเรื่อง Change Management เพื่อ

เตรียมการสนับสนุนและกำหนดทิศทางผูคน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดถูกกำหนดไวลวงหนาในการเปลี่ยนแปลงองคกรและ

สามารถสรุปองคประกอบแนวทางการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดนครราชสีมาได 34 

ตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 3  

 ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดย

ใชการรวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนองคประกอบการ

พ ั ฒ น า ผ ู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ว ิ ส า ห ก ิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย  อ ม  ใ น จ ั ง ห ว ั ด น ค ร ร า ช ส ี ม า  ต  อ ไ ป  

ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดมสมองกับนักพัฒนาธุรกิจ นอกจากนี้ผูที่สนใจในการพัฒนาผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเรื่องดังกลาว สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไปใชประโยชนไดเชนกัน 

  
ภาพที่ 3 องคประกอบการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

(ต่อ) 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูป 

ยี่หอ ซีพี  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing the purchase decision of frozen food 

CP brand in Bangkok 
กรรณิการ สทิธิชัย0

1 และ อนฉัุตร ช่ำชอง1

2 

Kannikar Sittichai and Anuchat Chamchong 

  

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสำเร็จรูป 

ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

อาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็ง

สำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 1 ปจจัย ไดแก รายได (0.000) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

4P มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 2 ปจจัยได คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (0.000) , ปจจัยดานสงเสริมการขาย (0.021) สวนปจจัยดาน

คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อทุกปจจัย คือ ปจจัยดานการตระหนักรูสินคา (sig = 0.000) ปจจัยดานคุณภาพที่ถูก

รับรู (sig = 0.015) ปจจัยดานความสัมพันธกับตราสินคา (sig = 0.000) และปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา (sig = 0.000) 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, สวนประสมทางการตลาด 4P, คุณคาตราสินคา 

 

Abstract 
 This study aims to investigate the brand value that affects the decision to purchase instant frozen 

food brand CP products in the metropolitan area and to investigate the Marketing Mix 4P that affect the 

decision to purchase instant frozen food brand CP products in the metropolitan area by using a 

questionnaire (Questionnaire) as a tool for collecting questions. The dung from 400 consumers in Bangkok, 

by analyzing processors with statistical prefabrication program, SPSS (Statistical Package for Social Science) 

uses multiple regression analysis statistics. As a result of the hypothesis test, demographic factors affect 

the decision to buy frozen instant foods, CP brands, in 1 areas, income (0.000) occupation, Marketing Mix 

4P, productivity factors (0.000), promotion factors (0.021)  
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brand Equity factors, affecting every purchase decision, namely, product awareness factor (sig = 0.000), 

perceived quality factor (sig = 0.015), brand relationship factor (sig = 0.000). and brand loyalty factor (sig = 

0.000). 

Keywords: Purchase Decision, Marketing Mix 4P, Brand Equity 

 

1. บทนำ 

 

     ในสภาวะปจจุบันนี้เราจะสามารถดำเนินชีวิตอยูไดนั้นจะตองอาศัยปจจัย 4 ในการดำรงชีวิตอยู และปจจัยหลักที่สำคัญก็

คือ อาหาร ถือเปนสวนสำคัญที่สุดในปจจัย 4 ที่ทำใหเราดำรงชีวิตอยูได นอกจากนี้ยังเปนตัวเสริมสรางพลังงานใหกับรางกาย

ของเราสามารถทำสิ่งตางๆไดในชีวิตประจำวัน และเพื่อความอยูรอดในสังคมที่มนุษยจะตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตาม

ยุคสมัยตลอดเวลา 

     อาหาร ( food ) คือ  สิ่งที่บริโภคเขาไปแลวใหประโยชนแกรางกาย   เชน  ทำใหรางกายเจริญเติบโตซอมแซมสวนที่สึก

หรอของรางกาย ใหพลังงานแกรางกาย โดยไมมีพิษภัยหรือใหโทษแกรางกาย (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหาร

อากาศ,/2020) 

     อาหารแชแข็ง (Frozen Food)  เปนรูปแบบหนึ่งของการถนอมอาหาร โดยนำอาหารไปลดอุณหภูมิใหต่ำกวา -18 องศา

เซลเซียส ชวยชะลอการเปล่ียนแปลงของอาหาร ในดานเนื้อสัมผัส รสชาติ และคุณคาทางอาหาร ผานกระบวนการการแปรรปู

ดวยการใหความเย็นระดับเยือกแข็ง เพื่อคงความสด รักษาคุณภาพของอาหารใหเก็บไดยาวนาน ซึ่งผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง

เหลานี้สามารถนำมาอุนรอนดวยไมโครเวฟไดทันทีกอนรับประทาน และผูบริโภคมั่นใจไดในความปลอดภัยจากเชื้อโรค เพราะ

กระบวนการแชแข็งชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย ยิ่งในปจจุบันที่บริษัทผูผลิตเนนพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อ

สุขภาพของผูบริโภค เชน ไขมันต่ำ โซเดียมต่ำ เปนการเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคอุณหภูมิมาตรฐานในการแชแข็ง ณ จุด

กึ ่งกลางของสินคา แมแตเชื ้อราก็ไมสามารถเจริญเติบโตได- นิยมแชแข็งเนื ้อสัตว และอาหารสำเร็จรูปพรอมทาน

(cpfworldwide,/2021) 

 

ปญหาการศึกษา (ปญหาธุรกิจ) 

 1. ปญหาเรื่องคูแขงทางการตลาด ซึ่งมีคูแขงและสวนแบงทางการตลาดดังนี้ดังนี้ CP เปนเจาตลาดรอยละ 34.3  , 

S&P รอยละ 15.6  , บริษัท สุรพลฟูดส จำกัด (หทาชน) รอยละ 14.2 , บริษัท พรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด รอยละ 12.8 และ

ที่เหลือรอยละ 23.1 ซึ่งปจจุบันจะเห็นอยูแลววา CP เปนเจาตลาด แตหากในอนาคตไมมีการทำการตลาดและทำการศึกษาให

ดี อาจจะถูกลดสวนแบงทางการตลาดไดเหมือนกัน 

2. การที่เมนูมีนอยยังไมหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค การผลิตอาหารแชแข็งสำเร็จรูปโดย

เนนการใชวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ เชน อาหารมังสวิรัติ อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ เปนตน รวมทั้งการผลิตเมนูอาหาร

ที่มีแคลอรี่ต่ำกวาอาหารปกติ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมายที่เนนการบริโภคอาหารสุขภาพ และกลุมที่ตองการ

ควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ไดรับจากอาหาร เนื่องจากเปนผูปวยดวยโรคบางโรค โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ

ปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง 

 3. การตั้งราคาที่สูงเกินไป เพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคมากขึ้น การตั้งราคาควรอยูในเกณฑใกลเคียงกับราคาอาหารจาน

เดียวตามทองตลาด เนื่องจากเดิมนั้นจุดออนที่ทำใหอาหารสำเร็จรูปแชแข็งขยายตัวไมไดมากนัก เปนผลมาจากราคาที่อยูใน

เกณฑสูง  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

119



 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Pที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. ปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่แตกตางกันมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี่หอ ซีพี ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี ่หอ ซีพี ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานประชากรศาสตร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่แตกตางกัน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใชในการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆ ของธุรกิจอาหารแชแข็ง

สำเร็จรูป เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  

2. ประโยชนในการบริหารจัดการฐานขอมูล เพื่อใชเปนกลยุทธทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผูที่สนใจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  (4Ps) 

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย 

อริสา สำรอง  (2556 : 5) สวนผสมทางการตลาด (4P’s) เปนปจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให

ประสบความสำเร็จ โดยการเลือกใชกลยุทธทางการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัด

จำหนาย และการสงเสริมการตลาด  

สมชาย กิจยรรยง (2561: 226) ไดใหความหมายวา “เปนกิจกรรมทางธรุกจิที่ทำใหสินคาบริการ เคล่ือนยายจากผูผลิต

ไปยังผูใชหรือผูบริโภค การแสวงหา วิเคราะหสำรวจเพื่อดันผลิตภัณฑสูผูใช หรือผูบริโภค เปนเครื่องมือเพื่อเปดชองทางให

ลูกคาเกิดการซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่มและซื้อตอเนื่อง” 

ไทยวินเนอร (2562) Marketing Mix หรือ 4Pคือเครื่องมือในการวางแผนการตลาดดวยการวิเคราะหสวนผสมทาง

การตลาด 4 สวน ไดแกProduct (สินคา) Price (ราคา) Promotion (การสงเสริมการขาย) และ Place (ชองทางจัดจำหนาย) 

กลยุทธการตลาด 4P ที่ไปในทิศทางเดียวกันจะทำใหธุรกิจสามารถเขาถึงความตองการของกลุมลูกคาและบรรลุวัตถุประสงค

ทางการตลาดได  
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แนวคิดและทฤษฎีคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

     คุณคาตราสินคา (Brand Equity) ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยใหคำจำกัดความ นิยามความหมายของ ตราสินคาไวดังนี้ 

Brand Equity หมายถึง คุณคา (Value) ของชื ่อตรายี ่หอ อีกนัยหนึ ่งก็คือ ตรายี ่หอใหคุณคาเพิ ่มแก ตราผลิตภัณฑ 

แนวความคิดนี้เปนการชวยในยอมรับผลิตภัณฑใหม และชวยในการจัดเนื้อที่ ที่เหมาะสมบนชั้นแสดงสินคา การตระหนักถึง

ตรายี่หอเพิ่มมากขึ้นทุกที กลยุทธใหมๆมิไดมุงแตเฉพาะ ตรายี่หอเดียวเสมอไป มีการใชตรายี่หอสองตรากับสินคาเดียว เรา

เรียกวา Co-Branding หรือ Double branding ดังจะเห็นไดจากตรา Philip-Whirlpool และ Northwest-K.L.M Sony 

Ericson เปนตน คุณคาตราสินคา หมายถึง การรับรูเกี ่ยวกับตราสินคาอันนำไปสูการเรียนรูและการเกิดขึ้นของทัศนคติ 

เกี่ยวกับตราสินคา ซึ่งมีอิทธิพลในเชิงอารมณสงผลใหเกิดความชอบ และสรางใหเกิดความจงรักภักดี คุณคาตราสินคา 

หมายถึง คุณคาที่มีความสัมพันธกับกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนใหมีคุณคา เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไมมีตราสินคา 

คุณคาตราสินคานั้นหมายถึงตราสินคาที่ไดรับความนิยม การยอมรับจากผูบริโภค เชนการรับรูถึงตรา สินคา ความจงรักภักดีที่

ผูบริโภคมีตอตราสินคาการยกยองในดานคุณภาพ “สุดาพร กุณฑลบุตร” (2557) โดยคุณคาตราสินคานั้น จะประกอบไปดวย 

     1. การรับรูตราสินคา (Brand awareness) หมายถึง การรับรูตราสินคาเปนสิ่งแรกที่ทำให ผูบริโภคเกิดความชื่นชอบใน

ตราสินคา ผูบริโภคเกิดการรับรูและสามารถจดจำตราสินคาได ดังนั้นเจาของตราสินคาจึงสรางกิจกรรมดาน การตลาด เพื่อ

สงเสริมใหผูบริโภคเกิดการรับรู และสามารถจดจำตราสินคาของตน “วุฒิ สุขเจริญ” (2555)  

     2. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง การที่ผูบริโภคนั้นสามารถรับรูได ถึงคุณภาพ ของตราสินคาหนึ่งๆ

เปนการรับรูในลักษณะที่พึงพอใจตอคุณภาพของผลิตภัณฑของตราสินคานั้นๆ เนื่องจากมีคุณประโยชนตรงกับความคาดหวัง 

“สุดาพร กุณฑลบัตร” (2557) ผลจากการรับรูในดานคุณภาพ (Perceived Quality)  

     3. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand association) หมายถึง การสรางตราสินคาใหเชื่อมโยงกับ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในโฆษณา คุณภาพ คูแขง ผูบริโภค ความมีชื่อเสียง การพูดถึงหรือแถลงขาวหรือการมีลักษณะที่เฉพาะ ซึ่ง

การเชื่อมโยงตราสินคากับส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้น มีผลกระทบตอความถี่ในการซื้อของผูบริโภคและการเชื่อมโยงตราสินคานนี้เปน ส่ิง

ที่องคกร ตองการใหตราสินคานั้นยืนหยัดอยูในใจลูกคา ผลการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand association)  

     4. ความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) คือทำใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา การเกิดขึ้นของ

ความจงรักภักดีตอตราสินคา โดยเริ่มจาก ผูบริโภคมีการรับรูตอตราสินคา และการเรียนรูทำใหตราสินคานั้นมีความโดดเดน 

จนผูบริโภคสามารถ สรางความเชื่อมโยงตราสินคา ทำใหเกิดทัศนคติและความชื่นชอบ อันนำไปสูความจงรักภักดี ผลจาก

ความภักดีตอตราสินคา  

 

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร 

     ประชากรศาสตร หมายถึง การวิเคราะหประชากรในเรื่องขนาดโครงสรางการกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงประชากร

ในเชิงที่สัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ ปจจัยทางประชากรอาจเปนไดทั้งสาเหตุและผลของ

ปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม 

     กอบกาญจนเหรียญทอง (2556) ทฤษฎีประชากรศาสตรหมายถึง ศาสตรวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร คำวา “Demo” 

หมายถึง “People” แปลวา ประชาชน หรือ ประชากร “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” แปลวา

ลักษณะ ดังนั้น Demography จะมีความหมายวาวิชาที่เกี่ยวของกับ 8 ประชากร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุการศึกษา 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม เชน อาชีพ รายได เชื้อชาติเปนตน    
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แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

     ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2551:111) กระบวนการตัดสินใจเปนหนึ่งในพฤติกรรมการซื้อของ ผูบริโภค ซึ่งลักษณะ

การซื้อเหตุผล หรือความรูสึกตางๆ ของผูซื้อที่มีตอสินคานั้น  ผูซื้อจะมีขั้นตอน ในการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถแบง

ออกได 5 ขั้นตอน ดังนี้  

     1. การตระหนักถึงความตองการผูบริโภคจะตระหนักถึงความตองการในสิ่งที่ตนเองรูสึกวายังขาดหายไปในชีวิต

ของตน และจะมองหาผลิตภัณฑที่สามารถเติมเต็มความตองการนั้นได  

     2. การเสาะหาขอมูลผูบริโภคจะพยายามหาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑใหมากที่สุด เพื่อนำมาใชในการตัดสินใจ  

     3. การประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะนำขอมูลทั้งหมดที่ไดมาทำการเปรียบเทียบหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับ 

ตัวเองที่สุด กอนจะตัดสินใจซื้อ  

     4. การตัดสินใจ เปนการตัดสินใจซื้อจริง ซึ่งผูซื้อตองตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑตราผลิตภัณฑ ผูขายและเวลาใน

การซื้อ 

     5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อผูซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนองความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจจากการซื้อหรือ

การใชดังกลาวคือเมื่อพึงพอใจก็จะทำการซื้อซ้ำและอาจกลายเปนลูกคาที่มีความภักดีไดนอกจากนี้แลวอาจบอกตอไปถงึบุคคล

อื่น หรือเมื่อไมพอใจก็จะเลิกใชและอาจประจานใหผูอื่นฟงตอไป และอาจเรียกรองใหผูขายรับผิดชอบ  

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

อัญชนา พงษสุวินัย (2560) พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็ง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นิสิตปริญญาตรี

ที่อยูหอพักมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน จำนวน 364 คน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การ

วิเคราะหขอมูล ใชคาสถิติคือความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงมาตรฐาน และคาสถิติ T-test และการวิเคราะหความ

แปรปรวน ทางเดียว(One-way ANOVA) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

1. นิสิตปริญญาตรีที่อยูหอพกัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน สวนใหญเปนเพศหญิง มี อายระหวาง 18-

21 ป และมีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 บาท  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยของฉลากบรรจุภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  

3. พฤติกรรมการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง พบวา มีความถี่ในการซื้อสัปดาหละครั้ง ซื้อชวงเวลามื้อดึก (20.00 - 

24.00 น.)  ซื้ออาหารประเภทจานเดียว ราคา 31-60 บาท ซื้อจากรานสะดวกซื้อ ซื้อยี่หออีซี่โกมากที่สุด มีเหตุผลที่ซื้อเพราะ

หาซื้อไดงาย สะดวก นอกจากนี้สวนใหญ ดูฉลากบรรจุภัณฑทุกครั้งกอนการตัดสินใจซื้อ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับฉลาก

บรรจุภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งนั้นมีความสำคัญ 

4. ระดับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่จะมุงศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูป ซึ่งจะเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผูวิจัยจะทำการประมวลผลการ

วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปสถิตทิางคอมพวิเตอร SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหครัง้

นี้ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะหขอมูลในดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน โดยจะ

ทำการนำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง คารอยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P และคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทำการนำเสนอในรูปแบบของคาเฉลี่ย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายได ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือออาหารแช่แขง็

สําเร็จรูป ยีห้่อ ซีพ ีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้า 

- การตระหนกัรู้ตราสินคา้  

- คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 

- ความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้  

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ 
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การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

     เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis 

testing) โดยใชเครื่องมือวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปนสถิติที่ใชสำหรับวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย

ของกลุมตัวอยาง 

2. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานคุณคาตราสินคา และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Pกับตัวแปรตาม คือ การ

ตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.2 ชวงอายุ 21-30 ป จำนวน 249 คน คิด

เปนรอยละ 62.4 มีรายได 10,000 บาท จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และมีอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 166 คน

คิดเปนรอยละ 41.5 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดานสวนประสมทางการตลาด 

 

สมมติฐาน : ปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่แตกตางกันมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี่หอ ซีพี ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เก่ียวของกับดานประชากรศาสตร 
H0 H1 

Sig 
ไมแตกตาง แตกตาง 

การตระหนักรูตราสินคา  X 0.000 

คุณภาพที่ถูกรับรู  X 0.000 

ความสัมพันธกับตราสินคา  X 0.000 

ความภักดีตอตราสินคา  X 0.000 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดานสวนประสมทางการตลาด 

 

สมมติฐาน : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี่หอ ซีพี ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดานสวนประสมทางการตลาด 

 

สมมติฐาน : ปจจัยดานประชากรศาสตร มีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้ออาหารแชแข็งสำเร ็จร ูป ยี ่ห อ ซีพี ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน 

 

ผลการศึกษา 

     สรุปสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรปูแชแข็งสำเร็จรปู ยี่หอ ซีพี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 1 ปจจัย ไดแก รายได (sig = 0.000) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4P มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ 2 ปจจัยได คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ (sig = 0.000) , ปจจัยดานสงเสริมการขาย (sig = 0.021) สวนปจจัยดาน

คุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อทุกปจจัย คือ ปจจัยดานการตระหนักรูสินคา (sig = 0.000) ปจจัยดานคุณภาพที่ถูก

รับรู (sig = 0.015) ปจจัยดานความสัมพันธกับตราสินคา (sig = 0.000) และปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา (sig = 0.000) 

 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานทีเ่ก่ียวของกับดานประชากรศาสตร 
H0 H1 

Sig 
ไมแตกตาง แตกตาง 

ผลิตภัณฑ  X 0.000 

ราคา X  0.289 

ชองทางการจัดจำหนาย X  0.598 

สงเสริมการตลาด  X 0.021 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานทีเ่ก่ียวของกับดานประชากรศาสตร 
H0 H1 

Sig 
ไมแตกตาง แตกตาง 

เพศ X  0.986 

อายุ X  0.329 

รายได  X 0.000 

อาชีพ X  0.131 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

จากผลการศึกษาทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’ s) สามารถสรุปจากการทำวิจัยไดดังนี้ โดย

เรียงลำดับจากความสำคัญที่เก็บไดจากการทำวิจัย 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บริษัทควรมีการผลิตสินคาใหมีความหลากหลาย รวมไปถึงดานรูปลักษณและคุณภาพของบรรจุภัณฑ 

ที่ตองออกแบบมาใหมีความโดดเดน นาสนใจ ดึงดูด ผูบริโภคไดเปนอยางดี 

2. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น บริษัทควรมีการสงเสริมการขายที่ดี ออกโปรโมชั่น โฆษณา ใหมีความโดดเดนและดึงดูดผูบริโภค  

3. ปจจัยดานราคา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื ้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี ่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อาจจะเนื ่องจากการที่ราคาสินคาอาหารแชแข็งสำเร็จรูปยี ่หอ ซีพี ในปจจุบันมีราคาเทาๆกับราคา

รานอาหารตามส่ังทั่วไปจึงทำใหไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

4. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเนื่องจากการที่ผลิตภัณฑมีการจัดจำหนายในหลากหลายชองทางอยูแลวในปจจุบัน 

ทั้งชองทางออนไลน และรานคาตางๆ จึงทำใหไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

 

ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีคุณคาตราสินคา 

 จากผลการศึกษาทฤษฎี Brand Equity หมายถึง คุณคา (Value) ของชื่อตรายี่หอ อีกนัยหนึ่งก็คือ ตรายี่หอใหคุณคา

เพิ่มแกตราผลิตภัณฑ สามารถสรุปจากการทำวิจัยไดดังนี้  

1. ปจจัยดานการตระหนักรูตราสินคา สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทควรมีการจัดทำตราสินคาใหเปนที่ยอมรับตอผูบริโภค รวมถึงดานคุณภาพที่ถูกรับรูป ดาน

ความสัมพันธกับตราสินคา และดานความภักดีตอตราสินคา ที่ควรผลิตสินคาใหมีคุณภาพแกผูบริโภคใหไดมากที่สุด 

2. ปจจัยดานคุณภาพที่ถูกรับรู สินคา สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทควรมีการผลิต ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพออกมาจัดจำหนายแกผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภครับรูถึง

คุณภาพ ประโยชน และพึงพอใจตอผลิตภัณฑอาหารแชแข็งสำเร็จรูปของบริษัท ที่ออกมาจำหนาย 

3. ปจจัยดานความสัมพันธกับตราสินคา สินคา สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นบริษัทควรสรางทัศนคติที่ดีและความรูสึกที่ดีใหกับผูบริโภคกับสินคาของบริษัท สราง

ชื่อเสียงสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริโภคกับตราสินคา เพื่อใหเปนเหตุจูงใจใหผูบริโภคกับมาซื้อผลิตภัณฑของเราอีก

ครั้ง 

4. ปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา สินคา สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารแชงแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นควรทำใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดตีอตราสินคา การเกิดขึ้นของความจงรักภักดีตอตราสินคา 

ซึ่งตองเริ่มจากการที่ผูบริโภคมีการรับรูตอตราสินคา โดยตองทำใหสินคาของเราเกิดความโดดเดน และดีกวาของคูแขง จนผู

ผูบริโภคทัศนคติและชื่นชอบ อันนำไปสูความจงรักภักดีในทายที่สุด 
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ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

     จากผลการศึกษาทฤษฎีตัดสินใจ ซึ่งเปนหนึ่งในพฤติกรรมการซื้อของ ผูบริโภค ซึ่งลักษณะการซื้อเหตุผล หรือความรูสึก

ตางๆ ของผูซื้อที่มีตอสินคานั้น  ซึ่งสามารถสรุปจากการทำวิจัยไดดังนี้  

1. ตองการตระหนักถึงความตองการผูบริโภค และมองหาผลิตภัณฑทำอาหารแชแข็งสำเร็จรูปที่จะสามารถเติมเต็มความ

ตองการของผูบริโภคนั้นได  

2. ควรจะทำอาหารแชแข็งสำเร็จรูปทีห่ลากหลายไมวาจะเปน ขนาด ราคา หรือเมนูตางๆ ใหหลากหลายมากกวาคูแขง เพื่อให

ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

     เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามคอนขางจำกัดคือประมาณ 1 เดือน  ประกอบกับสถานการณการแพรระบาด

จากโควิด19 ทำใหสวนใหญผูวิจัยไดใชการแจกแบบสอบถามออนไลน จึงอาจสงผลใหผลของการวิจัยไมครอบคลุมถึงทุก

ลักษณะตัวอยางของผูที่เขามาใชบริการไดครบถวนดานประชากรศาสตร และขอมูลเชิงสถิติอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลาที่เปล่ียนไป 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปดังนี้ 

 1. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงควรอาศัยการวิจัยโดยการเกบ็ขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) และ

การทำการสัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus Group) 

  2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็งสำเร็จรูป ยี่หอ ซีพี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคต 
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ศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับ

เทคโนโลยีผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรงุเทพมหานคร 

Study the marketing mix Investment decision behavior in digital lottery and 

technology acceptance through the MyMo application of GSB customers 
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กรวัฒน มุนีนารถ0

1 และ ณัฐพันธ บัววราภรณ12 

Korawat Muneenart and Nattapon Buavaraporn 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแนวทางกลยุทธแกไขปญหาในการเพิ่มยอดขายสลากดิจิทัล ของลูกคาธนาคารออมสิน 

เนื่องจากยอดขายสลากออมสินดิจิทัลมีปริมาณการขายในอัตราที่ต่ำ ผูศึกษาจึงไดนำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธทางดานการตลาด และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาชวยในการแกไขปญหา โดยใชวิธีเก็บขอมูลจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  ซึ ่งเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ แลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้ทำใหพบแนวทางแกไขปญหา คือ ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ มากขึ้น จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 

31-40 ปขึ้นไป สถานะภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีวัตถุประสงคในการซื้อสลากเพื่อการออม 

การซื้อสลากดิจิทัลเฉล่ียตอครั้งต่ำกวา 10,000 บาท  

 

คำสำคัญ: ธนาคารออมสิน, สลากออมสินดิจิทัล, Mymo 

 

Abstract 
The purpose of this study was to find a strategy to solve problems in increasing digital lottery sales. of 

Government Savings Bank customers Due to the sales volume of digital piggy bank lottery, there is a low 

sales volume. Therefore, the researcher has applied the theory of consumer behavior. Theoretical concepts 

of marketing strategy. and related research to help in solving problems by collecting data from primary and 

secondary sources which collects data from questionnaires and interviews and then analyze the data with 

a statistical package. to find the mean and standard deviation.  From the results of the study, it was found 

that Most of the respondents were female, aged 31-40 years, single status, bachelor's degree. Engage in a 

private business with the purpose of buying lottery tickets for savings The average purchase of digital lottery 

tickets per time is less than 10,000 baht. 

Keywords: Government Savings Bank, Digital Savings Bank Lottery, Mymo 
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1. บทนำ 

 

ธนาคารออมสิน มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Government Savings Bank : GSB มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ภายใตการกำกับดูแล สังกัดกระทรวงการคลัง เปนสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน มีอายุครบ 97 ป เมื่อ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 กำเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงเห็นคุณประโยชนของ

การออมทรัพยเพื่อใหประชาชนรูจักการประหยัด การเก็บออม มีสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินเงินทองของประชาชนใหปลอดภัย

จากโจรผูราย จึงทรงริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้นโดยทรงพระราชทานนามแบงควา “ลีฟอเทีย” เมื่อ พ.ศ. 2450 ณ พระ

ตาหนักสวนจิตรลดา เพื่อทรงใชศึกษาและสำรวจนิสัยคนไทยในการออมเบื้องตน พระองคทรงเขาใจในราษฎรของพระองค

และทรงทราบดีวาควรใชกุศโลบายอันใดที่จะจูงใจคนไทยใหมองเห็นความสำคัญของการออม 

ธนาคารออมสินมีแผนวิสาหกิจป 2563 - 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร ของ

ธนาคารในระยะยาว เพื่อมุงสูการเปนผูนำในการสงเสริมการออม “เสริมสรางความสุข และความมั่นคงของประชาชน เพื่อ

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพิจารณาความ

สอดคลอง และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ 

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นโยบาย Thailand 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผน

ยุทธศาสตร รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร รัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน รวมทั้งขอเสนอแนะของหนวยงาน 

กำกับดานนโยบาย อาทิ กระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตลอดจนแนวโนมสถานการณตาง ๆ เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีทาง

การเงิน (Financial Technology) พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ภาวการณแขงขัน ในตลาด เพื่อกำหนดความทาทายและ

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  ความสามารถพิเศษขององคกร ปจจัยเสี่ยง ภารกิจและรูปแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว รวมทั้งตอบสนองความตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย และลูกคาอยางสมดุล 

จากที่กลาวมา ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล 

และการยอมรับเทคโนโลยีผานแอพพลิเคชั่น My Mo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมผู บริโภคในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผานแอปพลิเคชัน (My Mo) ของลูกคาธนาคารออมสิน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลผานแอปพลิเคชัน 

(MyMo) ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและประโยชน และเพื่อศึกษา

แนวทางกลยุทธแกไขปญหาในการเพิ่มยอดขายสลากดิจิทัล ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขต

ประชากรคือลูกคาของธนาคารออมสินที่เคยใชบริการ App My Mo ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 15 ป จำนวน 400 ชุด 

และสัมภาษณผูจัดการสาขา 3 ทาน และใชระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 

รวมระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ เพื่อนำผลการศึกษามาเปนขอมูลในการใชวางแนวทางสรางกลยทุธ

ทางการแขงขัน แกไขปญหายอดขายลดลง และการตลาดใหกับธนาคารออมสิน สามารถนำขอมูลที่ไดมาเปนแนวทาง

ประกอบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑปรับกลยุทธใหมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่มีหลากหลายกลุมสามารถขยาย

ฐานกลุมลูกคาในการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลของธนาคารออมสินทั่วกรุงเทพมหานครไดมากขึ้น และเพื่อใหลูกคาเขาใจ

ถึงผลิตภัณฑ และเปนการประชาสัมพันธใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

130



2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
พฤติกรรมผูบริโภค 

วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ (2546) ไดใหความหมาย พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค

คนสุดทายไมวาจะเปนรายบุคคลหรือครัวเรือนที่ทำการซื้อสินคาและบริการสำหรับการบริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทาย

เหลานี้รวมกันเปนตลาดผูบริโภค (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2546 : 67) 

ศิวารัตน ณ ปทุม และคณะ (2550) ไดใหความหมาย พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนในการ

กำหนดใหมีการกระทำ ประเด็นสำคัญของคำจำกัดความ คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอน (Precede) หมายถึง ลักษณะ

ทางพฤติกรรมของผูบริโภคในขณะใดขณะหนึ่งที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้นจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสวน

สรางสมและขัดเกลาทัศนคติรวมทั้งคานิยม (ศิวารัตน ณ ปทุม และคณะ, 2550 : 13) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักลยุทธสวนประสมการตลาด 

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว แปรหรือเครื่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปร เทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัว

แปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อใหสอดคลอง กับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังนั้น

จึงรวมเรียกได วาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่บริษัทนำเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิดความสนใจโดย การบริโภคหรือการใช

บริการนั้นสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิง ที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ ของกิจการ หรืออาจ

เปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาหรือ บริการนั้น ๆ อยางคุมคากับจำนวน

เงินที่จายไป 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ชองทางการจำหนาย สินคาหรือบริการ 

รวมถึงวิธีการที่จะนำสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื ่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อ สราง ความจูงใจ 

ความคิด ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ 

5. ดานบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทำงานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกรตาง ๆ 

6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในดานการบริการ

ที่นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใชสินคาหรือ

บริการขององคกร เปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดนและมีคุณภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกทีจ่ะกระทำส่ิงใดส่ิงหนึง่ 

จากทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือก
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สินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจำกัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปน กระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจของ

ผูบริโภค 

สมคิด บางโม (2548) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมี หลายทางเปนแนว

ปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว การตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจ ที่จะกระทำการ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอยาง เพื่อ

ความสำเร็จตรงตามที่ตั้งเปาหมายไว ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการ

แกปญหาให วินิจฉัย มากกวาหนึ่ง ทางเสมอ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะ

บรรลุ เปาหมายอยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

ในการวิจัยไดใชแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เพื่ออธิบายถึงการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของบุคคล และไดรับการพิสูจนวาการรับรู ประโยชนของ

เทคโนโลยีและการรับรูวาเทคโนโลยีมีวิธีการใชงานที่ เขาใจไดงาย ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอการยอมรับและนำไปสูการ

ใชเทคโนโลยีของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

Aggelidis and Chatzoglou (2016) กลาวไว ว า การยอมรับเทคโนโลยีเป นทฤษฎีท ี ่ได ร ับ การยอมรับวามี

ประสิทธิภาพสูงสุดและยังเปนหนึ่งในทฤษฎีที่นิยมใชในการอธิบายพฤติกรรมการ ยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลอยางแพรหลาย

โดยเฉพาะในระบบสารสนเทศ และถูกประยุกตใชใน กระบวนการทางธุรกิจ และกลาววา บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับ

เทคโนโลยีไดเกิดจาก ปจจัยหลัก 2 ประการไดแก 1) การรับรูถึงประโยชน และ 2) การรับรูความงายในการใชงาน เนื่องจาก

การรับรู ประโยชน และการรับรูความงายในการใชงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการยอมรับคอมพิวเตอร และมีความ

เชื่อมโยงกับทัศนคติตอการใชคอมพิวเตอรและการใชงานคอมพิวเตอรและทัศนคติที่มีตอ การใชงานเทคโนโลยีของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชเทคโนโลยีนั้น 

จากความหมายและนิยามตาง ๆ ขางตน สรุปไดวา การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใชใหเปน

ประโยชนและเกิดการยอมรับโดยใชองคประกอบที่ทำใหเกิดความ เปลี่ยนแปลงในหลากหลายดานเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการ

ยอมรับ ประสบการณ และทักษะในการใช อยางมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม( SWOT Analysis ) 

อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) SWOT Analysis เปนหลักการวิเคราะหรูปแบบหนึ ่ง ที ่มีการใชกันอยาง

แพรหลายในมหาวิทยาลัยฮารวารด มาตั้งแตป 1960 โดยจะใชในการประเมินสถานการณและวางแผนกลยุทธรวมทั้ง

ตรวจสอบสภาพองคกรทั้งภายในและภายนอก โดยจะทำการวิเคราะหขอมูล 4 อยาง คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค เพื่อแกไขปญหาภายในและภายนอกขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสังเคราะหกลยุทธ (TOWS Matrix) 

พิบูล ทีปะปาล (2551) ทฤษฎีนี้เปนการวิเคราะหดวยตาราง Matrix ที่คลายกับการวิเคราะห SWOT แตมีความ

แตกตางกัน คือ การวิเคราะห TOWS Matrix เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายในที่ไดจากการวิเคราะห 

SWOT ดวยการจับคูระหวางจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) สัมพันธกับโอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) เพื่อแกไขและนำไปสูการหากลยุทธที่เหมาะสม ไดแก การกำหนดกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธ

เชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน(ST Strategy) และกลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ศึกษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
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ผูบริโภคออนไลน ที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ผูที่

เคยมีประสบการณซื้อสินคาของบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน จำนวน 400 คน โดยใช วิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Sampling) จากผูติดตาม และสมาชิก 12 ชองทางกลุม ตัวอยาง ใน Facebook และ Pantip.com เครื่องมือที่

ใชในเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอย

ละ คาเฉลี่ย สวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชในการทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผล

การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป มี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท สวนใหญเลือกซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงเฉล่ีย/ป 1-

3 ครั้ง ดวยเหตุผลของการเลือก ซื้อเพราะคุณภาพสินคาดี และยังนิยมเลือกซื้อสินคาเหลานี้ผานชองทางออนไลน เชน เว็บ

ไซด แอพพลิเคชั่น Facebook ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การยอมรับเทคโนโลยี (ความงายในการใชงาน การรับรูถึง

ประโยชน การรับรูถึงความเสี่ยง)และพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน (ดานอารมณออนไลน ดานประสิทธิภาพของสารสนเทศ) 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษทัขายตรงผานชองทาง ออนไลนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 ทั้งนี้มีเพียงพฤติกรรม

ผูบริโภคดานความบันเทิงออนไลน และดานความตอเนื่อง ที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทาง

ออนไลน 

ภากร พรประภาพิสุทธิ์ (2560) ศึกษาเรื่องการเลือกใชบริการ SMS แจงเตือนเงินเขาและออกของธนาคารพาณิชยตาง 

ๆ ในประเทศไทยของประชากรในกรงุเทพมหานคร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรบัรูประโยชน 

การรับรูความสะดวก ในการใชงาน การรับรูทัศนคติในการใชงาน และการรับรูความตั้งใจในการใชงานแอปพลิเคชันทาง

การเงินใน โทรศัพทมือถือ โดยมีกลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม 

สำหรับกลุมตัวอยางที่ใชบริการธุรกรรมทางการเงิน โมบายแบงกกิ้งแอปพลิเคชัน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวม รวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม และท าการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิจัย ขอมูลลักษณะสวนบุคคล

ใชสถิตแบบพรรณนา (Descriptive statistic) โดยการหาคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentages) และการ

วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานใช วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression) และการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวา การ รับรูประโยชน การรับรูความสะดวก

ในการใช การรับรูทัศนคติในการใชงานของผูใชบริการเปนปจจัยเชิงบวกตอ การรับรูทัศนคติในการใชงาน Mobile Banking 

Application ของผูใชบริการ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็น วา การรับรูทัศนคติในการใชงานของผูใชบริการ เปนตัว

แปรสงผานในความสัมพันธระหวาง การรับรูประโยชน กับการรับรูความตั้งใจในการใช Mobile Banking Application และ

เปนตัวแปรสงผานในความสัมพันธระหวาง การรับรู ความสะดวกกับการรับรู ความตั ้งใจในการใช Mobile Banking 

Application อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

ยุวดี ศรีวงควรรณ (2561) ศึกษาความพึงพอใจตอการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของลูกคา ธนาคารออมสิน สาขา 

เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน 

สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ลูกคาธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 

จำนวน 4,500 รายการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยวิธีการหนด

สัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอย

ละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบการถดถอย (Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจ

ตอการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซาเชียงรายพบวาโดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมากเมื่อจำแนกเปนรายปจจัยพบวาทุกปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ รองลงมาดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
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กายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ สำหรับผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึ่งพอใจในการออมเงินแบบ

สลากดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสินสาขาเซนทรัลพลาซาเชียงราย พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ชวงเลาที่เขาใชบริการและงบประมาณที่ซื้อแตละครั้งสงผลตอความพึงพอใจในปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดการออมเงินแบบสลากดิจิทัลของลูกคาธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการ

ยอมรับเทคโนโลยีผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) 

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู ว ิจ ัยไดเก็บขอมูลที ่จะนำมาประกอบ

การศึกษาเพื่อนำไปสูการสรางกลยุทธโดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูจัดการสาขา ผูชวย และผู

อาวุโส 1-3 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Quantitative Research)  โดยกลุมประชากรและกลุม

ตัวอยาง ไดแก ลูกคาของธนาคารออมสินที่เคยใชบริการ App MyMo ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 15 ป และมีการศึกษาคนควา

รวบรวมขอมูลจากบทความรวมทั้งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งกลุมเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาของ

ธนาคารออมสินท่ีเคยใชบริการ App My Mo ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 15 ป และผูจัดการสาขา/ผูชวย/ผูอาวุโส 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการยอมรับเทคโนโลยีผาน

แอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ จำนวน 

1-3 ทาน เพ่ือสัมภาษณเชิงลึก (Depth - Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผูจัดการสาขาสยามพารากอน นาง A 2. ผูจัดการสาขา

เจริญผล นาย B 3. ผูจัดการสาขาอุรุพงษ นาย C เกณฑในการเลือกผูถูกสัมภาษณที่เปนกลุมผูบริหาร และพนักงาน ธนาคารออมสิน

ตำแหนงผูจัดการสาขา/ผูชวย/ผูอาวุโส ตองอยูในเกณฑอายุงาน มากกวา 10 ปขึ้นไป เนื่องจากพนักงานกลุมนี้มีประสบการณในการ

ทำงานและทราบถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรเปนอยางดี 

ผูวิจัยสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยท่ีมีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับศึกษาสวน

ประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัล และการยอมรับเทคโนโลยีผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคา

ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โดยการนำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพนั้นผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดคนควาจากเอกสารงานวิจัยขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดการ

สาขา/ผูชวย/ผูอาวุโสและขอมูลการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางมาศึกษาและวิเคราะหตามกระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในสวน

ของขอมูลเชิงปริมาณนั้นจะนำมาการเปรียบเทียบระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลาก

ดิจิทัล ผานแอพพลิเคชั่น My Mo สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินดิจิทัล โดยใชสถิติ (One Way ANOVA) โดยผูวิจัยได

กำหนดระดับมาตราสวนของคำตอบที่เปนความคิดเห็น 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ใหเปนคาน้ำหนัก

ตัวเลข เพื่อประโยชนตอการนำไปใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยประยุกตการวัดคะแนนตามแบบมาตราวัดของ ลิเคิรท (Likert 

Scale) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยีผาน

แอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร โดยผูศึกษาไดทำการประเมินผลจากแบบสอบถามจากกลุม
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ตัวอยางอาชีพ เชน ขาราชการ พนักงานเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ชุด 

และสัมภาษณกลุมเปาหมาย 3 คน คือ ผูจัดการสาขาทั้ง 3 สาขา ไดแกสาขาสยามพารากอน สาขาเจริญผลและสาขาอุรพุงษ 

ผูศึกษาไดผลการศึกษาดังนี้ ผูตอบคำถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 31-40 ปขึ้นไป สถานะภาพสวนใหญโสด 

สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีวัตถุประสงคในการซื้อสลากเพื่อการออมจำนวนในการซื้อสลากดิจิทัลเฉลี่ยตอครั้งต่ำ

กวา 10,000 และรับทราบแหลงขอมูลขาวสารจากพนักงานธนาคาร ในอนาคตตองการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑใน

ธนาคาร ควรเนนไปที่สลากดิจิทัลที่สามารถซื้องาย-ถอนงาย สีสันสวยงาม เชน สลากดิจิทัล 5 ป ที่ใหผลตอบแทนที่สูงที่อาจ

ทำใหดึงดูดความสนใจลูกคาไดดีและมีราคาตอหนวยไมสูงมาก 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยรวม 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

เพศหญิง 255 63.7 

อายุ 31 – 40 ป 99 24.8 

สถานภาพโสด 232 58.0 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี 215 53.8 

อาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 134 33.5 

จากขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัล ผูซื้อสามารถแบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือซื้อไปเพื่อเปนการออมเงิน และ 

เพื่อการเสี่ยงโชค ปริมาณการซื้อสลากดิจิทัล ความถี่ จะแตกตางกันออกไปใน 2 กลุมนี้ จึงควรมีกลยุทธกลยุทธมุงเนนสราง

พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพราะเปนการสรางและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารใหมีความทันสมัย ปลอดภัย 

นาเชื่อถือและตอบสนองความตองการลูกคาอยางแทจริง เปนการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มจำนวนและ

ประเภทลูกคาไดอยางยั่งยืน 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทัล 

พฤติกรรมการซื้อสลากดิจิทลั จำนวน รอยละ 

วัตถุประสงคในการซื้อสลากออมสินดิจิทัล เพื่อการออม 172 43.0 

จำนวนเงินในการซื้อสลากดิจิทัลเฉล่ียตอครั้ง (บาท) ต่ำกวา 10,000 159 39.8 

ความถี่ในการซื้อสลากออมสินดิจิทัลเฉล่ีย 1 ป เฉล่ีย 1 ครั้ง / ป 166 41.5 

ระยะเวลาถือครองสลากออมสินดิจิทัลครบกำหนด 2 ป 190 47.5 

แหลงขอมูลขาวสารในการซื้อสลากดิจิทัลคือเจาหนาที่ธนาคาร 168 42.0 

สวนประสมทางการการตลาด ทั้ง 7 ดาน จำเปนตองพัฒนากลยุทธในสวนที่ยังเปนปญหาออกแบบกลยุทธตอบสนอง

ในดานของผลิตภัณฑ เนื่องจากประสบปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ผลตอบแทนไมคุมคาตอการ

ลงทุน ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีจำนวนอายุยาวนานขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้นใหตรงกับความตองการของลูกคา 

รวมไปถึงสามารถูสลากดิจิทัลใน App MyMo ไดในกรณีที่ลูกคาเกิดเหตุจำเปนตองใชเงิน เพราะในปจจุบันยังไมสามารถนำ

สลากดิจิทัลมากูได เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด 
 

S.D. ระดับความสำคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 3.65 1.19 มาก 

ดานราคา 3.77 1.23 มาก 

ดานการจัดจำหนาย 3.75 1.22 มาก 

ดานการสงเสรมิการขาย 3.63 1.29 มาก 

ดานบุคคลหรือพนักงาน 3.78 1.18 มาก 

ดานกายภาพและการนำเสนอ 3.71 1.17 มาก 

ดานกระบวนการ 3.65 1.18 มาก 

จากการสอบถามผูใชงาน พบวา สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo จะเห็นไดวาสวน

ประสมทางการตลาดในแตละดานมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกัน ทางธนาคารจึงไดนำขอมูลสวนนี้มาทำการพัฒนาและตอยอดใน

การทำงานเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเพื่อใหเกิดการทำงานที่มีแระสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

กลุมตัวอยาง ศึกษาสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในสลากดิจิทัลและการยอมรับเทคโนโลยี

ผานแอพพลิเคชั่น MyMo ของลูกคาธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  จำนวน 400 ตัวอยาง และสำหรับแบบสอบถาม

จำนวน 3 คน คือ ผูจัดการสาขาธนาคารออมสิน ไดแก สาขาเจริญผล สาขาสยามพารากอน และสาขาอุรุพงษ จากการเก็บผล

สำรวจสรุปผลไดดังนี้ เปนเพศหญิง รอยละ 63.7 มีอายุอยูในชวง 31-40 ปขึ้นไป รอยละ 24.8 สถานะภาพสวนใหญโสด รอย

ละ 58.0 วุฒิการศึกษาปรญิญาตรี รอยละ  53.8 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 33.5 มีวัตถุประสงคในการซื้อ

สลากเพื่อการออม รอยละ 43.0 จำนวนในการซื้อสลากดิจิทัลเฉลี่ยตอครั้งต่ำกวา 10,000 รอยละ 39.8 ความถี่ในการซ้ือ

สลากออมสินดิจิทัล 1 ครั้ง/ป รอยละ 41.5 ระยะเวลาถือครองสลากออมสินดิจิทัลครบกำหนด 2 ป รอยละ 47.5 รับทราบ

แหลงขอมูลขาวสารจากพนักงานธนาคาร รอยละ 42.0 

สวนประสมทางการการตลาด ทั้ง 7 ดาน จำเปนตองพัฒนากลยุทธในสวนที่ยังเปนปญหาออกแบบกลยุทธตอบสนอง

ในดานของผลิตภัณฑ เนื่องจากประสบปญหาไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ผลตอบแทนไมคุมคาตอการ

ลงทุน ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีจำนวนอายุยาวนานขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้นใหตรงกับความตองการของลูกคา 

รวมไปถึงสามารถูสลากดิจิทัลใน App MyMo ไดในกรณีที่ลูกคาเกิดเหตุจำเปนตองใชเงิน เพราะในปจจุบันยังไมสามารถนำ

สลากดิจิทัลมากูได เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูจัดการสาขาธนาคารออมสิน คือ ธนาคารออมสินควรศึกษาความตองการของลูกคา

และพัฒนาคุณภาพการใหบริการรวมถึงผลิตภัณฑตาง ๆ การมีพนักงานที่ใหบริการแบบ Service Mind จัดสรรพื้นที่ทำงาน

ใหเปนสัดสวน สะดวกตอการมาใชบริการของลูกคา พัฒนาดานเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของระบบงาน และอุปกรณ การรักษา

ฐานลูกคาเดิม โดยมุงสรางความจงรักภักดีใหเกิดกับลูกคา (Loyalty) การเพิ่มลูกคาใหมที่เปนกลุมลูกคาที่เปนเชิงธุรกิจ

ธนาคารจะตองมีการออกผลิตภัณฑใหเขาถึงและเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาสูงสุดบวก

กับไดยอดขายสลากดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพราะลูกคากลับมาซื้อซ้ำ เนื่องจากมั่นใจในผลิตภัณฑของออมสินที่นำเสนอออกไปใหแก

ลูกคา 
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แนวทางการแกไขปญหาอาจแกไขไดคือ ปรับปรุงผลิตภัณฑสลากออมสินดิจิทัล ใหลูกคาสามารถระบุจำนวนหนวยที่

ตองการซื้อสลากออมสินดิจิทัล และมีราคาสลากดิจิทัลที่หลากหลายขึ้น และเพิ่มรางวัลยอยของสลากดิจิทัลใหมากขึ้น 

ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหสามารถนำไปค้ำประกันหรือกูสลากดิจิทัลได มีการปรับปรุงกระบวนการใหลูกคาสามารถ

สมัครใชบริการไดดวยตนเองทุกที่ ไมตองเดินทางมาติดตอที่สาขา และจัดอบรมพนักงานทุกเดือนใหมีใจรักในงานบริการ มี

การเพิ่มโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ มากขึ้น อาทิ Social Media ตาง ๆ เชน Facebook Line Instagram เปนตน 

รวมถึงมีการออกบูทรวมกับหางสรรพสินคาหรือตางโครงการหรือชุมชน จัดบูธกิจกรรมรวมสนุกเพื่อลุนรางวัลสลากดิจิทัล 

หรือการอบรมใหความรูแกบุคคลอื่น 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังน้ี 

1. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามยังมีจำนวนไมมาก ทำใหมีปญหาในการนำไปใชอางอิงทางสถิติได 

2. ขอมูลที่เปนเอกสารประกอบการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของธนาคารออมสินเองยังมีจำนวนจำกัด และยังไมมีการ

บริหารเอกสารที่มีประสิทธิภาพมากนัก 

3. ขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ทำใหขอมูลที่ไดอาจจะไมครอบคลุม 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังถัดไป  

     1. ธนาคารควรออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมีความหลากหลาย เพื่อใชแขงขันในตลาด เนื่องจากปจจุบันธนาคารมี

ขอจำกัดในเรื่องของผลิตภัณฑที่ยังมีไมมากนัก 

     2. ธนาคารควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในการใหบริการใหมีความรวดเร็ว และการดำ เนินกิจกรรม

ดาน CRM อยางตอเนื่อง 

     3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบกลยุทธที่คูแขงใชกับกลยุทธที่ธนาคารออมสินดำ เนินการอยูวามี

ขอดีขอเสียอยางไร 
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

Factors influencing the purchase of used cars in Lam Luk Ka District, Pathum 

Thani Province 
กฤตภพ  รัตนเหม0

1 และ ผศ.ดร.ฐานิตา  ฆองฤกษ12 

Kritpob Rattanahame and Asst. Prof. Dr. Thanita Kongrerk 

บทคัดยอ 
การคนควาอิสระในครั้งนี้มีวตัถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้รถยนตมือสองของลูกคาใน

เขต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยตวัแปรตนที่ใชคือ ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พฤตกิรรมในการเลือกซื้อของผูบริโภค ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด และ ตัวแปลตามคือ การเลือกซื้อซึง่ประชากรตวัอยาง อายุตั้ง 21ป ขึ้นไป อาศัยอยูในเขต 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผลการวจิัยพบวา 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พบวาเปนเพศชายมีจำนวนมากกวาเพศหญิง และมี อายุ เฉล่ีย 40 ระดับ

การศึกษา ปรญิญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 30,001 บาท ขอมูลดานปจจัยสวนพฤตกิรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค

โดยคาเฉล่ีย มีรถ 1 คัน ประสบการณการขับรถมากกวา 5 ป คนหารถยนตมือสองโดนผานเว็บไซต จุดประสงคเพื่อใชในการ

อำนวยความสะดวกและผูที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถ คือ ครอบครัว ขอมูลดานปจจยัสวนประสมทางการตลาด ไดแก

ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสรมิทางการตลาดและพบวา มีระดับความคิดเหน็ตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานตระหนกัถงึความตองการ อุปกรณอะไหลหางาย ราคาคุณภาพเหมาะสม 

ความนาเชื่อถือจองสถานที่การจัดจำหนายและ มีรับประกันหลังการขาย 
 
คำสำคัญ: รถยนตมือสอง 1, พฤติกรรม 2, ประกันหลังการขาย 3 

 

Abstract 
The purpose of this study is to study the factors affecting consumers' purchase decision. Personal 

factors, consumer purchase behavior, marketing mix factors. The results of this study show that the sample 

selection is in Lam Lukka District, PathumThani province. Data collected through online questionnaires. 

The study found that men have an average age of 40, education and an average monthly income of 

more than 30,001 baht. On average, one car has more driving experience than five cars. The purpose of 

this study is to make use of convenience and help families who decide to buy cars. Marketing mix factors: 

product, price, distribution channel The results show that most decision makers' opinions are purchase 

decisions, aware of their needs, and their promotional activities. Accessories, accessories, price, quality, 

reliability, distribution and after-sales guarantee. 
 
Keyword: Used Cars 1, Behavior 2, After-Sales Guarantee 3 
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1.บทนำ 

1.1 ความเปนมา  

 

ในปจจุบันรถยนตในประเทศไทยมีรถยนตจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายลานคันทั่วประเทศโดยอาจะเทียบไดวาครอบครัว

หนึ่งครอบครัวจะมีครอบครอง 1 คัน จึงถือไดวาในปจจุบันรถยนตเปนสิ่งจำเปนในการอำนวยความสะดวกของชีวิตไปแลว 

และเมื่อรถยนตมีการเสื่อมสภาพหรือรถยนตรุนใหมเขามาทำใหผูคนนิยมนำรถเขาสูตลาดรถยนตมือสอง โดนการนำเขาสู

แพลตฟอรมขายรถออนไลนหรือนำไปขายที่เต็นทรถยนตมือสอง สงผลใหรถยนตในตลาดมือสองใหเลือกเปนจำนวนมาก  ใน

ป พ.ศ.2560 ทางรัฐบาลมีการปรับโครงสรางภาษีรถยนตใหมซึ่งสามารถชวยใหราคารถยนตมือ สองขยับขึ้นตามไปดวย 

อยางไรก็ตามธุรกิจรถยนตมือสองอาจจะพบปญหาจากสถาบันการเงินไมยอม ปลอยสินเชื่อ แตประเด็นนี้ทางกลุมสมาคม

ผูประกอบการรถยนต ไดเจรจากับสถาบันการเงินจากตางประเทศใหเขามาลงทุนในเมืองไทยดวยเงินกวา 2,000 ลานบาท ซึ่ง

จะเขามาชวยสนับสนุนการปลอยสินเชื่อใหกับลูกคา ในสวนของทิศทางการปลอยสินเชื่อรถยนตในป พ.ศ.2560 ยังทำได

ลำบากเนื่องจากเศรษฐกิจโลกไมดีและหนี้ครัวเรือนในประเทศที่อยูในระดับสูงแทบทุกสถาบันการเงินอยากไดยอดสินเชื่อ แต

ใน ปจจุบันหนี้ครัวเรือนสูงมาก หนึ่งคนมีภาระการผอนสินคาหลายอยาง ดังนั้นทำใหทางผูประกอบการตางคิดโปรโมชั่นหรือ

วิธีการขายตางๆขึ้นมาเชน ฟรีดาวน หรือรับประกันสินคาภายในระยะทางหรือระยะเวลา เปนตน  มาตรการการปลอย 

สินเชื่อยังตองระมัดระวังตอไป นอกจากนี้ภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนอยูเปนระยะในปจจุบัน ในกลุมผูบริโภค จึง

ตองการรถที่ใชงานไดคุมคา และมอบความเชื่อมั่นในการซื้อรถมือสองที่มากขึ้นทำใหยอด การจำหนายรถยนตมือสองยังคง

ขายไดธุรกิจรถยนตมือสองจึงเติบโตขึ้นจากป พ.ศ.2558 สูงขึ้น 5-7 เปอรเซ็นตและคาดการณวาในป พ.ศ.2560 แวดวงธุรกจิ

รถมือสอง จะมีแนวโนมที่พุงสูงขึ้น ผูบริโภคใหความสนใจรถมือสองมากขึ้นผูประกอบการสามารถตอยอดความคิดหาชองทาง 

การซื้อ-ขายใหกับกลุมผูบริโภคที่ตองการซื้อ-ขาย รถยนตมือสองไดดียิ่งขึ้น  

 

1.2 ปญหาวิจัย 

 

 จ ิร ัสย  ธ ีระพ ัฒนธ ัชกร (2560) ป จจ ัยท ี ่ม ีผลตอการตัดส ินใจซ ื ้อรถยนตม ือสองของผ ู บร ิโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สำหรับสมมติฐานที่ใชในงานวิจัยครอบคลุมทั้งปจจัยประชากร เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพเเละรายไดตอเดือน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลมีเรื่องของอายุ อาชีพ การศึกษา ที่มีผลตอการเลือกซื้อจองกลุม

ตัวอยาง เนื่องจาก อายุ อาชีพเเละการศึกษานั้นเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเลือกปจจัยดานสวนประสมการตลาด เชน 

ราคา ชองทางการจัดจำหนาย โดยกลุมที่มีอายุมากกวาจะเลือกซื้อที่เหมาะสม อาชีพที่เเตกตางกันจะมีการเลือกสมรรถนะที่

เเตกตางกันออกไป 

 กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตผานเต็นทรถมือสองในเขตจังหวัด

ชลบุรี พบวาสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการขาย 

การศึกษานี้พบวาตัวแปรตาม 3 ตัวแปรสำคัญ คือ ราคาน้ำมัน ภาวะเศรษฐกิจ เเละรายไดตอเดือน  

 จากการสืบคนวิจัยที่เกี่ยวของมาทั้งหมดยังมิไดมีผูใดไดศึกษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง มี

เพียงงานวิจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีตัวแปรอิสระ คือปจจัยเรื่องของประชากรศาสตร และ สวนประสมทางการตลาด 
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7P’sแตยังไมมีงานวิจัยใด ศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด(4P’s) และ พฤติกรรม 6W 1H ผูวิจัยเห็นวาทั้งสองตัวมี

ความนาสนใจและเพิ่มทั้ง2ตัวนี้เปนตัวแปรอิสระ เพื่อวิเคราะหไดหลายดานมากขึ้น 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตมือสองของลูกคาในเขต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือรถยนตมือสองในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 อางอิงในเนื้อหา  

 

พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค  

 

พฤติกรรมผู บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ ่งผู บริโภคทาการคนหาการซื ้อการใชการ

ประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคซึ่งแสดงบทบาทที่แตกตางกันสามบทบาท

ไดแกผูใช ผูจาย และผูซื้อ ผลการวิจัยไดแสดงวาพฤติกรรมผูบริโภคนั้นยากที่จะพยากรณแมกระทั่งโดยผูเชี่ยวชาญในสาขา

นั้นเอง 

ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสบการตลาด  

 

(ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท วารีวนิช, 2551) ในการสรางความพึงพอใจแกลูกคาเราตองคำนึงถึงสิ่งที่สามารถ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดซึ่งประกอบดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการในราคาที่เหมาะสมจัดจำหนาย

ในสถานที่ และวีธีการที่ลูกคาจะเกิดความสะดวกสบายและใชสิ่งที่จะกระตุนใหลูกคารับรูอยากใชและทำการซื้อดวยวิธีการที่

เหมาะสม จึงเกิดเปน “สวนประสมทางการตลาด”  หรือ 4Ps  คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย 

(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจขอ

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองคำนึงถึงหลักในการตอบสนองตอลูกคา 4 ประการ หรือ 4Cs  

 

การตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง  

 

กระบวนการดัดสินใจซื้อ (Decision process) แมผูบริโภคจะมีความแตกตางกันมีความตองการแตกตางกัน แต

ผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ ตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนั้น  

1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or need recognition) จุดเริ่มตนของปญหาเกิดขึ้นเมื่อ

บุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารูสึกวาดีตอตนเองและเปนสภาพที่ปรารถนา

กับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของส่ิงตางๆ ที่เกิดขั้นกับตนเองจึงกอใหเกิดความตองการที่จะเติมเต็มสวนตางระหวางสภาพ
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อุดมคติกับสภาพที่เปนจริงโดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไปซึ่งสามารถสรุปไดวาปญหาของผูบริโภคอาจ

เกิดขั้นจากสาเหตุตอไปนี้  

1.1 สิ่งของที่ใชอยูเดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชในการแกปญหาเริ่มหมดลงจึงเกิดความตองการใหมจากการขาด

หายของส่ิงของเดิมที่มีอยูผูบริโภคจึงจำเปนตองการหาส่ิงใหมมาทดแทน  

1.2 ผลของการแกปญหาในอดีตไปสูปญหาใหม เกิดจากการที่ใชผลิตภัณฑอยางหนึ่งในอดีตอาจกอใหเกิดปญหา

ตามมา เชน เมื่อสายพานรถยนตขาดแตไมสามารถหาสายพานเดิมไดจึงตองใชสายพานอื่นทดแทนที่ไมไดมาตรฐานทาให

รถยนตเกิดเสียงดังจึงตองไปหาสเปรยมา ฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 

1.3 การเปลี ่ยนแปลงสวนบุคคลการเจริญเติบโตของบุคคล ทั ้งดานวุฒิภาวะและคุณวุฒิหรือแมกระทั ่งการ

เปล่ียนแปลงในทางลบ เชน การเจ็บปวยรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพการเจริญเติบโต หรือแมกระทั่ง สภาพทางจิตใจ

ที่กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงและความตองการใหมๆ  

1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เชน การแตงงาน การมีบุตร

ทำใหมีความตองการสินคาหรือบริการเกิดขึ้น  

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ทั้งทางดานบวก

หรือดานลบยอมสงผลใหการดาเนินชีวิตเปล่ียนแปลง  

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุมอางอิง บุคคลจะมีกลุมอางอิงใน แตละวัย แตละชวงชีวิต และแตละกลุมสังคมที่แตกตาง

กันดังนั้นกลุมอางอิงจึงเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจของผูบริโภค
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2.2 กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรตน                                                             ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 1 : กรอบแนวความคิดการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขต อำเภอลำลูกกา 

 จ.ปทุมธานี  

 

 

 

 

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล  

เพศ  

อายุ  

อาชีพ และ ระดับการศึกษา  

สถานภาพ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

ผลิตภัณฑ  

ราคา  

ชองทางการจัดจำหนาย  

การสงเสริมการตลาด 

การเลือกซื้อรถยนตมือสอง ในเขต 

อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธาน ี

มีรถกี่คันการตระหนักถงึความตองการ 

การคนหาขาวสารขอมูล 

การประเมินทางเลือกการตัดสินใจซื้อ 

 

ปจจัยดานพฤติกรรม 

6 W   1 H 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ 

 

กลุมประชากรตัวอยางคือ กลุมที่อาศัยในเขต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเลือกเพียง

ผูบริโภคที่ซื้อรถยนตมือสองในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยผูวิจัยไดกำหนดกลุมประชากรตัวอยางจำนวน 400 

คน อายุ 21 ปขึ้นไปเพื่อใหสอดคลองกับผูบริโภคที่มีใบขับขี่ตามกฏหมายกำหนด 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี

ประชากรที่ไมทราบจำนวนจึงไดใชสูตร Taro Yamane ขนาดประชากร ตามความคลาดเคลื่อน +-5 ไดคาตัวอยาง 400 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตร Taro Yamane ขนาดประชากร ตามความคลาดเคล่ือน 

ที่มา : https://greedisgoods.com/taro-yamane 

 

 โดยงานวิจ ัยฉบับนี ้เปนการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ ่งเปนการวิจ ัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตปจจัยในการศึกษา โดยใชปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร 

(6W1H) และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยการทำใชแบบสอบถามออนไลนและสงลิ้งคแบบสอบถามไปยัง

เต็นทรถที่อยูในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยแบงเปน 7 พื้นที่ ไดแก อ.ลำลูกกาคลอง 1-7 เนื่องจากผูวิจัยไดสำรวจแลววา

มีจำนวนเต็นทและผูทำแบบสอบถามเพียงพอตอความตองการของงานวิจัย  
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4.ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญ พบวาเปนเพศชายมีจำนวน

มากกวาเพศหญิง เฉลี่ย รอยละ 52.8 และมี อายุ เฉลี่ย 40 ป รอยละ 3.90 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี เฉลี่ยรอยละ 48.5 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 30,001 บาท เฉลี่ยรอยละ 43.8 ขอมูลการวัดระดับความคิดเห็นปจจัยทางดานปจจัยสวน

พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคโดยคาเฉลี่ย มีรถ 1 คัน รอยละ51.0 ประสบการณการขับรถมากกวา 5 ป เฉลี่ยรอยละ 

52.8 คนหารถยนตมือสองโดนผานเว็บไซต รอยละ 61.0  จุดประสงคเพื่อใชในการอำนวยความสะดวก เฉลี่ย 92.0  และผูที่

ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถ คือ ครอบครัว เฉลี่ย 80.8 ขอมูลการวัดระดับความคิดเห็นปจจัยทางดานปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ไดแกดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมทางการตลาดและพบวา มีระดับความ

คิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ ดานตระหนักถึงความตองการ อุปกรณอะไหลหางาย 

ราคาคุณภาพเหมาะสม ความนาเชื่อถือจองสถานที่การจัดจำหนายและ มีรับประกันหลังการขาย 

งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตปจจัยในการศึกษา โดยใชปจจัยทางดานประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค (1W6H) และปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (4P’s) เพื่อหาความสัมพันธตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

โดยสามารถสรุปผลสมมติฐาน วามีเพียงสมมติฐานเดียวจากทั้งหมด 13 สมมติฐาน คือ  สมมติฐานที่ 5  พฤติกรรมการเลือก

ซื้อของผูบริโภค ดานจำนวนรถที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสองในเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

ที่ ปฏิเสธสมมติฐานในงานวิจัย (คา Sig > 0.05) เพราะดานจำนวนรถที่ครอบครอง ที่แตกตางกันไมสงผลตอการเลือกซ้ือ

รถยนตมือสอง 

 

5.สรุปการศึกษา 
 

 ลูกคาGen x อายุ 40 ขึ้นไป มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตมือสอง เหตุเพราะ  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพียงตอตอ

การซื้อรถยนตมือสองและตองการแสดงฐานะทางสังคมผานรถยนตที่ทางลูกคาไดเลือกใหเหมาะสมกับความตองการได โดย

สามารถเลือกดูรถผานทางชองทางออนไลนได เชน เพจรถยนตมือสอง หรือ เว็บเฉพาะของทางเต็นทรถ ในความสะดวกนี้

สามารถเทียบสมรรถนะรถและราคาไดอยางรวดเร็วและแมนยำทำใหการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนตมือสองงายขึ้น อีกทั้ง

ยังมีการชำระเงินไดหลายชองทางและมีการรับประกันรถยนตหลังการขาย 

 

5.1 ขอเสนอแนะเชิงทฤษฏี 

 

 ดานประชากรศาสตร ควรหาสิ่งกระตุนความตองการของลูกคาเพศชาย โดยพิจารณาในชวงอายุ 40 ปขึ้นไป ซึ่งอยู 

ในชวงเจเนอเรชั่น X ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่ขอบอะไรคอนขางสะดวก มีความเปนอิสระและความเปนตัวของ ตัวเองสูง ใหคุณคา
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ของความสมดุลในเรื่องงานและครอบครัว (Work life balance) ปรับตัวเขากับเทคโนโลยี ไดดี เปดกวางในการพูดคุยและรับ

ขอติชม มีทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น 

 ดานพฤติกรรมของผูบริโภค ควรใหความสำคัญของการสงเสริมพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถคันที่ 2 และคันที่สาม

ของทางครอบครัวโดยใหเหตุผลถึงความจำเปนของการมีรถยนตใชในครอบครัวมากกวา 1 คันขึ้นไป อาทิ เชน ความคลองตัว

ในการเดินทาง สมรรถนะของรถยนต การประหยัดคาน้ำมันเชื้อเพลิง  

 ดานสวนประสมทางการตลาด สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดซึ่งประกอบดวยการการจัดเปน

อันดับของรถนาใชในปนั้นๆ เรทของราคาของรถแตละรุนและชนิทของรถ เพื่อใหสอดคลองและงายตอการแนะนำและ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 ดานการตัดสินใจซื้อ ควรใหความสำคัญตอ การชวยแกปญหาใหแกลูกคา อาจนำเสนอถึงสมรรถนะของรถยนตมือ

สองที่เหนือกวารถเกาที่ลูกคามีอยู การไดมาซึ่งรถยนตมือสองสภาพดีชวยใหเกิดปญหาจากการใชงานนอยลงกวารถยนตเดิมที่

มีอยู ทั้งนี้การใหความสำคัญตอปจจัยในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ มีความสำคัญ เชน การใหความพึงพอใจตอลูกคา การให

ความนาเชื่อถือจากแบรนดหรือตราสินคาของรถยนต  
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แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของธุรกิจ  

กรณีศึกษา หางหุนสวนจำกัด อารเค 

Approaches to Increasing the Efficiency for Business Growth  

Case Study RK Partnership 
กฤษณา คงกล่ำ0

1 และ สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา1

2 

Kissana Khongklam and Sataporn Amornsawatwattana 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของธุรกิจ ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการทำงานและ

ขอมูลตนทุน จึงไดทำการปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้จัดหาและกระบวนการที่เกี่ยวของ ปรับปรุงรูปแบบการสงสินคา และหา

แนวทางในการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด จากการศึกษาพบวา หลังจากทำการจัดกลุมสินคาและทำการสั่งซื้อแบบใหมตาม

กลุมสินคาทำใหจำนวนในการสั่งซื ้อลดลงเหลือ 31 ครั้ง ตนทุนที่ผันแปรตามการสั่งซื้อลดลงเหลือ 7,233.33 บาทตอป 

กระบวนการทำงานหลังจากปรับปรุงทำใหสามารถตอบสนองรับคำสั่งซื้อลูกคาเพียง 5.10 นาทีและระบบการนับสตอกสินคา

จากการแบงโซนการวางตามกลุมสินคาใชเวลา 12.09 นาที การปรับปรุงการสงสินคาโดยใชบริการขนสงดวนเอกชน ทำใหมี

คาใชจายเพียง 6,390 บาทตอป และการเพิ่มยอดขายและขยายตลาดทางออนไลน สามารถชวยเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทได 

 

คำสำคัญ: การจัดซื้อจัดหา, ทฤษฎีการแบงกลุมสินคา 

 

Abstract 
This article presents approaches to optimize for business growth. The students studied the working 

process and cost information. Therefore, the procurement process and related processes have been 

improved. Improve the mode of transportation and find approaches to increase sales and expand the 

market. The study found that after grouping products and making new purchases by product group, the 

number of orders was reduced to 31 times, and the variable cost per order was reduced to 7,233.33 baht 

per year. The workflow after improvement made it possible to respond to customer orders in only 5.10 

minutes, and the system for stock counting from zoning by product group took 12.09 minutes. Improving 

the mode of transportation by using private express, making it cost only 6,390 baht per year and increasing 

sales and expanding the online market can help increase sales.  

 

Keywords: Procurement, ABC Analysis Theory 
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บริษัทกรณีศึกษาเปนผูจำหนายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ ซึ่งจากการศึกษาสภาะวะของอุตสาหกรรมพบวา มีการแขงขัน

ที่รุนแรง เนื่องดวยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีการเติบโตมากขึ้น แตดวยรูปแบบและกระบวนการทำงานของบริษัทที่ยังไมมี

ประสิทธิภาพมากพอที่จะแขงกับคูแขงไดมากพอ จากการที่จัดซื้อจัดหาโดยไมมีระบบ ส่ังซื้อตามคำส่ังซื้อของลูกคาและส่ังเผ่ือ

โดยไมมีการวางแผน ไมมีระบบสตอกสินคาและไมมีการนำเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน ทำใหมีการสั่งซื้อทั้งหมด 96 ครั้ง

ตอปและตนทุนที่ผันแปรตามการส่ังซื้อสูงถึง 21,700 บาทตอป เกิดสินคาจมเปนจำนวน 80,280 บาท อีกทั้งยังเกิดตนทุนจาก

การที่ตองไปรับสินคาเองเพื่อที่จะนำสินคาไปสงมอบใหกับลูกคาไดทันเวลาเฉลี่ยปละ 2,000 บาท ดานการสงสินคาบริษัทจะ

ทำการสงดวยตัวเองสำหรับพื้นที่ใกลเคียง จึงทำใหเกิดตนทุนรวม 195,374 บาทตอป ดังนั้นจึงทำการศึกษาหาแนวทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหา การสงสินคา และกระบวนการที่เกี่ยวของ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มกำไรใหกับบริษัทได  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 

การจดัซื้อจัดหา คือ กระบวนการทีใ่หไดมาซึง่ผลิตภัณฑ วัตถดุิบ และการบรกิาร ที่จะตองยดึหลัก 6R’s ดังนี้ คุณสมบัติ

ที่ถกูตอง ปริมาณที่ถกูตอง ราคาที่ถกูตอง ชวงเวลาที่ถกูตอง แหลงขายที่ถกูตอง และการนำสงที่ถกูตอง  

ทฤษฎี ABC Analysis คือ วิธกีารแบงประเภทของสินคาคงคลังออกเปน 3 กลุมหลักโดยประยุกตมาจากหลักการของ

พาเรโตที่มุงเนนใหความสำคัญกับกลุมสินคาจำนวนนอยที่มีมลูคามาก มากกวากลุมสินคาจำนวนมากโดยรวมที่มีมูลคานอย 

โดยใชมูลคาตอหนวยเปนเกณฑในการแบงประเภทของสินคา ดังนี้ สินคากลุม A มีสินคาคงคลังอยูที1่5-20% แตมีมูลคาอยู

ประมาณ 75-80% ของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด สินคาคกลุม B มีสินคาคงคลังอยูที่ 30-40% แตมีมูลคาอยูประมาณ 15% 

ของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด และสินคากลุม C มีสินคาคงคลังอยูที่ 40-50% แตมีมูลคาอยูประมาณ 5-10% ของมูลคาสินคา

คงคลังทั้งหมด  

ตนทุนการขนสง คือ คาใชจายที่เกิดจากการเคล่ือนยายสินคาหรือบรกิาร ความตองการของลูกคาทำใหมีคาขนสงที่

แตกตางกัน รวมไปถึง ระยะทาง ปริมาณสินคาหรือบริการ และยานพาหนะที่ใชในกระบวนการขนสง โดยแบงประเภทตนทุน

ได 4 ประเภท คือ ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวมและตนทุนเที่ยวกลับ  

การเพิ่มประสิทธิภาพองคกร คือ กระบวนการวางแผนที่มุงจะพัฒนาความสามารถขององคกร เพื่อใหสามารถที่จะ

บรรลุและธำรงไวซึ่งระดับการปฏิบัติงานที่พอใจที่สุด ซึง่สามารถวดัไดในแงของประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และความ

เจริญเตบิโตขององคกร 

กลยุทธการตลาดออนไลน หรือ Online Marketing คือการทำงานเพื่อสงเสรมิธุรกจิ ประชาสัมพันธสินคาหรือบรกิาร

ในธุรกิจใหกลายเปนทีรู่จักและเปนที่สนใจ เพือ่ใหลูกคาตดัสินใจซื้อสินคาหรอืบริการนั้นๆมากขึ้น โดยจะแบงเปน ชองทางการ

ขาย คือ ชองทางที่เราใชในการนำเสนอสินคาและบริการใหกับลูกคาแบบไมตองเสียเงินโฆษณา ใชเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาและบริการ เชน การขายผาน Marketplace อยาง Shopee, Lazada และ การขายผาน Social Media อยาง 

Facebook, Youtube, IG เปนตน ชองทางการโฆษณา คือ ชองทางทีเ่ราจายเงินคาโฆษณาใหกับชองทางนัน้ๆ เพื่อใหชองทาง

เหลานั้นนำเสนอขอมูลสินคาหรือบรกิารของเราไปยังผูที่มีโอกาสจะกลายเปนลูกคาของเรา เชน การลงโฆษณาผาน Social 

Media อยาง Facebook Ads, Youtube Ads, การลงโฆษณาบน Marketplace หรือการลงโฆษณาผาน Google ดวย 

Google Text Ads และ Google Shopping Ads 
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แผนผังกางปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถงึความสัมพนัธระหวาง

ปญหา (Problem) กับสาเหตทุัง้หมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกดิปญหานั้น (Possible Cause) โดยจะระบุปญหาที่หวัปลาและ

ใสชื่อของปญหายอย ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาโดยลากเปนเสนกางปลา (sub-bone) ทำมุมเฉียงจากเสนหลัก ก็จะทำให

มองเห็นภาพขององคประกอบทั้งหมด ที่จะเปนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 

SWOT Analysis คือ เครื่องมือวิเคราะหแผนธุรกจิที่อยูคูหลักการบริหารธรุกิจ ที่ชวยใหสามารถระบุปจจยัทั้งภายใน

และภายนอก สามารถเขาใจธุรกิจ รับรูจุดแข็งจุดออน เพื่อยับยั้งและพัฒนา เสริมสรางใหธรุกิจบรรลุเปาหมายไดดียิง่ขึ้น  

     

2.2 งานวจิัยทีเ่กี่ยวของ 

(แจมจิต ศรีวงษ, 2558) ไดศึกษาการจัดซื้อจัดหาดวยการจัดกลุมสินคา ซึ่งทำใหลดระยะเวลาการทำใบสั่งซื้อได 52 

วินาที ลดจำนวนใบสั่งซื้อไปทั้งสิ้น 1,230 ใบ ลดเวลาในการเปดใบสั่งซื้อไป 4,997.27 นาที และสามารถลดเวลาการทำงาน

ของกระบวนการเปดใบส่ังซื้อไดถึง 83.29 ชั่วโมง  

(วีระ จรัสศิรริัตน, 2558) ไดศึกษาปริมาณการส่ังซื้อวัตถดุิบที่เหมาะสมเพียงพอตอการผลิตดวยการจัดกลุมวัตถดุิบดวย

ทฤษฎี ABC Analysis ซึ่งจากการศึกษาพบวา ตนทุนรวมของวัตถุดิบคงคลังของสินคากลุม A ลดลง 73,053 บาทตอป ,กลุม 

B ลดลง 144,425 บาทตอป และกลุม C ลดลง 217,478 บาทตอป 

(ณัฐนันท ชุนดี, 2559) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อลดตนทุนและลดกระบวนการทำงานที่ไมได

มาตรฐาน โดยการทำ Inventory turnover จัดกลุมสินคาดวยทฤษฎี ABC Analysis ทำการเปลี่ยน lay out หนารานและ

พื้นที่เก็บศาลปูนดำใหม วิเคราะหหาจุดการสั่งซื้อใหม (Reorder Point) สรางมาตรฐานการทำงานดวยคูมือปฏิบัติงาน (WI) 

สรางแบบประเมิน Out source สรางรายไดเพิ ่มการออกแบบใหมๆและยังเพิ่มชองทางจำหนายทางออนไลน ซึ ่งจาก

การศึกษาพบวา ทำใหลดคาเสียโอกาสในการขาย 94,870 บาทตอป ลดเงินจมได 190,870 บาท ลดเวลาในการรอคอยปูน

แหงได 48 วันตอป และกำไรเพิ่มขึ้น 143,500 บาทในระยะเวลา 3 เดือน   

(สุพิตรา หลักมั่น, พรนภา ปญจวชิรวงศ, ภูวดล ไชยโกและนวรรณ สืบสายลา, 2562) ไดศึกษาหาการส่ังซื้อดวยทฤษฎี 

ABC Analysis กำหนดปริมาณการส่ังซื้อที่ประหยัดและหาจุดการส่ังซื้อใหมใหกับสินคาในกลุม A และเปรียบเทียบตนทุนรวม

กอนและหลัง เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจากการศึกษาพบวา ตนทุนลดลง 22,536.69 บาท คิดเปน 

11.39% และจำนวนการส่ังซื้อลดลงเหลือ 11 ครั้งตอป จากเดิม 75 ครั้งตอป 

(จิตรา โสดา, 2562) ไดศึกษาหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมดวยทฤษฎี ABC Analysis หาคาสัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวน (Variability Coefficient,VC) คำนวณการสั่งซื้อที่ประหยัดและหาจุดการสั่งซื้อใหมของสินคาในกลุม A ซึ่งจาก

การศึกษาพบวา ทำใหประหยัดคาใชจายรวมทั้งปได 274,495.47 บาท ซึ่งคาใชจายที่ลดลงนั้น เกิดจากคาใชจายการส่ังซื้อตอ

ครั้งและคาใชจายในการจัดเก็บสินคาคงคลัง 

(กรรณิกา เทพมหานิล, 2562) ไดศึกษาหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของเสนเหล็กที่ใชในการผลิตวงแหวนความ

เฉ่ือย (Inertia Rings) โดยแบงกลุมดวยทฤษฎี ABC Analysis ตามมูลคาการใชงาน ซึ่งจากการศึกษาพบวา ตนทุนการบริหาร

สินคาคงคลังแบบการส่ังซื้ออยางประหยัดมีตนทุนรวมเทากับ 373,970.85 บาท จากเดิมตนทุนรวมเทากับ 632,787.75 บาท 

ลดลง 258,816.91 บาท โดยคาใชจายที่ลดลงนั้น เกิดจากคาใชจายในการส่ังซื้อตอครั้งและคาใชจายในการเก็บรักษาลดลง 

(สโรชา ซิ้มเทียม, 2563) ไดศึกษาหาแนวทางลดขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อ ดวยการวิเคราะหขอมูล 5W1H เพื่อหา

สาเหตุหลักของปญหา ใชวิธีการวิเคราะหดวยทฤษฎี ABC Analysis เพื่อจัดกลุมสินคา เพื่อใหงายตอการปรับปรุง และใช

หลักการ ECRS ลดขั้นตอนที่ไมจำเปน ซึ่งจากการศึกษาพบวา ลดขั้นตอนการดำเนินจาก 11 ขั้นตอน เหลือ 8 ขั้นตอน และ

ลดระยะเวลาในการดำเนินงานโดยรวมจาก 114 ชั่วโมง เหลือ 30.5 ชั่วโมง คิดเปน 65.23% 
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(จุฑารัตน เกียรติรัศมี, 2558) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา โดยเรียงปจจัยจากมากไปนอย

ดังนี้ 1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ ชองทางการจำหนายและการยอมรับเทคโนโลยี 2.ปจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 

3.ปจจัยดานราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 4.ปจจัยดานการ

ประชาสัมพันธ การส่ือสารและชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่น 

(ทรงพร เทือกสุบรรณ, 2562) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื ้อสินคาผาน

แอพพลิเคชั่น Shopee ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอการซื้อสินคา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคา แตดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค

ในการซื้อสินคา ดานชองทางการจำหนายไมมีความสัมพันธกับความถี่ในการซื้อสินคา และชวงเวลาซื้อ ดานการสงเสริม

การตลาดไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่เขามาซื้อสินคา  

(อรจิรา แกวสวาง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุลและวราพร ดำรงคกูลสมบัติ, 2564) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดกับการเลือกซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่น Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวา การเลือกซื้อ

สินคาออนไลนผานแอพพลิเคชั่น Shopee ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยเรียงปจจัยจากมากไปนอย

ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจำหนาย ปจจัยดาน

การใชบริการสวนบุคคล และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจ ผูศึกษาไดมีวิธีการศึกษาดังนี้ 1.ศึกษาสภาพ

และการทำงานของบริษัท เพื่อใหทราบถึงปญหาที่จะนำไปวิเคราะหหาสาเหตุ 2.เก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตกระบวนการทำงาน 

ขอมูลรายได ขอมูลจำนวนสินคาที่ขายไดและจำนวนสินคาในสตอก ขอมูลตนทุนการสั่งซื้อ ขอมูลคาใชจายในการเก็บรักษา

สินคา และขอมูลคาใชจายตนทุนในการสงสินคา 3.วิเคราะหขอมูลดวยการหาสาเหตุของปญหาโดยใชผังกางปลา 4.ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 5.หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใชทฤษฎี ABC Analysis เพื่อแบงกลุมสินคาและจัดทำ

นโยบายการสั่งซื้อตามกลุมสินคา แยกประเภทการหมุนเวียนของสินคาสำหรับสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวเกิน 6  เดือน จัดทำ

ขอมูลสินคาลงในระบบ Excel และกำหนดใหมีระบบการนับสตอกและแบงโซนการวางสินคาตามกลุมสินคา คำนวณคาใชจาย

ตนทุนการสงสินคาโดยใชบริการขนสงดวนเอกชน และศึกษาตลาดออนไลนและจัดทำแผนการตลาดระยะส้ันเพื่อเพิ่มยอดขาย 

7.สรุปผลดำเนินการ แสดงดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการศึกษากระบวนการทำงานและขอมูลของบริษัท โดยนำขอมูลดังกลางมาทำการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

ดวยแผนผังกางปลา พบวา ไมมีการวางแผนการทำขอมูลการสั่งซื้อและไมมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน จึงทำใหมี

ความลาชาในบางชวง จากการขาดระบบในการทำงานจึงกอใหเกิดตนทุนจากหลายๆดานที่สงผลทำใหรายไดของบริษัทลดลง 

แสดงดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 การวเิคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา 

      

จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาของบรษิัทดวยแผนผังกางปลา ทำใหหาแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อลดตนทุน

และเพิ่มประสิทธิภาพใหดขีึ้น ดงัตอไปนี้  

 

4.1 แนวทางในการแกไขปญหาการจดัซื้อจัดหาและกระบวนการที่เกี่ยวของ ตามลำดับดังนี้  

 4.1.1 แบงกลุมสินคาดวยทฤษฎี ABC Analysis เพือ่ทราบถงึความสำคัญของแตละรายการสินคา เพื่อใหมรีูปแบบ

การส่ังซือ้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำใหสรุปไดวา จากรายการสินคาทั้งหมด 51 รายการ สินคากลุม A มีจำนวน 11 รายการ 

มูลคาการขายเทากับ 254,845 บาท คิดเปนรอยละ 63  สินคากลุม B มีจำนวน 12 รายการ มูลคาการขายเทากับ 83,113 

บาท คิดเปนรอยละ 20 และสินคากลุม C มีจำนวน 28 รายการ มูลคาการขายเทากับ 69,952 บาท คิดเปนรอยละ 17 แสดง

ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การจัดกลุมสินคาดวยทฤษฎี ABC Analysis 

กลุม จำนวนรายการ (ชิ้น) มูลคาขายรวม (บาท) สัดสวน (รอยละ) 

A 11 254,845.00 63% 

B 12 83,113.00 20% 

C 28 69,952.00 17% 

รวม 51 407,910.00 100% 

 

 4.1.2 จัดทำนโยบายการส่ังซื้อตามกลุมสินคา จากการนำขอมลูความตองการปกอน เพือ่ลดจำนวนครั้งในการส่ังซื้อที่

กอใหเกดิตนทุน โดย สินคากลุม A ทำการส่ังซือ้ 1 รอบจาก 2 ซัพพลายเออร สินคากลุม B และ C ทำการส่ังซื้อโดยมีการแบง
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รอบ เพือ่ใหไดมกีารสำรวจการหมุนเวียนของสินคากอนที่จะตดัสินใจในการส่ังซื้อครัง้ตอไป และนอกจากนี้ ไมควรมีรอบการ

ส่ังซื้อเกิน 20% เพราะจะกอใหเกิดตนทุนที่มากขึ้น แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 การวางแผนการส่ังซื้อตามกลุมสินคา 

กลุม  จำนวนรายการ(ชิ้น) จำนวนซัพพลายเออร(ราย) รอบการส่ังสินคา  หมายเหต ุ

A 11 2 ส่ังซื้อจำนวนทั้งหมดใน 1 รอบ  

ครั้งการส่ังซื้อนอกเหนอืจาก

นี้  

ควรจะไมเกิน 20% จากเดิม 

หรือไมเกิน 19 ครั้งใน 1 ป 

B 12 2 ส่ังซื้อปละ 2 รอบ  

C 28 3 ส่ังซื้อปละ 2 รอบ  

รวม 51 7 12 

    

 4.1.3 ทำการแยกประเภทการหมุนเวียนของสินคา โดยแยกสินคาที่ไมมีการเคล่ือนไหวเปนเวลาตั้งแต 6 เดอืนขึ้นไป 

เพื่อไมใหเกดิการซื้อซ้ำ พบวามทีั้งหมด 5 รายการ เปนจำนวน 80,280 บาท แสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 รายการสินคาที่ไมเคล่ือนไหวตั้งแต 6 เดือน 

ลำดับ รายการ จำนวน(ชิ้น) ราคาตอหนวย(บาท) รวม(บาท) 

1 Endmill Carbide 55 HRC Dia 12 20                630.00    12,600.00  

2 Endmill Carbide 65 HRC Dia 14 16              1,660.00    26,560.00  

3 Endmill Carbide 65 HRC Dia 16 14              2,100.00    29,400.00  

4 Ballnose Carbide 65 HRC Dia 4 19                420.00     7,980.00  

5 Insert WNMG 080408 NN LAMINA 20                187.00     3,740.00  

รวม 89  -    80,280.00  

 

    4.1.4 นำเทคโนโลยีมาชวยใหการทำงานมรีะบบดวยการทำขอมูลในระบบ Excel เพื่อใหทราบขอมูลจำนวนสินคาไดอยาง

รวดเร็วและสามารถตอบสนองรับคำส่ังซื้อจากลูกคาไดเร็วมากขึ้น ซึง่ทำใหพบวาสามารถตอบรับคำส่ังซื้อ สงใบเสนอราคาถงึ

ลูกคาภายใน 5.10 นาที จากเดมิ 10 นาที ลดลง 4.90 นาที แสดงดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเวลาการตอบรับคำส่ังซื้อแบบเดิมและแบบใหม 

 

4.1.5 จัดทำระบบการนับสตอกสินคาอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลทีเ่ราบนัทึกถูกตองตามสตอกจริง ดงันั้นจะตองมี

การนับสตอกอยางสม่ำเสมอ โดยทำการนับตามกลุมสินคา ดังนี้  

สินคากลุม A จะทำการนับสตอกสินคาทุก 2 อาทิตย   

สินคากลุม B จะทำการนับสตอกสินคาทุก 2 เดือน 

สินคากลุม C จะทำการนับสตอกสินคาทุก 4 เดือน 

 

4.1.6 ทำการแยกประเภทการวางสินคา เพื่อใหสะดวกตอการนับสตอกสินคา จึงทำการแยกโซนการวางสินคาตามกลุม

สินคา เพื่อใหระยะเวลาการนบัสินคาลดลง แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 การแบงโซนวางสินคา 

สรุป การจัดทำระบบการนับสตอกและแยกโซนการวางสินคาทำใหระยะเวลาในการนับสินคาลดลง โดยสินคากลุม A ใชเวลา 

4.52 นาที หลังปรับปรงุใชเวลา 1.58 นาที ลดลง 2.94 นาที สินคากลุม B ใชเวลา 5 นาที หลังปรับปรุงใชเวลา 2.03 นาท ี

ลดลง 2.97 นาที และสินคากลุม C ใชเวลา 14.35 นาที หลังปรับปรงุใชเวลา 8.08 นาที ลดลง 6.27 นาที แสดงดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 เปรียบเทียบเวลาในการนับสตอกสินคาแบบเดิมกับแบบใหม 

 

 4.2 แนวทางปรบัเปล่ียนรูปแบบการสงสินคา โดยนำขอมูลการสงสินคาของปกอน เพื่อคำนวณคาบริการขนสงดวนเอกชน 

พบวา ถาใชบรกิารขนสงดวนเอกชนจะมีคาใชจาย 6,390 บาท จากเดิมตนทนุการสงสินคาดวยตัวเองเทากับ 195,374 บาท 

ลดลง 188,984 บาท ดังนั้นควรใชบริการขนสงดวนเอกชน เพือ่ลดคาใชจายในสวนนี้ แสดงดงัรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบตนทุนการสงดวยตวัเองกบัคาบริการขนสงดวนเอกชน 

 

4.3 แนวทางในการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด ดวยการเพิ่มชองทางการจำหนายทางออนไลนและทำแผนการตลาด

ระยะส้ัน ดังนี้  

4.3.1 เพิ่มชองทางการจำหนายทางออนไลน ผานทาง Shopee เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายกลุมลูกคาใหม จากการ

ทดลองตลาดทำการจำหนายจริง มีจำนวนการส่ังซื้อของลูกคาจำนวน 3 ราย เปนจำนวน 662 บาท สำหรับชวงเวลาที่ไมมาก 

ดังนั้นจงึทำการวางเปาหมายและวางกลยุทธการตลาดสำหรับชองทางออนไลนที่ชัดเจน ดังนี ้  

เปาหมายของการจำหนายสินคาผานชองทางออนไลน  

เพิ่มรายไดและเพิ่มยอดขายใหบริษทัระยะส้ันปละ 10% และระยะยาวปละ 15%  

กลยุทธการตลาดออนไลน  

1. จำหนายสินคาที่มีคุณภาพเสมอ มีการการนัตีและรับประกันสินคา เพื่อใหเกิดความแข็งแกรง 

2. มรีูปภาพหรอืวิดิโอส้ัน พรอมรายละเอียดสินคาชัดเจน เพือ่ใหดงึดูดและเกิดการตัดสินใจของลูกคาที่ดกีวาเดิม 

3. มกีารบริการที่ดี จัดสงสินคาอยางรวดเร็วและระมัดระวัง 

4.3.2 แผนการตลาดระยะส้ัน  
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สถานการณทางการตลาดในปจจุบัน 

นอกเหนอืจากอตุสาหกรรมผลิตแมพิมพ ยังมอีุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ที่ตองมีการใชเครื่องมอืตัดเฉือนโลหะ เชน 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ  หรืออตุสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนกลองถายรูป นากิา เครื่องประดับ เปน

ตน ซึ่งในปจจุบนั ตลาดของแตละอุตสาหกรรมมีความเติบโต ถงึแมวาจะมีสถานการณโควิด 19 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน

ยนตที่มกีารวจิยัของธนาคารกรุงศรีไดสรุปถงึแนวโนมวาจะมีการผลิตและมียอดขาย เฉล่ีย 4.0 – 6.0% ตอป ในป 2565 – 

2567 และอุตสาหกรรมฮารดดสิกไดรฟมกีารสรุปถงึแนวโนมวาจะมีการเติบโตเล็กนอย เฉล่ีย 3.0 – 4.0% ตอป  ในป 2564 

– 2566 ทำใหอตุสาหกรรมผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะนั้นไดรับอิทธิพลจากการผลิตของอตุสาหกรรมเหลานี้ไปดวย 

การวเิคราะหโอกาส 

- จุดแข็ง (Strengths) 

การมีฐานลูกคาเดิมที่มีความจงรักภัคดี ทำใหมโีอกาสในการขายสินคาไดมากขึน้ เมื่อเราทำการตลาดใหมๆกับกลุมลูกคาเดิม  

- จุดออน (Weaknesses) 

ในชวงแรกการทำตลาดกับกลุมลูกคาใหมๆ นาจะเปนเรื่องทีค่อนขางยาก เนื่องจากขาดความนาเชื่อถือ เพราะภาพลักษณของ

บริษทัที่มขีนาดเล็ก สินคาไมมีความหลากหลาย  

- โอกาส (Opportunities) 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกีย่วของ ทีต่องมกีารใชเครือ่งมือตดัเฉือนโลหะอยูในสวนงาน ทำใหเห็นโอกาสในการขยาย

ธุรกจิมากขึ้น  

- อุปสรรค (Threats) 

ในอุตสาหกรรมเครื่องมอืตัดเฉือนโลหะก็มีการแขงขันที่รุนแรง มีจำนวนผูประกอบการรายใหญและรายยอยจำนวนมาก  

การแขงขันของตลาดผูจำหนายเครื่องมอืตัดเฉือนโลหะ  

จากการสำรวจตลาดมีทั้งคูแขงรายใหญและรายยอย โดยรูปแบบในการดำเนนิธุรกจิของบรษิทัเปนรูปหางหุนสวน ดังนั้นคูแขง

ของบริษทัจะเปนคูแขงรายยอย ที่มีลักษณะกิจการใกลเคียงกนั แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 คูแขงขันของบรษิทั 

บริษทั ลักษณะการใหบริการ 

บริษทั พีทอีาร คอรปเปอเรชั่น จำกัด จำหนายเครือ่งมือตัดเฉือนโลหะ หลากหลายยีห่อ มีสินคา 194 รายการ 

จำหนายผานทกุชองทางทั้งทางบรษิัทและทางออนไลน 

รานมาวิน จำหนายเครือ่งมือตัดเฉือนโลหะ เครื่องมือวัด เครื่องขัด เปนตน มีสินคา 133 

รายการ จำหนายผานทุกชองทางทั้งทางหนารานและทางออนไลน 

วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคดานการเงิน : มรีายไดในระยะส้ันเพิ่มขึ้นปละ 10% และระยะยาวปละ 15% 

วัตถุประสงคดานการตลาด : มลูีกคาใหมเพิ่มขึน้ปละ 10% และยอดการซื้อจากลูกคาเกาเพิ่มขึ้น 15% 

กลุมลูกคาเปาหมาย  

กลุมลูกคาปจจบุัน : กลุมอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพและผลิตงานตามแบบ 

กลุมลูกคาใหม : กลุมอุตสาหกรรมผูผลิตยานยยนตและผูผลิตฮารดดิสกไดรฟ 

กลยุทธทางการตลาด 
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1.เพิ่มสินคาใหม เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและตอบสนองความตองการกับลูกคาเกา และสามารถดงึดูดลูกคาใหมดวยความ

หลากหลายของสินคาและบริการ โดยในระยะแรกจะเพิ่มสินคาที่ตองใชรวมกันกับเครื่องมือตดัเฉือนโลหะ คือ ประเภท

อุปกรณจับเครือ่งมือ 5 ประเภทดังนี้ ประเภทหัวจับดอกสวาน ประเภทหัวควาน ประเภทหวัมิลล่ิงชัค ประเภทหัวจับดอกตาป 

และประเภทดามจับหัวปาด  

2.หาตัวแทนจำหนายโซนตางจงัหวัด  

เนื่องจากลูกคาของบริษทัมีทัว่ประเทศ และโซนที่มีจำนวนลูกคารองลงมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล คือ โซนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ดังนั้นจงึไดเล็งเห็นวาควรมีตัวแทนจำหนาย เพื่อใหลูกคาโซนนั้นไดรบัการบริการที่

รวดเร็วมากยิ่งขึน้ โดยอาจจะทำการประกาศทางออนไลนหรือหารานทีข่ายวัสดุ เครื่องมือกอสรางทีย่ังไมมีสินคาประเภท

เครื่องมอืตัดเฉือนโลหะเปนผูจำหนายสินคาให  

 

แผนการดำเนินการ 

 
 

รูปที่ 7 ตารางแผนการดำเนินการ 

 

งบประมาณ  

งบประมาณสำหรับการขยายธรุกิจ ประกอบดวยสมมุติฐานและขอมูลการเงนิดังนี้  

- งบตนทุนสินคา 50,000 บาท  

- งบกิจกรรมทางการตลาด 40,000 บาท  

โดยจะมาจากการกูยืมธนาคารและเสียอัตราดอกเบี้ย 10%  

แผนควบคุมการปฎิบัติงาน 

1.มกีารสอบถามความพึงพอใจในสินคาใหมๆของทางบรษิัท เพื่อใหไดสินคาทีม่ีคุณภาพที่สุด  

2.สำรวจความพึงพอใจของลูกคาโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืถึงการใหบริการของตัวแทนจำหนายหรอืหนารานจำหนาย 

เพื่อใหลูกคาไดรับการบรกิารทีด่ีที่สุด 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     5.1 สรุปผล 

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจ กรณีศึกษา หางหุนสวนจำกัด อารเค ผูศึกษาได

ทำการวิเคราะหขอมูลและหาแนวทางการแกไขปญหาในดานการจัดซื้อและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ โดยการจัดกลุม

สินคาดวยทฤษฎี ABC Analysis เพื่อจัดทำนโยบายการจัดซื้อใหม ทำใหรอบการสั่งซื้อลดลงจากเดิมมีการสั่งซื้อ 96 ครั้งตอป 

แตถามีการสั่งซื้อตามแผนการจะทำใหรอบการสั่งซื้อลดลงเพียง 31 ครั้งตอป คิดเปนตนทุนผันแปรตามการสั่งซื้อ จากเดิม

เทากับ 21,700 บาทตอป แบบใหมเทากับ 7,233.33 บาทตอป ลดลง 14,466.67 บาทตอป และการแยกประเภทการ

หมุนเวียนของสินคาที ่ไมมีการเคลื ่อนไหวเกิน 6 เดือน ทำใหไมเกิดการซื ้อซ้ำของสินคาจมเหลานี ้  สวนการปรับปรุง

กระบวนการทำงานที่เกี่ยวของดานอื่นๆ โดยการเปลี่ยนการบันทึกขอมูลสินคาในระบบ Excel ทำใหสามารถตอบสนองรับคำ

สั่งซื้อไปยังลูกคาไดเร็วขึ้นจากเดิม 10 นาที   หลังปรับปรุงใชเวลา 5.10 นาที ลดลง  4.90 นาที อีกทั้งจัดทำระบบการนับส

ตอกสินคาโดยมีการแบงโซนการวางตามกลุมสินคา ทำใหเวลาในการนับสตอกสินคา จากเดิมใชเวลา 24.27 นาที หลัง

ปรับปรุงใชเวลา 12.09 นาที และการปรับปรุงการสงสินคาโดยใชบริการขนสงดวนเอกชน ทำใหมีคาใชจาย 6,390 บาท จาก

เดิมตนทุนการสงสินคาเทากับ 195,374 บาท ลดลง 188,984 บาท ในสวนการเพิ่มยอดขายและขยายตลาด โดยจากการ

ทดลองการขยายตลอดไปยังชองทางออนไลน พบวา ในชวงระยะเวลา 3 เดือน มียอดขาย 662 บาท ซึ่งอาจจะยังตองใชเวลา 

เนื่องจากขนาดธุรกิจและความนาเชื่อถือที่ทำใหกลุมลูกคาใหมๆยังไมวางใจ ดังนั้นอาจจะตองมีการทำการตลาดหนักขึ้น 

เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อถือกับธุรกิจมากขึ้น    

      

5.2 ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาพบวาควรจะมีการสำรวจ เก็บขอมูลจากซัพพลายเออรใหมๆ จากงานนิทรรศการงานแสดงเทคโนโลยี

เครื่องจักร เพื่อจะไดทราบขอมูลมากขึ้นและปรับเปลี่ยนไดทันตามยุคสมัย และเมื่อธุรกิจมีความเติบโตมากขึ้น และอยากใหมี

การศึกษาความเปนไปไดและวิธีการนำเขาสินคาจากตางประเทศโดยตรง เนื่องจากสินคาสินคาบางรายการเปนสินคาจาก

ผูผลิตตางประเทศที่ทางบริษัทรับมาจากบริษัทในไทยที่นำเขาสินคานั้นมาอีกที จึงทำใหตนทุนของสินคานั้นแพงกวาราคาตน

ทาง เพื่อเพิ่มโอกาสในดานตนทุนที่ลดลงและรายไดเพิ่มขึ้นใหกับบริษัท ดานขอจำกัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความลึกของ

ขอมูลในบางสวนที่ยังไมเพียงพอ จึงทำใหมีการคำนวณเปนคาเฉล่ีย  
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ  

อาคารพหลโยธิน 

Factors Affecting Investment Behavior of Kasikorn Bank Head Office 

Employees Phaholyothin Building 
กัญญา วรรณแสงขำ0

1 และ นงนภัส แกวพลอย1

2 

Kanya Wannasangkhum and Nongnapad Kaewploy  

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารฯ และปจจัยในการตัดสินใจการลงทุน

ของพนักงานธนาคารฯ ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน ผู

ศึกษาจึงไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงาน

ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน มีความรูความเขาใจในการลงทุน ดานการเรียนรู ดานการลงทุน และดาน

ปจจัยอื่นๆ อยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหตามสมมติฐานพบวา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีความรูความเขาใจสูงกวา การ

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และ การลงทุนในพันธบัตรหุนกู แหลงที่มาจากการลงทุนคือรายไดจากการกูยืม มีความรูความ

เขาใจสูงกวา แหลงที่มาจากการลงทุนคือรายไดจากการทำงาน ปริมาณเงินการลงทุน 40,001 บาทขึ้นไป มีความรูความเขาใจ

สูงกวา ปริมาณเงินลงทุนนอยกวา 10,001 บาท และ 10,001-30,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน

พฤติกรรมระยะเวลาในการลงทุน วัตถุประสงคของเงินลงทุน และแหลงศึกษาการลงทุน มีความรูความเขาใจไมแตกตางกัน 

จากผลการศึกษาที่ได สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการการศึกษาเรื่องการลงทุนใหกับผูที่สนใจในการลงทุน รวมถึงสามารถ

นำไปกระตุนใหเกิดการลงทุนในพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญอาคารพหลโยธินได 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการลงทุน, ความรูความเขาใจในการลงทุน, การตัดสินใจในการลงทุน, การลงทุน 
 

Abstract 

This independent study was conducted to study the investment behavior of the Bank's employees. 

and factors in investment decisions of the Bank's employees that affect the investment behavior of 

employees of Kasikorn Bank Headquarters Phaholyothin Building The researcher therefore collected the 

data by using a questionnaire from a sample of 350 people. The results showed that Employees of Kasikorn 

Bank Headquarters Phaholyothin Building Have knowledge and understanding of investment learning, 

investment and other factors at a high level When analyzing the hypothesis, it was found that real estate 

investment have a higher understanding Investing in short-term bonds and investing in bonds and 

debentures have a higher understanding The source of investment is income from work. The amount of 

investment of 40,001 baht or more has higher knowledge and understanding. The investment amount was 

less than 10,001 baht and 10,001-30,000 baht with statistical significance at 0.05 level. investment objectives 

and investment study resources  have knowledge no different from the results of the study Can be used 

1 นกัศึกษาปริญญาโท บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10325 e-mail : misskanya7591@gmail.com 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาการเงิน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ.กรุงเทพฯ 10325 
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as a guideline for investment education for those interested in investing. This can also be used to stimulate 

investment in Kasikorn Bank employees. Phaholyothin Building Headquarters. 

Keywords: investment behavior, investment knowledge, investment decision, investment 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา      

เนื่องจากปจจุบันไดมีโครงการที่ธนาคารเตรียมไวใหกับพนักงาน มีมาตราการใหพนักงานเขารวมโครงการการลงทุนใน

ดานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fund เพื่อใหพนักงานมีเงินออมไวใชจายในยามเกษียณ ออกจากงาน หรือเปน

หลักประกันใหแกครอบครัว ซึ่งพนักงานธนาคารบางคนไมมีความสนใจในดานการลงทุนในดานนี้ แตกลับนิยมในดานการ

ลงทุนใหมๆ ที่มีเทคโนโลยีเขามาชวยใหการลงทุนดีขึ ้นหรือไดกำไรมากขึ้น เชน การลงทุนในตลาดหุนตางๆ ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ลงทุนคริปโตเคอรเรนซี เปนอีกทางเลือกนึงที่มีความนิยมในยุคสมัยนี้และเปนทางเลือกนึงที่ไวเปนการเก็บ

เงินไดเชนกัน ทำใหพนักงานธนาคารที ่ไมสนใจการลงทุนในแบบเดิมๆ หันมาสนใจการลงทุนในตลาดหุ น ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ลงทุนคริปโตเคอรเรนซี ที่เพิ่มขึ้น แตการลงทุนของแตละคนมีความแตกตางกันไป ลงทุนนอย ลงทุนมาก 

ลงทุนระยะสั ้น ระยะยาวตามปจจัยดานบุคคลนั้น ๆ การลงทุน (Investment) คือ การออมประเภทหนึ่งเพื่อใหไดรับ

ผลตอบแทนกลับคืนมามากกวาเดิมภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งลักษณะของการลงทุน คือ การฝากออมทรัพย ฝาก

ประจำ ซื้อฉลากออมสิน ลงทุนในกองทุนตางๆ หุนสามัญ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย เพื่อเปนการเก็บหรือสะสมเพื่อสราง

ผลตอบแทนใหกับตนเอง ในปจจุบันผูลงทุนไดรับผลกำไรจากการลงทุนมีรายไดในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล โดยการลงทุน

นั้นถือวาเปนการสรางวินัยและความมั่นคงทางการเงินใหกับตนเอง 

จากความสำคัญเบื้องตนสงผลใหผูศึกษาสนใจศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุนของ

พนักงานธนาคารฯ เนื่องจากพนักงานธนาคารเปนอาชีพที่มั่นคง มีรายไดสม่ำเสมอและมีความรูเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการ

ลงทุนตางๆ ที่เปนประโยชนตอการลงทุนวาควรตัดสินใจอยางไรใหมีความเส่ียงนอยที่สุด และผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญอาคารพหลโยธิน 

     2.  เพื่อศึกษาความรูความเขาใจที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจในการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงาน

ใหญอาคารพหลโยธิน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

     วิจัยแบบเชิงสำรวจ (Survey Research) ใชรูปแบบการสำรวจขอมูลโดยทำแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน มีขอบเขตในการวิจัย โดยที่มีประชากร

ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน เนื่องจากกลุมของพนักงานมีจำนวน 

3,897 คน จาก 17 ฝายในธนาคาร จึงนำมาคำนวณขนาดตัวอยางของสูตรคำนวณของ (Krejcie & Morgan 1970) ซึ่ง
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คำนวณได 349.73 คน และตัวเลขที่จำปนตองเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน ระยะเวลาในการทำการ

วิจัยเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 

 

กรอบแนวคิด 

                       ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

              (Independent Variables)               (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

     1.  ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนสงผลใหพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคาร

พหลโยธินมีพฤติกรรมในการลงทุนแตกตางกัน 

     2.  ความรูความเขาใจในดานการลงทุนที่แตกตางกัน สงผลใหแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทย

สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธินมีความตางกัน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

     1.  ทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน 

     2.  เปนประโยชนใหแกนักลงทุนที่สนใจในดานการลงทุนตอเพื่อนพนักงานและการเลือกลงทุนในรูปแบบตางๆ ที่สนใจ

และเกี่ยวของกับเรื่องการลงทุน  

     3.  สามารถนำขอมูลที่ไดจากวิจัยเลมนี้มาใชเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องการลงทุนใหกับผูที่สนใจในการลงทุน 

 

 

ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ     2.อาย ุ

3.สถานภาพ    4.การศึกษา 

5.รายได ้    6.ตาํแหน่งงาน  

7.อายกุารทาํงาน   8.ฝ่ายงาน 

 

 

 

 

พฤติกรรมการลงทุน 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการลงทุน 

1. ดา้นการเรียนรู้ 

2. ดา้นการลงทุน 

3. ดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  
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แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประชากรศาสตร 
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ประชากรศาสตร (Demographic) เปนอีกปจจัยที่องคกรธุรกิจนำมาใชในการอธิบาย 

คุณลักษณะของประชากรดานขนาด การกระจาย และโครงสรางของประชากร ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสำคัญ คือ ขนาดและ

การกระจายของประชากร เพศ อาชีพ การศึกษา อายุ และรายได องคกร ธุรกิจนิยมใชประชากรศาสตรในการแบงสวนตลาด 

เนื่องจากคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร ของผูบริโภคมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคทั้งทางตรงและทางออม โดย

ผานคานิยมสวนบุคคล โดยผานคานิยมสวนบุคคล และรูปแบบการตัดสินใจของบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 41- 42  อางถึงใน นัยนันท ศรีสารคาม, 2559) ไดอธิบายวาปจจัยดานลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่ใชในการแบงสวนตลาดที่สำคัญ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดตอเดือน เปนตน โดยลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สำคัญตอการทำธุรกิจ เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่ตางกันมักจะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่ตางกัน โดยลักษณะทางจิตวิทยาจะชวยอธิบายเกี่ยวกับความรูสึกนึก

คิดของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดโดยปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรที่สำคัญมีดังนี้  

 1) เพศ (Sex) มนุษยเพศหญิง และชายมีความแตกตางกันทั้งทางดานสรีระ ความถนัด อารมณและสภาวะทาง

จิตใจ ดวยเหตุที่สังคมไดกำหนดบทบาทของคนทั้งสองเพศไวแตกตางกัน  

จึงสงผลทำใหเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสที่จะมีคานิยม แนวคิด รวมถึงทัศนคติที่แตกตางกันไดโดยปจจัยทางดาน

เพศเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญตอการทำการตลาด เนื่องจากเพศที่แตกตางกันอาจ สงผลทำใหพฤติกรรมของผูบริโภค

แตกตางกันไดอีกดวย  

 2) อายุ (Age) อายุเปนปจจัยที่ทำใหบุคคลมีความรูสึกนึกคิด หรือมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกนั เนื่องจาก

อายุเปนตัวกำหนดประสบการณที่บุคคลมีตอผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ๆ เชน ผูบริโภคที่มีอายุมากมักมีการไตรตรองการใช

ความคิดหรือการพิจารณาดวยเหตุผลกอนการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ โดยผลิตภัณฑหรือบริการที่แตกตางกันก็สามารถ

สรางความพึงพอใจแกผูบริโภคที่มีชวงอายุที่แตกตางกันได  

 3) การศึกษาและอาชีพ (Education and Occupation) การศึกษาและอาชีพเปนปจจัยที ่ทำใหบุคคลมี

ความคิด คานิยม ทัศนคติ ความสนใจ และพฤติกรรมที่แตกตางกนัโดยการศึกษาและอาชีพเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูบริโภคมี

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่แตกตางกัน นอกจากนี้แลวผูบริโภคที่มีการศึกษาที่สูงกวาก็มีแนวโนมที่จะ

บริโภคผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพที่ดีกวาหรือราคาที่สูงกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ต่ำกวา ดวยเหตุนี้การวางกลยุทธ

ทางการตลาด โดยเฉพาะในกิจกรรมสงเสริมการขาย และการโฆษณา จะตองถูกออกแบบใหเหมาะสมกับการศึกษาและอาชีพ

ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพ

ทางสังคมของบุคคลนั้น โดยปจจัยดานสถานะทางสังคม และเศรษฐกิจมีความสำคัญอยางยิ่งตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

เนื่องจาก เปนตัวกำหนดความสามารถในการจาย และระดับความยินดีจายของผูบริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ

นั้น 

สรุปไดวา ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนำมาใชแบงสวนตลาด โดย

ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรที่สำคัญ ไดแก ปจจัยดานเพศ ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานการศึกษาและอาชีพ และ

ปจจัยดานสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยนักการตลาดจำเปนตองศึกษาปจจัยเหลานี้ เพื่อที่จะสามารถทำการแบงสวน

ตลาดไดอยางเหมาะสม สามารถนำเสนอผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละสวนตลาดได

อยางเหมาะสม อันจะนำไปสูความพึงพอใจที่ผูบริโภคจะไดรับจากผลิตภัณฑหรือบริการดังกลาว 
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แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพฤติกรรมลงทุน 
      การลงทุน คือ การที่เราใชจายดวยเงินสดในยุคปจจุบัน โดยมุงหวังไดรับผลตอบแทนจากการใชจายนั้นๆในอนาคต 

ซึ่งผูลงทุนเชื่อวาจะไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มนั้นคืนกลับมา จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ และความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นไดอยางคุมคา          

     ความหมายของการลงทุน (Investment) คือ การนำเงินที่เหลือจากการใชจายหรือเงินที่เกินจากความตองการปกติ

ไปใชเพื่อ กอใหเกิดผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในอนาคตมากขึ้น หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การลงทุน หมายถึง การนำเงิน

จำนวนหนึ่งไปใชเพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต โดยกระแสเงินสดรับใน อนาคตจะตองสามารถชดเชยอัตราเงินเฟอ 

และชดเชยความไมแนนอนที่จะเกิดแกกระแสเงินสดรับในอนาคตได (Bodie, Kane & Marcus , 2005 อางถึงใน วิไลวรรณ 

ภานุวิศิทธิ์แสง , 2558) โดยการลงทุนนี้ควรคุมกับเงินที่ไดลงทุนไป การลงทุนแบงได 3 ประเภทหลักคือ การลงทุนของ

ผูบริโภค (Consumer Investment) การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities Investment) การลงทุนในธุรกิจ 

(Business or Economic Investment) 

 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความรูความเขาใจเก่ียวกับการลงทุน 
     ศิริวรรณ เลาหวิริยะกมล (2559) มนุษยมีกระบวนการรับรู เรียนรู ซึ่งทำใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่อยู

รอบตัวในสังคมและนำสิ่งที่รับรูนั้นมากำหนดพฤติกรรมของตนเอง ความรูเปนพื้นฐานของการเรียนรูในทุก ๆ ดาน หากไมมี

ความรูความเขาใจคงไมสามารถเรียนรูส่ิงใดๆได 

         การเรียนรู (Knowledge) เปนการรับรูเบื้องตนซึ่งจะไดรับผานประสบการณโดยการเรียนรูจากการตอบสนองตอส่ิง

เราแลวจัดมาเปนโครงสรางของความรูที่ผสมผสานระหวางความจำกับสภาพจิตวิทยาความรูความเขาใจเกีย่วกับการลงทุน คือ 

การรูจักตัวเอง รูเปาหมายของการลงทุนของตนเอง มรีะยะเวลาในการลงทุนนานเทาใด มีความเส่ียงหรือผลตอบแทนอยางไร 

ตอบโจทยตนเองอยางไร (ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) , 2564) ส่ิงแรกที่สำคัญมีดงันี ้

1. เปาหมายการลงทุน คือ การลงทุนของตนเองเพื่อรักษาเงินตนใหปลอดภัย 

2. อตัราผลตอบแทนคาดหวังที่ตองการ การบรรลุเปาหมายการลงทุนนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยูวา ตนเองมีเงินลงทุนเบื้องตนอยู

เทาใด 

3. ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Ability to take risk) และความยินดีในการรับความเสี่ยง (Willingness 

to take risk) หมายถึง มีปจจัยที่กำหนดความสามารถในการรับความเส่ียง  

4. รูจักและเขาใจในสินทรัพยที่จะลงทุน เมื่อสนใจในสินทรัพยลงทุนประเภทใด มีความเขาใจในสินทรัพยนั้นมาก

นอยเพียงใด ทั้งผลตอบแทน ความเส่ียงและวิธีการซื้อขาย หากยังไมรูหรือไมแนใจ ควรศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยลงทุน

ประเภทนั้นๆ ใหรอบคอบ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 จำนวนประชากร ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน ซึ่งมี

จำนวนพนักงานทั้งหมด  3,897 คน โดยแบงเปน 16 ฝาย (ขอมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564)วิธีการสุมตัวอยาง เปนพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน เนื่องจากกลุมของพนักงานมีจำนวน 3,897 คน จึงนำมาคำนวณขนาด

ตัวอยางของสูตรคำนวณของ (Krejcie & Morgan 1970) ซึ ่งคำนวณได 349.73 คน ตัวเลขนี ้ผ ู ศ ึกษาจำเปนตองเก็บ
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แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน เมื่อไดจำนวนกลุมประชากรตามสูตรดานบนเรียบรอยแลว ขนาดจำนวนกลุม

ตัวอยางจำนวน 350 คน ผูวิจัยจึงนำแบบสอบถามไปแจกโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เพื่อใหไดขนาดกลุมตัวอยางตามที่กำหนดไว 

 

วิธีการศึกษา 
 สวนที่ 1 ขอมูลดานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สภาพภาพ ระดับการศึกษา รายได ตำแหนงองคกร อายุการ

ทำงาน ฝายงาน ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน  

 สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการลงทุน ประกอบดวย ระยะเวลาการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพยประเภทใด 

วัตถุประสงคของการลงทุน ที่มาของเงินทุน ปริมาณการลงทุนในแตละเดือน แหลงศึกษาขอมูลในการลงทุน ของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน 

 สวนที่ 3 ความรูความเขาใจในการลงทุน ประกอบดวย ปจจัยดานความรูความเขาใจตาง ๆ ปจจัยดานอื่นๆในตัว

แปร ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

         เครื่องมือที่ใชในการทำวิจยัครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามทั้งหมด 350 ชุด ให

กลุมตัวอยางที่มีรูปแบบโดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

       1. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean) การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) 

       2. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะห Chi-Square เพื่อใชวิเคราะหความ

เปรียบเทียบระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม 

      3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบแบบสอบถามจำนวน 20 ชุด วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร 

Cronbach’s Alpha ไดคาความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.880 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได และแบบสอบถามในชุดนี้มีความเชื่อมั่น

ได จึงไดนำแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

 

ผลการศึกษา 
     ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงานธนาคารฯ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มี

สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 20,001-40,000 บาท ตำแหนงในองคกร

คือพนักงานชั้น อายุการทำงาน 4-6 ป ฝายงานฝายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาใน

การลงทุนแบบระยะกลาง (3-5 ป) มีการลงทุนในหลักทรัพยในดานการลงทุนในหุน วัตถุประสงคของการลงทุนเพื่อหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุน ที่มาของเงินทุนมาจากรายไดจากการ ปริมาณเงินการลงทุนในแตละเดือนอยูระหวาง 10,0001-
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30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน มีความรูความ

เขาใจในการลงทนุ ดานการเรียนรู ดานการลงทุน และดานปจจัยอื่นๆ อยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหตามสมมติฐานพบวา การ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีความรูความเขาใจสูงกวา การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และ การลงทุนในพันธบัตรหุนกู 

แหลงที่มาจากการลงทุนคือรายไดจากการกูยืม มีความรูความเขาใจสูงกวา แหลงที่มาจากการลงทุนคือรายไดจากการทำงาน 

ปริมาณเงินการลงทุน 40,001 บาทขึ้นไป มีความรูความเขาใจสูงกวา ปริมาณเงินลงทุนนอยกวา 10,001 บาท และ 10,001-

30,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมระยะเวลาในการลงทุน วัตถุประสงคของเงินลงทุน แล

แหลงศึกษาการลงทุน มีความรูความเขาใจ ไมแตกตางกัน จากผลการศึกษาที่ได สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ

การศึกษาเรื่องการลงทุนใหกับผูที่สนใจในการลงทุน รวมถึงสามารถนำไปกระตุนใหเกิดการลงทุนในพนักงานธนาคารกสิกร

ไทย สำนักงานใหญอาคารพหลโยธินได 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการศึกษาวิจัยดานประชากรศาสตรของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรจากกลุม

ตัวอยางที่มี เพศ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ตำแหนงองคกร อายุการทำงาน ฝายงาน มีพฤติกรรมการลงทนุที่ไมแตกตาง

กัน สวนกลุมตัวอยางที่มี อายุ ระดับการศึกษา มีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลธนิดา วริทธนันท รัตติกาล เขื่อนเพ็ชร (2562) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุน 

ผลการศึกษาพบวา เพศ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีพฤติกรรมที่ไมแตกตางกัน และอายุ ระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

     จากการศึกษาวิจัยดานพฤติกรรมการลงทุนจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีการลงทุนแบบระยะ

กลาง 3-5 ป ลงทุนในหุนมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีพฤติกรรมที่ไมแตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จงปญญาประพันธ (2559) ที่ไดทำการศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการลงทุนของ

พนักงาน ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคของการลงทุน ปริมาณเงินในการลงทุน รูปแบบในการลงทุน มีพฤติกรรมที่ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการลงทุนของพนักงานธนาคาร ที่สามารถเปนตัวอยางใหกับบุคคล

ทั่วไปที่สนใจในการลงทุนได เพราะการลงทุนมีหลากหลายใหเลือกขึ้นอยูกับนักลงทุนจะชอบความเสี่ยงนอย เสี่ยงปานกลาง 

หรือเส่ียงสูง 

 2. การศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้มีขอจำกัดในการเก็บขอมูล เวลามีอยูอยางจำกัด และกลุมเปาหมายที่เลือกไวเปน

กลุมเปาหมายที่แคบ อาจจะทำใหขอมูลที่ไดมาไมแตกตางกันมาก ดังนั้นในการทำวิจัยควรเลือกกลุมตัวอยางที่มีความชัดเจน 

 3. การศึกษาในครั้งตอไปควรเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น เพื่อไดขอมลูที่เหมาะสมและมีความชัดเจนมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ 

Covid -19 เขต กรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting Investment Decision in IPO Stocks of Gen-Y during the 

Covid-19 Situation in Bangkok 

กันตฤทัย สุทธิทักษ1 และ อนุฉัตร ช่ำชอง2 

Kanruthai Suttitak and Anuchat Chumchong 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ปจจัยดาน

พฤติกรรม ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร 

การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป นการวิจ ัยเชิงปริมาณและเชิงสำรวจ กลุ มคน Gen-Y ที ่ม ีอายุ 20-37 ป จำนวน 400 คน ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคารอยละคาเฉล่ีย 

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบหาความแตกตางคาที ความแปรปรวนทางเดียว และแบบถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบวา อาชีพ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-

Y และพฤติกรรมการลงทุนไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต 

กรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรม, Gen-Y, หุนไอพีโอ (IPO),  Covid-19 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the demographic, service marketing mix (7Ps) and 

behavioral factors (6W1H) factors affecting investment decisions in IPO stocks of Gen-Y during the Covid-19 

situation in Bangkok. This research is a quantitative and survey research. The sample consisted of 400 Gen-

Y people aged 20 -37 years in the Bangkok, using online questionnaires as a research instrument. The data 

obtained were analyzed by using percentage, means, standard deviation, independent t-test, one-way 

ANOVA and multiple linear regression. The results of the research indicated that occupation education 

average monthly income, service marketing mix of marketing is promotion and investment behavior does 

not affect investment decisions in IPO stocks of Gen-Y during the Covid-19 situation in Bangkok at a 

statistically significant level of 0.05  

 

 Keywords: service marketing mix, behavior, Gen-Y, IPO stocks, Covid-19 
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1. บทนำ 

 

 “หุน” ถือวาเปนสิ่งแรกที่คนสวนใหญเลือกลงทุนเพราะเริ ่มการลงทุนไดงายกวาการลงทุนในประเภทอื่นๆ ให

ผลตอบแทนคอนขางดีในระยะยาว และ ซื้องาย ขายงาย เพราะตลาดหุนเปนตลาดใหญที่มีสภาพคลองทางการเงินสูง 

(Finstreet, 2563:ออนไลน)  ตลาดหุนจึงเปนโอกาสในการสรางรายไดนอกจากการออมเงิน เริ่มตนลงทุนในตลาดหุนไทยได

งาย และในจำนวนที่ไมมากได  สามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินไดงายและรวดเร็วกวา และ ใหผลตอบแทนเฉลี่ย 8 – 12% 

ตอป (ขอมูลจาก : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET) แมในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) การระดมทุนผานการเสนอขายหลักทรัพยในตลาดหุนไทยยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง เห็นไดจาก การเสนอ

ขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ในป 2564 ของบริษัทใหญและมีชื่อเสียงมายาวนานทำใหคนสวนใหญจับตามอง

และเลือกลงทุนในตลาดหุนไทย เชน TIDLOR บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) และ OR บริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก 

จำกัด (มหาชน) เปนตน  

นอกจากนี้ยังพบวา ในชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป 2564 มียอดเปดบัญชีซื้อขายหุนใหมอยูที่ 1,156,290 บัญชี 

ทำใหปจจุบันมีจำนวนบัญชีซื้อขายหุนทั้งหมด 4,670,287 บัญชี นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ป 2563 (กองบรรณาธิการ TCIJ, 

2564) ถือวาเปนปที่เปดบัญชีใหมเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดมากที่สุด (ไทยรัฐออนไลน, 2564: ออนไลน) โดยสวนใหญเปนนัก

ลงทุนใหมที่เขามาในตลาดจากการจองหุนไอพีโอ (IPO) ของ OR บริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) ถือวา

เปนสถิติสูงสุดใหม (คุณศรพล ตุลยะเสถียร, 2564: ออนไลน) อีกทั้งยังพบวาการเปดบัญชีใหมนั้นสวนใหญแลวเปนคน Gen-Y 

โดยคิดเปน 60% ของจำนวนบุคคลใหมทั ้งหมด ถือวาเปนกลุ มที่มีบทบาทสูงที ่สุด (Stock2morrow, 2564: ออนไลน) 

ประกอบกับสถานการณ Covid-19 ที่มีมาตรการล็อคดาวน ทำใหมีเวลาที่เพิ่มขึ้นจึงทำใหการลงทุนในตลาดหุนไทยเปน

ตัวเลือกที่คน Gen-Y ในปจจุบันหันมาใหความสนใจและทำใหแตละโบรกเกอรในบริษัทหลักทรัพยตื่นตัวมากขึ้นไปดวยเชนกัน  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(Service Marketing Mix) และปจจัยดานพฤติกรรม (6W1H) ที่มีผลตอการลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) เพื่อใหทราบวาคน Gen-Y 

ใชปจจัยดานใดบางมาพิจารณาหรือประกอบการตัดสินใจลงทุนหุนไอพีโอ (IPO) อีกทั้งยังเปนขอมูลอางอิงและเปนแนวทาง

สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย หรือ ผูที่สนใจศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทนุในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ใน

สถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร และเปนแนวทางใหกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Listed 

Companies) ที่ประสงคจะออกหุนไอพีโอ (IPO) ในอนาคต รวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย เพื่อนำไปวิเคราะหและเพิ่มความ

นาเชื่อถือของบริษัทเพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาในดานผลิตภัณฑ (หุนไอพีโอ) และการใหบริการของบริษัทใน

ชองทางการจัดจำหนาย หรือ ชองทางออนไลน เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมและตอบโจทยคน Gen-Y ใหมากขึ้น  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

 (Hanna and Wozniak, 2001 & Shiffman and Kanuk, 2003) ไดใหความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร

ไวคลายคลึงกันโดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรหมายถึง ขอมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

รายไดศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะ

นำมาพิจารณาสําหรับการแบงสวนตลาด (Market Segmentation) โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการความชอบ และอัตรา

การใชสินคาของผูบริโภค 
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(พรรษกร จิรภญโญ, 2560) ไดกลาววา เรื่องสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7Psของ 

Kotler ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา(Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

และถาเปนการตลาดบริการจะมีเพิ่มมาอีกคือดานบุคคล (People) ซึ่งตองใชการคัดเลือกการ ฝกอบรมการจูงใจสรางความพงึ

พอใจใหกับผูบริโภคไดมากกวาคู แขงมีทัศนคติมีความสามารถในการตอบสนองตอผูบริโภคมีความสามารถในการชวย

แกปญหาและสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับบริษัทหรือองคกรที่ตนเองอยูไดสิ่งที่ปรากฏตอสายตาลูกคา (Physical Evidence) 

เชน สีรูปราง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในราน เปนตนและกระบวนการในการจัดการดานการบริการ (Process) ที่จะทําให

ลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินคาโดยมีรายละเอียดดังนี้  

(ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร, 2558) การวิเคราะหพฤติกรรมดานการบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) หมายถงึ

การศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาของผูบริโภค เพื่อทําใหทราบถึงลักษณะความตองการรวมถึง

พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ผลการวิเคราะหที่ไดจะชวยทําใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธการตลาด 

(Marketing Mix) เพื่อสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(ธนาพงศ คุณะวิริยะวงศ, 2554) กลาวถึงการตัดสินใจวา ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผล

มาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคลทำใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของ

แตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจำเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรม

ของผูบริโภคออกเปน 2 ประการ ไดแก ปจจัยภายใน (Internal Factors) เปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิด 

และการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแกความ

จำเปน ความตองการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และ ปจจัยภายนอก (External Factors) 

หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยแบง

ออกเปนองคประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และ 

สภาพแวดลอม  

(เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค, 2557) กลาววา การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพย

ของบุคคล หรือสถาบัน ซึ่งใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางนอยไมต่ำ

กวา 3 ป การลงทุนแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภทคือ การลงทุนเพื่อการบริโภค การลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนใน

หลักทรัพย 

แบบสอบถามไดทำการอางอิงมาจากงานวิจยัของ ปาริชาติ โสภารัตน (2560) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการ

ลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย งานวิจัยของกนกวรรณ ศรี

นวล (2558) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการ ตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของสาลินี ชัยวัฒนพร รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และภาคภูมิ ภัควิภาส (2562) ไดศึกษา

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจการวางแผนการลงทนุที่เหมาะสม สำหรับคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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3. วิธีการศึกษา  
 

งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) โดยจะเปนแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาขอสรุปจากการศึกษา จำนวนประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเปนกลุมคน 

Gen-Y ที่ลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยาง

แบบเจาะจงและแบบสโนวบอลลเปนหลัก ผู วิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการใหกลุ มตัวอยางตอบ

แบบสอบถามออนไลนผานทาง Google Form และสงแบบสอบถามใหกับกลุมเฟสบุกและกลุมไลนที่เกี่ยวของกับกลุมคนที่

อาจจะลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y รวมถึงกลุมเฟสบุกและกลุมไลนซึ่งเปนคนรอบตัวที่ผูวิจัยรูจักและโพสตผาน 

Facebook ของผูวิจัยเอง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่มีมาตรวัดเปนแบบ Rating 

การประเมินคา คาทดสอบหาความแตกตางคาที ความแปรปรวนทางเดียว และแบบถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ซึ่งมีโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS เปนแนวทางในการศึกษา โดยแบบสอบถามแบงเปน 6 สวน ไดแก คําถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม 

คำถามลักษณะดานประชากรศาสตร  คำถามลักษณะดานสวนประสมทางการตลาดบริการ คำถามลักษณะดานพฤติกรรม

ผูบริโภค คำถามดานการตัดสินใจ และสวนขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมคน Gen-Y ที่ลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 

เขต กรุงเทพมหานคร ที่มี อาชีพ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอความคิดเห็นตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก รายไดการศึกษา และอาชีพ เปนตัว

แปรสำคัญในการกำหนดสวนของตลาด รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการซื้อขาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

และทฤษฎีดานปจจัยสวนบุคคลของศิริวรรณ เสรีรัตน (2538ก, หนา 41-42 ) อางใน กนกวรรณ ศรีนวล (2559, หนา 17) 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิชา แกวเกตุ, ลลิตา นิพิฐประศาสน สุนทรวิภาต (2560: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษา

วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง พบวา ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่ตางกัน มีระดับการตัดสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวของ บลจ.บัวหลวง ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) เขตภาคกลาง แตกตางกัน และงานวิจัยของ วุฒิพงศ แสงพันธ, บุฎกา ปณฑุรอัมพร (2563: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ระดับ

การศึกษา รายได อายุ อาชีพ สถานะภาพ ของคนวัยทำงานมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย แตกตางกัน แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของสาลินี ชัยวัฒนพร, รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส (2562 : บทคัดยอ) ที่พบวา เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ประสบการณการทำงาน มีระดับคาเฉลี่ยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 196 49.00 

หญิง 204 51.00 

อาย ุ    

 20 -25 ป 10 2.50 

 26-30 ป  155 38.75 

 31-37 ป 235 58.75 

อาชีพ   

 พนักงานบริษทั       337 84.25 

 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ      30 7.50 

 ธุรกจิสวนตัว        21 5.25 

 คาขาย 6 1.50 

 รับจางทั่วไป 2 0.50 
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 นักศึกษา  3 0.75 

การศึกษา   

 ปริญญาตรี     377 94.25 

 ปริญญาโท     23 5.75 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

 นอยกวา 15,000 บาท 2 .50 

 ระหวาง 15,000-30,000 บาท 46 11.50 

 ระหวาง 30,001-45,000บาท 293 73.25 

 ระหวาง 45,001-60,000บาท 28 7.00 

 มากกวา 60,000 ขึ้นไป 31 7.75 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) 

ของกลุมคน Gen-Y ที่ลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอดลุย สาลิฟา (2559: บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายและสงเสริมการขาย ที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ

ยาว นอกจากนี้ผลวิเคราะหดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน 

Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร พบวาดานที่มีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด คือดานผลิตภัณฑ ( X = 

4.31) มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาดานกระบวนการบริการ ( X = 4.31) และ ดานชองทางการบริการ ( X = 4.31) 

ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ โสภารัตน (2560 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิาร

ดานผลิตภัณฑ  ดานบุคคล และดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของธนาคาร กรุงเทพ 

สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเก็จวลัย พลรักษ, อุษา บุญถือ 

(2561 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการดานบุคลากรและดานกระบวนการบริการอยูระดับความคิดเห็นใน

ระดับความสำคัญมากที่สุด 

 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

หุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

 

สวนประสมทางการตลาดบริการ  S.D. ระดับ 

ดานผลิตภัณฑ 4.36 0.596 มากที่สุด 

ดานราคา 4.28 0.633 มากที่สุด 

ดานชองทางการบริการ 4.31 0.623 มากที่สุด 

X
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ดานการสงเสริมการตลาด 4.29 0.667 มากที่สุด 

ดานบุคลากร 4.31 0.618 มากที่สุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.28 0.661 มากที่สุด 

ดานกระบวนการบริการ 4.31 0.61 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.31 0.630 มากที่สุด 

 

     ดานพฤตกิรรมการลงทุนไมมีความสัมพันธการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ซึง่ขดัแยงกับงานวิจัยของกนกวรรณ ศรี

นวล (2558: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาพฤตกิรรมการ

ลงทุนมีอทิธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของพรรษกร จริภิญโญ (2559: 

บทคัดยอ) พบวา ดานพฤติกรรมการลงทุน และดานบุคคลตางสงผลถึงการตัดสินใจลงในกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุน

ทั่วไปในเขตกรงุเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ประกอบกับทฤษฎีพฤติกรรมของนกัลงทุน (สถาบันพฒันา

ความรูตลาดทนุ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549) อางใน เตชสิทธิ ์ กิตติสุบรรณ, 2560, หนา 7) ไดกลาวไววา การ

พิจารณานกัลงทุนวาจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยูกับลักษณะของนักลงทุนแตละคนวา ความสามารถในการ

ยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุน และความเส่ียงที่แตกตางกนัไป นอกจากนี้จากผลวิเคราะหดานพฤตกิรรมที่ไมมีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรงุเทพมหานคร พบวา โดยรวมมี

ความสำคัญตอการเลือกอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุธชิา แกวเกต,ุ ลลิตา นิพิฐประศาสน สุนทรวิภาต 

(2560: บทคัดยอ) ที่พบวาพฤติกรรมการลงทุนในภาพรวมอยูในระดับปานกลางที่มตีอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชพีหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวของ บลจ.บัวหลวง ของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตภาคกลาง  

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) 

ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร โดยรวม 

 

 พฤติกรรมการลงทุน  S.D. ระดับ 

หุนไอพีโอ (IPO) ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย 3.89 0.683 มาก 

ชวงเวลาที่ทำการซื้อขายหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.76 0.68 มาก 

ระยะเวลาที่ถือหุนไอพีโอ (IPO) ตอหุน 3.03 1.109 ปานกลาง 

ความถี่ที่ลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.41 0.912 มาก 

ส่ิงที่บงบอกถึงความนาเชื่อถือของหุนไอพีโอ (IPO) 4.26 0.682 มากที่สุด 

จำนวนเงินที่ใชซื้อหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพยในแตละครั้งตอหุน 

(บาท 
3.44 1.145 

มาก 

สถานที่ที่ทำการจองหรือซื้อหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.38 1.233 ปานกลาง 

ความกังวลในการลงทุนหุ นไอพีโอ (IPO) ในชวง Covid-19 (ทัศนคติตอ

สถานการณ Covid-19) 
3.95 0.491 

มาก 

X
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ชองทางหรือแหลงขอมูลที ่ใชตัดสินใจลงทุนหุ นไอพีโอ (IPO) ในตลาด

หลักทรัพย 
4.31 0.686 

มากที่สุด 

คนที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.57 0.913 มาก 

วิธีการซื้อหรือจองหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.8 0.916 มาก 

วิธีการรับหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 3.23 1.318 ปานกลาง 

วิธีการชำระคาหุนไอพีโอ (IPO) ในแตละครั้ง   2.9 1.235 ปานกลาง 

เหตุผลในการลงทุนหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย 4.3 0.691 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 3.66 0.907 มาก 

 

5.  สรปุผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ลักษณะดานประชากรศาสตร ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ 

อายุระหวาง 31-37 ป มีอาชีพพนักงานบริษทั มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายไดเฉล่ียตอเดอืนระหวาง 30,001-45,000

บาท ผลวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ใน

สถานการณ Covid-19 เขต กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร โดยรวมมีความคิดเห็นในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานโดยเรยีง 3 ลำดับแรกดังนี ้ ดานผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาดานกระบวนการบริการ และ ดานชองทาง

การบริการ ตามลำดับ ผลวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ใน

สถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสำคัญตอการเลือกอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียง 3 ลำดับแรก ดังนี้ ชองทางหรอืแหลงขอมลูที่ใชตัดสินใจลงทุนหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรพัย มีพฤติกรรมการลงทุน

มากที่สุด รองลงมาเหตุผลในการลงทุนหุนไอพโีอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย และส่ิงที่บงบอกถงึความนาเชือ่ถือของหุนไอพีโอ 

(IPO) ( = 4.26) ตามลำดับ ผลวิเคราะหการตดัสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต 

กรงุเทพมหานครอยูในระดับการลงทุนแนนอน ในขณะที่ผลวิเคราะหพบวากลุมคน Gen-Y ทีล่งทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของคน 

Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรงุเทพมหานคร ทีม่ี อาชีพ การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดอืนตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) แตกตางกัน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบรกิารดานสงเสริมการตลาดสงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของกลุมคน Gen-Y ในสถานการณ Covid-19 เขต กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ 0.05 และปจจัยดานพฤตกิรรมการลงทุนไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนไอพีโอ (IPO) ของกลุมคน Gen-Y ใน

สถานการณ Covid-19 เขต กรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

จากผลวิเคราะหดานประชากรศาสตรทำใหทราบวาบุคคลเหลานี้อยูในชวงอายุที่มีความมั่นคงทางการเงิน มีรายไดที่

เพิ่มขึ้น เปนบุคคลที่มีกำลังซื้อขายหุนไอพีโอ (IPO) สูงในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหากบริษัทที่ประสงคจะจำหนายหุนไอพีโอ 

(IPO) ในอนาคต ควรเนนและเขาถึงบุคคลกลุมนี้เพราะเปนกลุมที่มีกำลังการซื้อขายสูง หรือเนนการจัดสรรหุนไอพีโอ (IPO) 

ในชวงอายุ 31-37 ป เปนตน โดยผานชองทางการบริการ และบุคลากร ในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

ผลิตภัณฑ ทำผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทดูแลทั้งหมดใหมีประสิทธิภาพและตอบโจทย ควบคุมความตองการของลูกคา ดาน

ราคา ควรคาดการณราคาที่หุนไอพีโอ (IPO) จะเขาตลาดหลักทรัพยในราคาที่ไมสูงและต่ำจนเกินไป ดานชองทางการบริการ 

สามารถทำธุรกรรมจองซื้อหุนไอพีโอ (IPO) ผานทางไลนสแกนคิวอารโคด เว็บไซตของบริษัทหลักทรัพยที่เปนตัวแทนจัด

จำหนายหรือเว็บไซตของบริษัทที่ออกหุนไอพีโอ (IPO) โดยตรง ดานการสงเสริมการตลาด การใหขาวสารโดยการผานเว็บไซต
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ตางๆ/เพจเฟสบุคที่เกี ่ยวกับการลงทุนหุนไอพีโอ (IPO) ในตลาดหลักทรัพย โดยเปนการทำบทวิเคราะหหุนไอพีโอ (IPO) 

เฉพาะหุนตัวนั้นโดยตรง ดานบุคลากร ผูแนะนำการลงทุน (โบรคเกอร) ตองมีการติดตามดูแลผลประโยชนเปนอยางดี โดยการ

แจงถึงสิทธิ์ที่จะไดรับจากหุนที่ถืออยู การเปลี่ยนแปลงของหุนที่ถืออยูเพื่อไมใหเสียประโยชน ดานลักษณะทางกายภาพ ควร

ทำปุมกดไมใหติดกับเครื่องหมายอื่น และมีขนาดที่ไมเล็กและใหญเกินไป และดานกระบวนการบริการ ในแตละขั้นตอนควรมี

ความรวดเร็วในการตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและดำเนินการเขาสูระบบของบริษัท และดานพฤติกรรมการลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยที่เปนฝายทำบทวิเคราะหควรจัดทำขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใหเขาใจงายและสามารถเขาถึงไดงาย

และหลายชองทาง  

ขอจำกัดคือความยากของการรวบรวมเก็บขอมูลผานแบบสอบถามออนไลนในเวลาที่กำหนด 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเช่ือจำนำทะเบียนรถ 

บริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing customer purchase decision on car registration loan 

service of Srisawad Company in BKK 
กัมพล คุณจันดา0

1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Kamphon Khunchanda and Jaratchawan Jantarat 

  

บทคัดยอ 
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

บริษัทศรีสวัสดิ์ เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

บริษัทศรีสวัสดิ์  เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรี

สวัสดิ์ นำไปใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาด รวมถึงการ

พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหตรงความตองการของผูใชบริการอยางแทจริง และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดโดยใน

ปจจุบันธนาคารพาณิชย และบริษัทธุรกิจลีสซิ่งผูใหบริการสินเชื่อรถยนต เริ่มหันมาใหความสนใจและแขงกันดานบริการดาน

ตาง ๆ มากขึ้น  

 

คำสำคัญ: สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อรถแลกเงิน, คุณภาพและการบริการ, สวนผสมทางการตลาด  

 

Abstract 
     The objective of this research is to study the demographic factors influencing the decision to use the 

vehicle registration loan service of Srisawad Company. To study the factors of 7Ps marketing mix that 

influence the decision to use the service of Srisawad car registration loan. To study the factors of service 

quality that influenced the decision to apply for a vehicle registration loan of Srisawad Company. Use it 

as information for decision making in modifying, improving and developing marketing strategies. Including 

the development of products or services to truly meet the needs of users. and can compete with 

competitors in the market. and car leasing companies Began to pay more attention and compete in 

different services. 

Keywords: Car registration loan, Car Loan, Quality and service, Marketing mix 
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1. บทนำ 

 

     แมภาพรวมเศรษฐกิจไทยในชวง 2-3 ป ที่ผานมาโดยเฉพาะชวงโควิด-19 จะทําใหหลายอุตสาหกรรมมีภาพรวมยอดขาย 

“ติดลบ” แตขอมูลในป 31 มกราคม 2564 มียอดจดทะเบียนรถในประเทศทั้งหมด 40.22 ลานคัน ประกอบดวย รถยนต 4 

ลอ 17.81 ลานคัน และรถจักรยานยนต 2 ลอ 21.59 ลานคัน ดวยปจจัยที่สงผลดีตอการตลาดสินเชื่อจึงทำใหนักลงทุนตางไม

วาเปนธนาคารพาณิชยหรือบริษัทที่ไมใชธนาคารน็อนแบ็งก (Non Bank) ไดมองเห็นโอกาสทางธุรกิจการปลอยสินเชื่อรถยนต

และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพราะยังมีความตองการสินเชื่ออยางตอเนือ่ง สวนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจและความตองการ

เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงธนาคารพาณิชยเพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ เพราะกังวลแนวโนมการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม

กอใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) ซึ่งธุรกิจจํานําทะเบียนรถมียอดสินเชื่อป 2564 มีมูลคา 200,000 ลานบาท ภาพรวมธุรกิจจำนำ

ทะเบียนรถธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน คือธุรกิจการใหสินเชื่อโดยใชเลมทะเบียนรถยนต รถจักรยานยนต รถเพื่อ

การเกษตร รถบรรทุกหรือรถประเภทอื่นๆ มาเปนหลักประกัน ประเทศไทยมีโครงสรางประชากรในการประกอบอาชีพภาค

การเกษตรและไมมีรายไดประจำเปนสัดสวนที่สูงกวาในภาคธุรกิจอื่น โดยโครงสรางของประชากรดังกลาวนั้นสงผลใหธุรกิจ

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเมื่อมีความตองการใชเงินเร็วและไมมีหลักฐานแสดงรายไดประจำ ปจจุบัน

จำนวนผูประกอบธุรกิจในตลาดเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมถึงธนาคารที่มีเขามาทดลองตลาดกันมากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ปลอยสินเชื่อในกลุมมนุษยเงินเดือนเริ่มอิ่มตัว จากหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับภาครัฐมองวาตลาดรายยอยมีความ

ตองการสินเชื่อประเภทนี้มากกวากลุมมนุษยเงนิเดือนทีเ่นนสินเชื่ออปุโภคบริโภคเปนหลัก โดยภาพรวมผูประกอบการในธรุกจิ

สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถแบงเปน 2 กลุม หลักๆ ตามลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก 

    1.ผูประกอบการที่เนนกลุมลูกคาระดับ A ถึง B ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มีรายไดประจํา เชน พนักงานบริษัท ขาราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ผู ประกอบการในกลุมนี้สวนใหญจะเปนธนาคารพาณิชย หรือบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย ตัวอยางของ

ผูประกอบการในกลุมนี้ ไดแก กรุงศรี ออโต (Car4Cash) ธนาคารทิสโก (TISCO Auto Cash) ธนาคารธนชาต (รถแลกเงิน 

หรือ Cash Your Car) ธนาคารกสิกรไทย (K-Car to Cash)ธนาคารไทยพาณิชย (My Car My Cash) และกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง 

(KTBL Car Convenience Cash) ผูประกอบการในกลุมนี้มีขอ ไดเปรียบที่ตนทุนทางการเงินที่ต่ำ และมีเครือขายสาขา

จํานวนมากในการประชาสัมพันธสินคา สามารถใชเปน ชองทางในการชําระคางวด และมีฐานทุนที่แข็งแกรง อยางไรก็ตาม

ประกอบการในกลุมนี้ยังคงวิเคราะหสินเชื่อ โดยยึดเอกสารทางการเงินเปนหลัก เนนลูกคาที่มีประวัติทางการเงินที่ดี  

     2.ผูประกอบที่เนนกลุมลูกคาระดับ B-เปนตนไป ในตางจังหวัด เชน ผูประกอบการขนาดเล็กลูกจางโรงงาน ลูกจาง ทั่วไป 

กลุมเกษตรกร โดยทั่วไปกลุมลูกคาระดับลางมีโอกาสและทางเลือกในการเขาหาสินเชื่อที่คอนขางจํากัดซึ่งอาจจะเปนผลมา

จากความไมคุนเคยในการทําธุรกรรมผานธนาคาร ไมมั่นใจวาจะไดรับการอนุมัติสินเชื่อการประกอบธุรกิจ ความเขาใจวาการ

ติดตอผานธนาคารจะมีความยุงยากและลาชา ตัวอยางของผูประกอบการในกลุมนี้ ไดแก บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร จำกัด 

(มหาชน) บริษัท เงินติดลอจํากัด (“เงินติดลอ”) บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“จีแคปปตอล”) บริษัท เมืองไทย 

ล ิ ส ซ ิ ่ ง จ ํ า ก ั ด  ( “ เ ม ื อ ง ไ ท ย  ล ิ ส ซ ิ ่ ง ” )  บ ร ิ ษ ั ท  น ิ ่ ม  ซ ี ่  เ ส ็ ง  ล ิ ส ซ ิ ่ ง  จ ํ า ก ั ด  ( “ น ิ ่ ม  ซ ี ่  เ ส ็ ง  ล ิ ส ซ ิ ่ ง ” ) 

(http://www.novabizz.net/credit.html) 

      

วัตถุประสงคของการวิจัย  
     1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์  

     2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7P ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์  

     3.เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ 
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 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

     1.เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด(7Ps) และปจจัยดานคุณภาพและการ

บริการที่มีอิทธิพลตอสงผลการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของบริษัทศรีสวัสดิ์ในกรุงเทพมหานคร  

     2.เพื่อนำขอมูลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรของบริษัทและผูประกอบการที่สนใจในอนาคต  

     3.นักวิชาการนักวิจัย หรือผูที่สนใจและตองการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

สามารถนำผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหกับงานวิจัยที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป  

     4.ผลการศึกษาในครั้งนี้เปนแนวทางใหกับผูประกอบการสามารถนาผลที่ไดจากการศึกษาไปวิเคราะหประยุกตและ

นำไปใชเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะทำใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

ในการศึกษางานวิจัยคร้ังน้ีไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา   

(ดลชัย ประดับ ,2560) โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคาร

พาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(เมนาท บรรเทาทุกขและนลินี เหมาะประสิทธิ์ ,2562) โดยไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการที่มีผลตอความ

จงรักภักดีในการใชบริการของลูกคาธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาดาน

สภาพแวดลอมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร 

(วาสินี เสถียรกาล ,2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

เพื่อใหเหมาะสมกับการวิจัยผูวิจัยไดทำการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิจัยทานอื่นๆ ที่เกี่ยวของคือ         

(ยุบล เบ็ญจรงคกิจ ,2542)  กลาวถึงลักษณะของประชากรศาสตรเปนทฤษฎีที่ใชหลักการของความเปนเหตุผล

กลาวคือพฤติกรรมตางๆที่เกดิขึ้นตอแรงขับจากภายนอกมากระตุน เปนความเชื่อที่วา คนทีม่คีวามเชื่อที่แตกตางกัน สงตอ

พฤตกิรรมที่แตกตางกัน    (วีรดา ศานติวงษการ,2561) แนวคิดทฤษฎีดานสวนผสมทางการตลาด (7Ps) ไดกลาวเกีย่วกับ

ความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววาสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ควบคุมไดโดยกิจการ ใช

ดำเนินการเพื่อใหตอบสนองและกอใหเกิดความพึงพอใจใหกบกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมายของกิจการ   

(สุนันทา ทวีผล ,2550) ใหความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา 

“Service” ซึ่งเปนคำที่เราคุนเคยและคนสวนมากจะเรียกรองขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจ โดยกลาววา การบริการเปนการ

ปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดตอและเกี่ยวของกับการใช บริการใหบุคคลตางๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความ

พยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทำใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือจัดไดวาเปนการใหบริการ 

 

สมมติฐานการวิจัย  
     1. ปจจัยดานประชากรณศาสตรสงผลตอการตัดสินใจในการใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร  
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     2.ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 7Ps สงผลตอการตัดสินใจในการใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของ

ลูกคาในกรุงเทพมหานคร  

     3.คุณภาพและบริการสงผลตอการตัดสินใจในการใชบริการสินเชื ่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ ์ของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย ในการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเอกสารแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีทั้งหมด 4 ดาน 

ไดแก ดานสวนผสมทางดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7Ps ปจจัยคุณภาพและการบริการและปจจัยดาน

การตัดสินใจ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. วิธีการศึกษา  
     การกำหนดขนาดกลุ มตัวอยางลูกคาที ่เคยใชบริการสินเชื ่อจำนำทะเบียนรถของบริษัทศรีสวัสดิ ์ในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร ถือไดวามีจำนวนประชากรมากผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได 

ผูวิจัยจึงกำหนดใหมีขนาดตัวอยางโดยการคำนวณแบบไมทราบจำนวนประชากร และกำหนดใหมีขนาดความแปรปรวนสูงสุด 

คือ p=0.5 และ q=0.5 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนใน ขอบเขตรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั ่นรอยละ 95 โดยใชสูตร 

Cochran ในการคำนวณขนาดกลุม ตัวอยาง (Cochran,1963) ดังนี้ 

 

           n = z2pq
e2

        

โดยที่  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Z = ระดับความเชื่อมั่น  

p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนคุณลักษณะที่สนใจ  

q = โอกาสที่จะไมเกิดเหตุการณ ซึ่งเทากับ 1-p  

e = ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

• อาย ุเพศ   

• สถานภาพ  

• ระดบัการศึกษา  

• อาชีพ  

• รายได ้ 

ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ช่องทางจดัจาํหน่าย 

• ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

• ดา้นกระบวนการ 

• ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพและการบริการ 

• ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ 

• ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

• การตอบสนองต่อลูกคา้ 

• การใหค้วามมัน่ใจกบัลูกคา้  

• การรู้จกัละเขา้ใจลูกคา้  

  

การตัดสินใจใช้บริการ 
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แทนคา          n = 1.962(0.5)(1−0.5)
0.052

  

     ดังนั้น  n = 384 

     จากการคำนวณไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเทากับ 384  คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม

ที่ไมสมบูรณผูวิจัยจึงสำรองกลุมตัวอยางเพิ่มอีก 20 คน รวมขนาดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 404 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุม ผูที่เคยใชบริการจำนำทะเบียนรถของบริษัทศรี

สวัสดิ์ในเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะดำเนินการสอบถามในเขตพื้นที่ครอบคลุม 10 เขตในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยได

แบงสัดสวนเพื่อสำรวจเปนแบบโควตาโดยการแจกแบบสอบถามผานชองทาง คือออนไลน โดยสงเปน Google form แบบ

บารโคด ใหเจาหนาที่ประจำสาขาของสวัสดิ์ในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอใหลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรี

สวัสดิ์ทำแบบสอบถาม การสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-

probability sampling) การเลือกตัวอยางใชการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) งานวิจัยนี้เปนการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มี

การบงแบบสอบถามออกเปน 6 สวน ดังนี้  

     สวนที่ 1 คำถามคัดกรอง 

     สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพสวนบุคคลของผูตออบ

แบบสอบถาม ประกอบดวยคำถาม 5 ขอดังที่แสดงในตารางแจงแจงขอมูลเชิงลักษณะ 

     สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7PS  

     สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพและการบริการ 

     สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร 

     สวนที่ 6 ลักษณะเปนคำถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาในปจจัยดานตางๆ

ตอไป 

     โดยในสวนที่ 2-5 นั้นผูวิจัยใชมาตรประมาณคาและใหแนนแตละระดับตั้งแตคาคะแนนนอยที่สุด คือ 1 ถึงคาคะแนนมาก

ที่สุดคือ 5 ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) มาตรวัด แบงระดับความคิดเห็นและระดับการตัดสินใจ เลือกใชบริการออกเปน 

5 ระดับ จากมากไปนอย 1 เห็นดวยนอยที่สุด 2 เห็นดวยนอย 3 เห็นดวยปานกลาง 4 เห็นดวยมาก 5 เห็นดวยมากที่สุด 

 

การเก็บขอมูล  
     1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจากการขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 404 คน โดยออก

จดหมายไปขอความรวมมือกับทางเจาหนาที่สาขา ทั้ง 10 เขต ในกรุงเทพมหานคร  และนำแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ

ความครบถวน เพื่อนำไปวิเคราะหขอมูล 

     2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว คือหนังสือทางวิชาการ บทความ 

วิทยานิพนธ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

 

การวิเคราะหขอมูล 
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     1.การวิเคราะหขอมูลในดานลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางไดแก เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดตอ

เดือน โดยจะทำการนำเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจง ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 

(Mean)  
     2.การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อ

จำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทำการนำเสนอในรูปแบบของคารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     2.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อชวย ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหผลทาวสถิติมี

ดังตอไปนี้  

     การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานและศึกษาความสัมพันธของตัวแปรใน 

ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ  

     การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ANOVA เพื่อใชในการทดสอบความแตกตางของลักษณะของประชากรศาสตร ของ

กลุมตัวอยาง วามีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อหรือไม 

 

 

อภิปราย 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 404 ตัวอยาง พบวามีเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 52.70 และรอยละ 47.30 ตามลำดับ โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 41.80 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 20-30 ป คือ และรอยละ 28.70 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.60 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.70 และประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 36.90 นอกจากนี้กลุม

ตัวอยางสวนมากยังมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 30,001-45,000บาท คิดเปนรอยละ 38.70 

ขอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นดาน 7Ps ของกลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 404 ตัวอยาง พบวาระดับความเห็นสวน

ใหญเกี่ยวกับปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก มีการบริการทำ

สัญญาตามสินทรัพยที่ลูกคาสะดวก คิดเปนรอยละ 4.11 บริษัทมีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีและมีการใชผูค้ำประกันโดย

กำหนดจำนวนที่เหมาะสม คิดเปนรอยละ 3.97  

ปจจัยตัวดานสวนผสมทางการตลาดดานราคา ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก อัตราดอกเบี้ยต่ำและ

เหมาะสมคุมคา คิดเปนรอยละ 4.01 และ อัตราคาธรรมเนียมมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 3.93  

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดดานคุณภาพและบริการ ระดับความคิดเห็นคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก ทำเลที่ตั้งของแต

ละสาขามีความเหมาะสมและสะดวกตอใหมาใชบริการ คิดเปนรอยละ 4.05 มีสาขาคอยใหบริการและอำนวยความสะดวก

จำนวนมาก คิดเปนรอยละ 4.01  

ปจจัยดานสวนผสมทางชองทาง ระดับความคิดเห็นคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก มีโปรโมชั่นสงเสริมการตลาดตรงตามความ

ตองการของผูรบับริการ คิดเปนรอยละ 3.97 มีการแจงเตือนถึงสวนเสริมการบรกิารใหกบัลูกคาไดอยางรวดเรว็ คิดเปนรอยละ 

3.95 

ปจจัยดานบุคคล ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี คิดเปนรอยละ 4.01 พนักงานมี

ความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 4.09  
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ปจจัยดานกระบวนการ ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก สามารถแกไขปญหาจากการใหบริการ ไดอยาง

รวดเร็ว คิดเปนรอยละ 4.04 ขั้นตอนการใหบริการมีความสะดวก และเขาใจไดงาย คิดเปนรอยละ 3.99  

ปจจัยดานสภาพแวดลอม ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พื้นที่การใหบริการรองรับปริมาณผูใชบริการได

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 4.03 มีอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ใหบริการ เชน Tablet / สัญญา อิเล็คทรอนิกส คิดเปน

รอยละ 3.99 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นซึ่งมีตัวแปรอิสระดานคุณภาพและการบริการ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ระดับ

ความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พนักงาน ดูแลสถานที่เปนระเบียบเรียบรอย คิดเปนรอยละ 4.09 มีความสะดวกในการ

เดินทาง คิดเปนรอยละ 4.08 

ความนาเชื่อถือไววางใจ ระดับความคิดเห็นคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก พนักงานแสดงความจริงใจในการใหบริการ คิดเปน

รอยละ 4.24 พนักงานมีความเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ ในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 4.10  

การตอบสนองตอลูกคา ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พนักงานใหบริการตามความคาดหวังของทานได 

คิดเปนรอยละ 4.047 พนักงานปลอยใหทานรอโดยไมกำหนดระยะเวลการรอของทานได คิดเปนรอยละ 3.92  

การใหความมั่นใจกับลูกคา ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พนักงานแสดงออกถึงความมั่นใจในการ

ใหบริการและแกไขปญหา คิดเปนรอยละ 4.05 พนักงานมีความมั่นใจในการบริการทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 4.03  

การรูจักและเขาใจลูกคา ระดับความคิดเห็นคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก พนักงานติดตามลูกคาตั้งแตเริ่มตนจนจบไดเปน

อยางดี คิดเปนรอยละ 4.04 พนักงานเอาใจใสกับส่ิงบริการที่ทานตองการไดอยางสำเร็จ คิดเปนรอยละ 4.02 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นซึ่งมีตัวแปรอิสระดานการตัดสินใชบริการ ของกลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 404 ตัวอยาง 

พบวา ถาทานมีบุคคลใกลชิดหรือบุคคลที่รูจักตองการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทานจะแนะนำบริษัทศรีสวัสดิ์ใหแกบุคคลที่

ใกลชิดทาน คิดเปนรอยละ 4.14 หลังจากใชบริการที่ สินเชื่อที่บริษัทศรีสวัสดิ์แลวทานอยากจะ แนะนำและบอกตอไปยังผูอื่น

เมื่อรูสึกพึงพอใจและความนาเชื่อถือเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหทานตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกับทางบริษัท

ศรีสสวัสดิ์ คิดเปนรอย ละ 4.02 

ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงพหุคูณของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัท

ศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการการมีอิทธิพลตอตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรี

สวัสดิ์พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05  

ปจจัยสวนประสมทางดานบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ พบวา คา 

Sig. มีคาเทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05  

ปจจัยสวนประสมทางดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ พบวา 

คา Sig. มีคาเทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05  

ปจจัยดานคุณภาพและบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำ

ทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์บวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05  

ปจจัยดานคุณภาพและดานความนาเชื่อถือไววางใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัท

ศรีสวัสดิ์ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 

ปจจัยดานคุณภาพและดานการตอบสนองตอลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรษิัทศรี

สวัสดิ์ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05  
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ปจจัยดานคุณภาพและดานการใหความมั่นใจกับลูกคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

บริษัทศรีสวัสดิ์ พบวา คา Sig. มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวากวาระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรไมมีอิทธิตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์     

2.ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ พบวา  

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานบุคคล พบวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรี

สวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเมื่อผูใชบริการเขามาแลวพบกับพนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี  พูดจาและ ใหบริการ

ดวย ความสุภาพใหบริการ ตรงไปตรงมา ตามขอกำหนดของบริษัท พนักงานมีความรูและ ความเขาใจใน ผลิตภัณฑ ก็

สามารถสรางความั่นใจกับผูใชริการไดเปนอยางดี  สอดคลองกับงานวิจัยของดลชัย ประดับ (2560) โดยไดศึกษาเกี่ยวกับ

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวามีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราและ แกไขสถานการณที่อาจสรางความไม ปลอดภัยใหกับลูกคาได  มี

อิทธิพลตอการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานกระบวนการ พบวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบยีนรถบริษัท

ศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานครเนื่องจากขั้นตอนการใหบริการมี ความสะดวก และเขาใจไดงาย เอกสารในการทำ

สัญญา ไมยุงยากซบซอนระยะเวลาอนุมัติมีความรวดเร็วไมยุงยาก มีความปลอดภัย รักษาความลับ ในการใหบริการทั้งที่

บริษัทและทาง Website หรือ Application รวมถึงชองทาง ตางๆ ที่นาเชื่อถือ และสามารถแกไขปญหาจากการใหบริการได

อยางรวดเร็ว โดยแสดงใหเห็นวาการ ที่บริษัทมีการพัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัยและสอดคลองกับการใชชีวิตของกลุมรุน

ใหมและทันมัย สอดคลองกับงานวิจัยของดลชัย ประดับ (2560) โดยไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชยในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยดานกระบวนการมีผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการสินเชื่อรถยนตของธนาคารพาณิชย ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ความสำคัญกับมีระบบการ

ทำงานที่ถูกตอง แมนยำ เขาใจงายและเชื่อถือไดมากที่สุดดังนั้นผูบริหารหรือผูที่ เกี่ยวของควรวางแผนการทำงาน และ 

กำหนดขั้นตอนการทำงาน การใหบริการอยางชัดเจน ปฏิบัติงาย และมีประสิทธิผล 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานสภาพแวดลอม พบวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

บริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรงุเทพมหานครเนื่องจาก มีอุปกรณ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยในการ ใหบริการ เชน Tablet / สัญญา 

อิเล็กทรอนิกส การแตงกายของพนักงานเรียบรอยสุภาพเหมาะสม มีเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับความ

ตองการระหวางรอรับการบริการอยางเพียงพอสถานที่ สำนักงาน อุปกรณ เครื่องใช สะอาด ทันสมัย พื้นที่การใหบริการ

รองรับปริมาณผูใชบริการไดเหมาะสม สิ่งแวดลอมตางๆเหลานี้สงผลตอผูใชบริการเปนอยางยิ่ง  โดยปจจุบันปจจัยดังกลาว

เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันไดการเสนอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเมนาท 

บรรเทาทุกขและนลินี เหมาะประสิทธิ์ (2562) โดยไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีในการ

ใชบริการของลูกคาธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาดานสภาพแวดลอมของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร มีผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการของลูกคา

ธนาคาร เนื่องจากมีถสานที่รองรับลูกคาที่มาใชบริการไดอยางเพียงพอ มีเจาหนาที่บริการอำนวยความสะดวกและให

คำแนะนำตลอดในการใชบริการ 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลอิทธิพลการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ พบวา          
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ดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อ  จำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของ

ลูกคาในกรุงเทพมหานคร พนักงานดูแล สถานที่เปนระเบียบเรียบรอย พนักงานจัดเรียงเอกสารไวอยางชัดเจนทำใหสะดวกใน

การใชบริการ มีสิ่งอำนวย ความสะดวกใหบริการ เชน น้ำดื่ม หนังสือพิมพ มีความสะดวกในการ เดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเมนาท บรรเทาทุกขและนลินี เหมาะประสิทธิ์ (2562) โดยไดศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการที่มีผลตอ

ความจงรักภักดีในการใชบริการของลูกคาธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจงัหวัดพิจิตร พบวา

คุณภาพในการใหบริการของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตรมีอิทธิพลตอความ

เชื่อถือไววางใจ การใหความมั่นใจแกผูใชบริการ ความเปนรูปธรรมของบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการ และความเขาใจ

และรับรูความ ตองการผูใชบริการ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ  
1. ควรใหความสำคัญกับปจจัยดานบุคคล เนื่องจากดานบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ผูประกอบการบริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งตองสรางและพัฒนาบุคคลรที่ใหบริการแกลูกคาในทุกดานเพื่อ

ตอบสนองทั้งภายนอกและภายในความรูสึกของลูกคาที่เขามาใชบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการแขงขันและเปนจุดเดนที่

สำคัญตอธุรกิจ คือมีพนักงานที่มีบุคลิกดีนาเชื่อถือใสรางความประทับใจตอการใหบริการ เชี่ยวชาญและทราบถึงรายละเอียด

ของผลิตภัณฑไดเปนอยางดีสามารถอธิแกไขขอสงสัยแกปญหาตางๆที่ผูใชบริการ และบริการแบบตรงไปตรงมารวมไปถึง

ความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑที่นำเสนอตอลูกคาไดเปนอยางดีนั้น สงผลตอการตัดสินใจใชบริการการตัดสินใจใชบริการ 

2.  ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการ เนื่องจากขอมูลดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร โดยแสดงใหเห็นวาการที่บริษัทมี

ขั้นตอนการใหบริการมีความสะดวกและเขาใจไดงาย เอกสารในการทำสัญญาไมยุงยากซับซอน ระยะเวลาอนุมัติมีความ

รวดเร็ว ไมยุงยาก มีความปลอดภัย รักษาความลับในการใหบริการทั้งที่บริษัทและทาง Website หรือ Application รวมถึง

ชองทางตางๆ ที่นาเชื่อถือ สามารถแกไขปญหา จากการใหบริการได อยางรวดเร็ว ก็จะเปนความไดเปรียบและเปนในทิศทาง

ที ่ลูกคาจะสงตอการตัดสินใจใชบริการการตัดสินใจใชบริการสินเชื ่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ ์ของลูกคาใน

กรุงเทพมหานคร 

3. ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอม เนื่องจากขอมูลดานสภาพแวดลอมสงผลตอปจจัยทีม่ี

อิทธิพลตอตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร โดยแสดงใหเห็นวาการที่

บริษัทมีอุปกรณและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน Tablet / สัญญา อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการแตงกายของ

พนักงานเรียบรอย สุภาพเหมาะสม มีเครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตรงกับความ ตองการระหวางรอรับการบริการ

อยางเพยีงพอ สถานที่สำนักงาน อุปกรณ เครื่องใช สะอาด ทันสมัย รวมไปถึงพื้นที่การใหบริการรองรับปริมาณ ผูใชบริการได

เหมาะสม ถือเปนสิ่งที่สนับสนุนสงตอการตัดสินใจใชบริการการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถบริษัทศรีสวัสดิ์ของ

ลูกคาในกรุงเทพมหานคร  

 

5.3 ขอจำกัดในการศึกษา 
1. งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามผานทาง Google Form 

และมีการกระจายแบบสอบถามผานโซเชียลมีเดียเทานั้น ทำใหกลุมประชากรมีกระจายตัวคอนขางนอย จึงอาจทำให

ผลการวิจัยคลาดเคล่ือนและไมสามารถนำไป อางอิงกับกลุมประชากรทั้งหมดได 
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2. ขอมูลที่เก็บจากกลุมตัวอยางเปนขอมูลที่มีการสำรวจในชวงวันที่ 5-25 มกราคม 2565  ดังนั้นผูที่จะนำขอมูลวจิยันี้

ไปใชควรระมัดระวังการนำขอมูลทางดานลักษณะประชากรศาสตรรวมไปถึงขอมูลเชิงสถิติตางๆ ไปประยุกตใช เนื่องจาก

ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลเวลา 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

Marketing Mix Factors Influencing Customer’s Purchasing Decision towards 

Dietary Supplementary Products in Bangkok Area during COVID-19 Crisis  
 

               กานตธิดา ปุญญโสพรรณ0

1 และ ศศิวิมล มีอำพล1

2 
Kanthida Boonyasopun and Sasivimol Meeampol 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 แยกตามปจจัยทาง

ประชากรศาสตร กลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส โควิด 19 ไดทำการเก็บขอมูลระหวางชวง เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 จำนวน 410 คน วิเคราะห

ขอมูลสถิติดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหคา t-test, F-test และ LSD ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งดานราคามี

ความสำคัญเปนอันดับแรก สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑอาหารเสริม, สวนประสมทางการตลาด, สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

 

Abstract 
The main objective of this research is to study the marketing mix factors influencing consumer’s 

purchasing towards dietary supplementary products in Bangkok area during Covid-19 crisis by demographic. 

Data collection period is between October 2021 to January 2022. The sample group used in this study were 

410 consumers who lived in Bangkok and had used dietary supplementary products in Bangkok area during 

Covid-19 crisis. The statistical data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 

statistical analysis of t-test t, F-test and LSD. The study results show that most of the consumers considered 

the marketing mixed factors in general as the most important level,which ‘price’ is ranked as the first 

priority. The results of the hypothesis study indicate that age and income differently focused on importance 

of marketing mixed factors with the statistical significant was at 0.05 

 

Keywords: Dietary Supplementary Products, Marketing Mix, Covid-19 Crisis 
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1. บทนำ 

 

ปจจุบันสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวม

ไปถึงการระบาดของโควิด 19 ที่ทำใหเกิดการสูญเสีย และผลกระทบตอเศรษฐกิจไปทั่วโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้ง

ใหญของมวลมนุษยชาติ การเปลี่ยนแปลงสูวิถีชีวิต หรือที่เรียกกันวา New normal นอกจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแลวผูคนตาง

มองหาผลิตภัณฑที่มีสวนชวยในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนใหความสนใจ คือ ผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ทำใหตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพไดรับความสนใจและเติบโตอยางมากในชวงที่เกิดการแพรระบาดของโควิด -

19 จากรายงานของ  Nutrition Business Journal (2565) ระบุวาในป 2564 ที่ผานมาตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารทั่วโลก

เติบโต 11%  และในป 2565 จะยังเติบโตไดตอเนื่องประมาณ3.8% เปนสาเหตุสำคัญที่ดันใหมูลคาตลาดอาหารเสริมนี้เติบโต

แบบกาวกระโดดโดยธุรกิจดังกลาวเพียงไมไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 แตตรงกันกลับ

กลายเปนปจจัยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง ผูคนหันมาใหความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งเรื่องของการออกกำลัง

กายไปจนการรับประทานอาหารเสริมตางๆหรือวิตามิน อาหารเสริมจากสมุนไพร อาหารเสริมลดความเครียด คอลลาเจน เยล

ลี่ อาหารเสริมแบบขนมหวาน หรืออาหารเสริมที่ทำจากพืช รวมถึงการขอคำปรึกษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในเรื่อง

ของเทรนดอาหารเสริมมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก มีการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

อยางเชนการเสริมภูมิคุมกัน การบรรเทาความเครียด ไดรับความนิยมอยางมาก ดวยเหตุนี้เอง จึงวิเคราะหและคาดการณได

วาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนเขาสูวิถีชีวิตแบบใหมที่ผูคนมีความวิตกในเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงทำใหตองดูแลตัวเองมาก

ขึ้นเปนพิเศษ โดยมองหาสิ่งที่จะเสริมสรางภูมิคุมกันและทำใหรางกายแข็งแรงโดยเฉพาะอาหารเสริม ที่มีสวนชวยซอมแซม

สวนที่สึกหรอของรางกายและสามารถฟนฟูสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหในปจจุบัน มีผูประกอบการหลายรายเขา

มาแขงขันกันมากขึ้นในธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร การแขงขันที่สูงขึ้นในธุรกิจนี้ ผูประกอบการจึงจำเปนตองใชสวนประสม

ทางการตลาด ที่มีประสิทธิภาพใหตรงกับกลุมเปาหมาย การคำนึงถึงสารอาหารวิตามินตางๆที่รางกายควรไดรับรวมถึง

ผลขางเคียง ถาผลิตภัณฑเสริมอาหาร สามารถตอบโจทยตรงใจกับความตองการของผูบริโภคไดผูบริโภคก็จะยินดีจายเงินเพื่อ

ซื้อ   

จากขอมูลขางตนที่ไดทำการศึกษามา กลาวไดวาผลิตภัณฑเสริมอาหารยังคงไดรับความตองการจากผูบริโภคและมี

แนวโนมอัตราการเติบโตของตลาดที่สูง ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำใหประชาชนเริ่ม

ตระหนักและใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีความตองการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 และ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 จำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร เพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่ดำเนินธุรกิจ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในการปรับปรุงผลิตภัณฑเสริมอาหารใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น เขาใจกลุมเปาหมาย 

และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดสูงสุด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 

ทฤษฎีประชากรศาสตร Schiffman and Wisenblit (2015) การแบงสวนตลาดประชากรทำไดโดยการแบงกลุมของ

ผูบริโภคตาม อายุ รายได เพศ อาชีพ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชในครัวเรอืน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร 

ตัวแปรเหลานี้มวีัตถุประสงคเชงิประจกัษ และสามารถซักถามหรือสังเกตไดอยางงายดาย ส่ิงเหลานี้ชวยใหนกัการตลาดได

จำแนกผูบริโภคแตละประเภทตามที่กำหนดไวอยางชัดเจน เชน กลุมอายุ หรือกลุมรายได เชนเดียวกับระดับชนชั้นทางสังคมที่

จะถูกกำหนด โดยวัตถุประสงคการคำนวณดัชนีการชี้วดั 3 ตวัแปร คือ รายได (จำนวนเงินเดือน) ระดับการศึกษา (การศึกษา

สูงสุด) และอาชีพ (ระดับตำแหนงจะเกี่ยวของกับการประกอบอาชพีตางๆ) และภายหลังในดานที่อยูของผูบริโภค 

รหัสไปรษณีย สามารถใชขอมลูรวมกัน ทำใหทราบถึงตำแหนงที่ตัง้ทางภูมิศาสตรของผูบริโภค การแบงกลุมประชากรเปนวิธีที่

มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคนหาและเขาถงึกลุมลูกคาทีเ่ฉพาะเจาะจง  

ศิริวรรณ เสรีรตัน (2538) กลาววา การศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) จะประกอบดวย เพศ อายุ 

ลักษณะครอบครัวรายไดการศึกษาและอาชีพ ลักษณะเหลานี้จะเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนการตลาด ซึ่งลักษณะทาง

ประชากรศาสตรนี้เปนลักษณะที่สำคัญและเปนสถิติที่วดัไดของประชากรที่จะชวยกำหนดตลาดกลุมเปาหมายรวมทั้งงายตอ

การวดัมากกวาตัวแปรอื่น 

ปรมะ สตะเวทนิ (2546) ไดอธิบายถงึคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกตางกัน ในแตละคน คุณสมบัติเหลานี้ จะมี

อิทธิพลตอผูรับสารในการทำการส่ือสาร อยางไรก็ตาม ในการส่ือสารในสถานการณตางๆ กันนั้น จำนวนของผูรับสารที่มี

ปริมาณ แตกตางกันดวย การวิเคราะหผูรับสารที่มีจำนวนนอยคนนั้น มักไมคอยมีปญหา หรือมีปญหานอยกวาการวเิคราะห

ผูรับสารที่มีจำนวนมาก เนือ่งจากการวิเคราะหคน ที่มีจำนวนนอย เราสามารถวิเคราะหผูรับสารทุกคนได แตในการวิเคราะห

คน จำนวนมาก เราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจำนวนมาก เกนิไป นอกจากนี ้ผูสงสารยังไมรูจัก

ผูรับสารแตละคนดวย ดังนั้น วิธีการที่ดทีี่สุด ในการวเิคราะหผูรับสารที่ประกอบไปดวยคนจำนวนมากกคื็อ การจำแนกผูรับ

สารออก เปนกลุมๆ ตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ไดแก อาย ุ เพศ สถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส เปนตน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ศิรวิรรณ เสรรีัตน และคณะ (2541) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix: 4P’s) เปนองคประกอบทีส่ำคัญในการดำเนินงานทางการตลาด กิจการธุรกจิจะตองสรางสวนประสมทาง

การตลาดที่มีความเหมาะสม เพื่อวางกลยุทธทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) ชองทางจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึง่แตละองคประกอบจะมีความเกี่ยวพัน

กัน และมีความสำคัญเทาเทยีมกัน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับผูบริหารกจิการจะเนนองคประกอบใดมากกวากันเพือ่ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด 
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2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

กฤชวัฎ ลิมปสุทธิรัชต (2563) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคากลุม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงวิกฤตการณ COVID-19 พบวา 1) ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำ ใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคากลุมอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค

เพศหญิงมีความสนใจและใหความสำคัญ ตอเรื่องความสวยความงามมากกวาเพศชาย เพื่อตอบสนองความตองการทั้งดาน

การแกปญหาสุขภาพที่ตางกัน เพิ่มความมั่นใจและคุณภาพใหชีวิต 2) ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำให

กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคากลุมอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ ่งผู วิจัยมี

ความเห็นวา ผูบริโภคทุกชวงอายมีความตองการที่จะใชสนคา กลุมอาหารเสริม อาจจะดวยวัยที่แตกตางกัน จุดประสงคที่

แตกตางกันแตสินคากลุมอาหารเสริม สามารถตอบโจทยคนทุกชวงอายุไดอยางดี 3) ระดับการศึกษาตางกันทำใหกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อสินคากลุมอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกัน ก็ยังตองการที่จะใหมีสินคากลุมอาหารเสริม เพื่อตอบสนองความตองการทั้งดานสุขภาพ

และความมั่นใจใหชีวิต และตองการที่จะดูดีในสายตาคนอื่น 4) รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคา กลุมอาหารเสริม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมตางกนั ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสินคากลุมอาหารเสรมิ 

เปนสินคาที่ตองมีการตอบสนองผูบริโภคตามความตองการรายบุคคลไมเหมือนกันและสินคากลุมอาหารเสริม ก็มีหลากหลาย

แบรนดหลากหลายระดับ ที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดตามความตองการของผูบริโภคเอง 

ชนันรัศม วุฒิกรธนะพัชร (2563) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามิน (VITAMIN WATER) 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา 1) ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศที่ตางกัน สงผลตอการตัด สินใจซื้อน้ำดื่มผสม

วิตามินของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน สวน อายุ สถานภาพ ครอบครัวระดับการศึกษาอาชีพ และรายไดตอ

เดือนไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามิน 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑดานการ

สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามินของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) คุณคา

ตราสินคา ไดแก ดานการรูจักชื่อตราสินคา ดานคุณภาพที่ถูกรับรู  ของตราสินคา และดานความภักดีของตราสินคา มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อนา ดื่มผสมวิตามินของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคา

อมาโดทางชองทางออนไลน จากการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อาชีพ และระดับการศึกษาของผูบริโภคที่

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลนแตกตางกัน ซึ่งการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนพฤติกรรมของผูบริโภคที่เกิดจากความตองการ การคนหาขอมูล และประเมินทางเลือกของ

ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สำหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารอมาโดที่ผูวิจัยศึกษาในครั้งนี้พบเพียง ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

อาชีพ และระดับการศึกษาเทานั ้นที ่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อที่แตกตางกัน หรืออีกนัยคือปจจัยสวนบุคคลดังกลาวมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค สวนปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ

ผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน ไมแตกตางกัน จากพฤติกรรม

ของผูบริโภคในปจจุบันในชวงวัยรุนไปจนถึงวัยสูงอายุตาง หรือผูที่มีรายไดในระดับตางๆ ตางก็มีความตองการที่จะมีสขุภาพที่

ดี ดูออนกวาวัย หรือเพื่อเสริมสรางความสวยงามใหแกตน ซึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และ

หลายระดับราคาใหสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการของผูบริโภค จึงทำใหมีความตองการผลิตภัณฑเสริมอาหารไม

แตกตางกัน ระหวางผูบริโภคที่มีอายุและรายไดแตกตางกัน  2.) สำหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ขางตนสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลนแตกตางกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่จำหนายอยูในตลาดปจจุบันมีหลากหลายตราสินคา ทั้งยังมีระดับราคาที่แตกตางกันใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อ

ไดตามความเหมาะสมกับความตองการและชองทางการจัดจำหนายในปจจุบันมีหลากหลายชองทางทั้งการขายผานตลาด

ออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค ตัวแทนจำหนาย รานสะดวกซื้อ รานขายยาเปนตน รวมทั้งการสงเสริมการขายตางๆ ทั้งการใชพรี

เซ็นเตอรที่มีชื่อเสียง การรีวิวสินคาของผูมีอิทธิพลทางการตัดสินใจ เชน Net Idol ฯ ซึ่งแตละตราสินคาตางมีการใชกลยุทธ

การตลาดที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคมาซื้อสินคาของตน  

ภัทรา รอดดารงค (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมความงามคอลลาเจนผานทาง

เฟชบุค พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิงอายุระหวาง 31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท มีความถี่ในการเลนเฟชบุคประมาณ 1-3 ชั่วโมงตอวัน มีพฤติกรรมการ

ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมความงามคอลลาเจนผานทางอินเตอรเน็ท โดยมีความถี่ในการซื้อ 1 ครั้งตอเดือน คาใชจายตอครั้ง 

500 บาท ลักษณะของผลิตภัณฑที่เลือกเปนแบบผงละลายน้ำ มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อผิวขาว กระจางใส และส่ิงที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อคือ การรีวิวจากผูใชจริง ปจจัยทางการตลาดพบวา ผูบริโภคใหความสำคัญ ในดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก

ที่สุด ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากและใหความสำคัญระดับมากดาน

แรงจูงใจ ดานเหตุผล และดานอารมณ 

จิรวิทย จำเนียรหลา (2559) ไดศึกษาปจจัยการตลาดอาหารเสริมผู สูงอายุในเขตพื้นที ่ นนทบุรี พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญอายุ 31 – 40 ป เปนนายทหารชั้นประทวน และระดับการศึกษาปริญญาตรี 

พฤติกรรมการซื้ออาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสวนใหญคาใชจายในการซื้ออาหารเสริมในรอบ 3 เดือนที่

ผานมานอยกวา หรือเทากับ 1,000 บาท และสวนใหญซื้ออาหารเสริมบริโภค 2 ชนิด และระดับความสำคัญของสวนประสม

การตลาดอาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมเฉลี่ย ในทุกดานผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมาก 

หากพิจารณาลำดับความสำคัญ จากคาเฉลี่ย พบวาลำดับแรกไดแกดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานการจัดจำหนาย 

และดานผลิตภัณฑ เรียงตามลำดับ สรุปผลทดสอบสมมติฐาน ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มี

ระดับความสำคัญสวนประสมการตลาดอาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไมแตกตางกัน 

     ธนัฎฐา พริกทอง (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของผูบริโภควัยทํางาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีลักษณะทางดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของกลุมผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

                 ตัวแปรอิสระ                                                                              ตัวแปรตาม 

          (Independent Variables)                                                                 (Dependent Variables) 

                                                                                         

 

 

                                                                                                            

 

 

                          

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

3. วิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้มีการกำหนดกลุมตัวอยาง โดยประชากร คือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19  มีขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 410 คน ไดจากการคำนวณตามสูตรของ 

Cochran ที่เหมาะกับกลุมประชากร ขนาดใหญ และไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 

95% และระดับคาความคลาด เคลื่อนที่ 5% ทั้งนี้ การเลือกกลุมตัวอยาง เปนการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) โดยเก็บ รวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามออนไลน ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

เทากับ 0.876 และใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มกราคม 2565 แลวนำขอมูลที่ไดมา 

วิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ โดยสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก  

1) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

ของกลุมตัวอยาง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยใชคาทางสถิติ ไดแก 

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการแปลผลความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 

คะแนนที่ไดจากการประเมินในแบบสอบถามจะแบงได 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยคะแนนเทากับ 1 

หมายถึง ใหความสำคัญนอยที่สุด สวนคะแนนเทากับ 5 หมายถึง ใหความสำคัญมากที่สุด แลวใชเกณฑหาคาเฉลี่ย (Mean) 

โดยแบงชวงคะแนนเฉล่ียอยากเปน 5 ระดับ ที่ใชความกวางอันตรภาคชั้นเทากับ 0.8  

2) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไวเพื่อทดสอบ 

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา โดยใชเครื่องมือทางสถิติ ไดแก การวิเคราะหความแตกตาง (t-Test) การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA, F-Test) และการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธ ี(LSD) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (Gender) 

2. อาย ุ(Age) 

3. ระดบัการศึกษา (Education) 

4.สถานภาพสมรส (Marital Status) 

5. อาชีพ (Occupation) 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
 

2. ดา้นราคา (Price)  
 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  
 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 

    ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเปนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท และมีผลการศึกษา 

สรุปไดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  (n=410) 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด x ̅  S.D. ระดับ 

1.ดานผลิตภัณฑ 4.38 0.411 มากที่สุด 

2.ดานราคา 4.41 0.482 มากที่สุด 

3.ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.36 0.496 มากที่สุด 

4.ดานสงเสริมการตลาด  4.24 0.572 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.411 มากที่สุด 

      

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 อยูในระดับมากที่สุด มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเปนอยูในระดับมากที่สุด โดยดานราคา มีระดับ

ความคิดเห็นสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.41 รองมาดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ีย

อยูที่ 4.36 และลำดับสุดทายดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.24 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน         (n=410) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ปจจัยทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ สถานภาพ

สมรส 

ระดับ

การศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

ดานผลิตภัณฑ  - - - - -  

ดานราคา -  - -  - 

ดานชองทางการจัดจำหนาย - - - - - - 

ดานการสงเสรมิการตลาด   -  -  

ภาพรวม -  - - -  

หมายเหตุ : แตกตางกัน, - ไมแตกตางกัน 

     จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรดานอายุ และ

รายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขต
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กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 

4.2 อภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัยเรื ่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลตามผลการศึกษาตาม

สมมติฐานการวิจัยทั้ง 6 ขอ ไดดังนี้ 

1) กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผล

การศึกษาของจิรวิทย จำเนียรหลา (2559) ไดศึกษาปจจัยการตลาดอาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่ นนทบุรีและพบวาปจจัย

สวนบุคคลดานเพศ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่ไดกลาวไววา เพศชายกับเพศ

หญิงมีความแตกตางกันทางทัศนคติคานิยม และความคิด รวมถึงพฤติกรรมตางๆ ตลอดจนการตัดสินใจยอมรับส่ิงตาง ๆ  

2) กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 แตกตางกัน เนื่องจากชวงอายุของกลุม

ตัวอยางที่กำหนดในแบบสอบถามมีมากถึง 6 ชวงอายุ และความแตกตางของชวงอายุคอนขางมาก ดังนั้นกลุมตัวอยางที่อายุ

ตางกันอาจจะมีการตัดสินใจซื้อ การประเมินผลทางเลือกที่แตกตางกันไดตามประสบการณในการเรียนรูที่ผานมา สอดคลอง

กับผลการศึกษาของธนัฎฐา พริกทอง (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภทวิตามินเพื่อสุขภาพของผูบริโภควัย

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมประเภท

วิตามินเพื ่อสุขภาพของกลุ มผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานอายุแตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี ่ยวกับ

ประชากรศาสตรของปรมะ สตะเวทิน (2533) ที่กลาววาอายุ เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหบุคคลเกิดความแตกตางกันในเรื่องของ

ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย บุคคลที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคน

ที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุ

นอย แตหากวิเคราะหอีกมุมมองอาจมีขอสังเกตุที่วาคนอายุนอยยังมีรายไดนอยจึงมีความจำเปนตองแสวงหาตัวเลือกสินคา

ใหกับตนเองมากกวาคนที่มีอายุเยอะและเริ่มมีความมั่นคงทางรายไดแลว สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) 

ที่กลาววา อายุของลูกคามีความเชื่อมโยงกับการเลือกซื้อสินคาและการบริการ เพราะสินคาบางตัวสามารถสรางความพึงพอใจ

แกลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน ผูประกอบการจึงใหความสำคัญในการนำปจจัยดานอายุมาปรับใชเพื่อศึกษาความแตกตางกัน

ของธุรกิจ 

3) กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ไมแตกตางกัน เนื่องจาก

เนื่องจากกลุมลูกคาอาจจะไมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมจากสามี ภรรยา บุตรหรือคนใกลชิด ซึ่ง

โดยทั่วไปบุคคลจะสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดหลายชองทาง ซึ่งในปจจุบันมีชองทางขาวสารมากมายหลายชองทางผานส่ือ

ออนไลน และผลิตภัณฑอาหารเสริมเปนสินคาที่ใชสวนบุคคลมากกวากับครัวเรือนดังนั้นกลุมตัวอยางที่สถานภาพสมรสตางกัน

จึงไมมีระดับความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมตางกันเทาไรนัก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนันรัศม 

วุฒิกรธนะพัชร (2563) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามินของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และ

พบวาปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพไมแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามิน ไมแตกตางกัน  
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4) กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ไมแตกตางกัน เนื่องจาก

ปจจุบันมีสื่อออนไลนเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริม ความรูในดานอาหารเสริมคอนขางเยอะในตลาดอาหารเสริมโดยที่มี

เนื้อหาเขาใจงาย ไมซับซอน ทุกคนจึงสามารถศึกษาหาความรูในดานผลิตภัณฑเสริมอาหารในทุกๆระดับการศึกษา สอดคลอง

กับผลการศึกษาของจิรวิทย จำเนียรหลา (2559) ไดศึกษาปจจัยการตลาดอาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่ นนทบุรีและพบวา

ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ไมแตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดอาหารเสริมผูสูงอายุในเขตพื้นที่นนทบุรี 

ไมแตกตางกัน และผลการวิจัยของชนันรัศม วุฒิกรธนะพัชร (2563) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสม

วิตามิน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานระดบัการศึกษาไมแตกตางกัน สงผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามิน ไมแตกตางกัน  

5) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ของชนันรัศม วุฒิกรธนะพัชร (2563) ไดศึกษาปจจัยที ่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อน้ำ ดื ่มผสมวิตามินของผู บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพไมแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำ ดื่มผสมวิตามินไมแตกตาง

กัน  

6) กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณหารแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 แตกตางกัน เนื่องจาก

รายไดเปนปจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร บางยี่หอราคาถูก บางยี่หอราคาสูง เนื่องจากมีสวนผสม

นำเขาจากตางประเทศ รวมไปถึงความจำเปนในการซื้อนอย-มากในแตละครั้ง จึงตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับรายไดที่

ตนไดรับ สอดคลองกับงานวิจัยกฤชวัฎ ลิมปสุทธิรัชต (2563) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคากลุม อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในชวงวิกฤตการณ COVID-19 และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน

แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคากลุม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครในชวงวิกฤตการณ 

COVID-19 แตกตางกัน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

1) การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.34 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

โดยดานราคา มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.41 รองมาดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 ดานชองทางการ

จัดจำหนาย มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.36 และลำดับสุดทายดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.24 ตามลำดับ 

2) การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุที่

แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน และกลุม
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ตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม

การตลาด แตกตางกัน โดยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรุปไดดังนี้  

     - กลุมตัวอยางที่มีอายุ 21 – 30 ป และ 31 - 40 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ราคา สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 41-50 และ กลุมตัวอยางที่มีอายุไมเกิน 20 ป อายุ 21 - 30 ป และ 31 - 40 ป มี ระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ สงเสริมการตลาด สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 - 50 ป 

     - กลุมตัวอยางที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มี ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ สูงกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายได 15,001 – 

30,000  บาท มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ สูงกวากลุมตัวอยางที่มีรายได 40,001 – 

50,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายได 15,001 – 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

การสงเสริมการตลาด สูงกวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท   

     จากผลการศึกษาดังกลาว ผูประกอบการสามารถนำขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด จำแนกตามปจจัยทาง

ประชากรไปพัฒนา ปรับปรุง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อตอบสนองไดตรงตามความตองการของกลุมตัวอยางที่ใหความสำคัญ

ไดดียิ่งขึ้น 

 

5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 

 

     1) ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดาน

ราคา ซึ่งในหัวขอ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ มีความเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมและคุมคากับเงินที่จายไป 

ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสำคัญในการกำหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพ สวนผสม ขั้นตอนการผลิต ที่ไดรับ

มาตรฐานจากอย. มีเครื่องหมาย อย.ชัดเจนบนผลิตภัณฑ จำนวนที่บรรจุ รูปแบบบรรจุภัณฑที่แข็งแรง พรอมสรรพคุณที่

ผูบริโภคควรจะไดรับตองตรงกับความตองการซื้อของผูบริโภคดวย  มีการลดราคาในเทศกาลตางๆ วันที่ 9 เดือน 9 กำหนด

ราคาจิตวิทยาที่ลงทายดวยเลข 9 มีราคาที่หลากหลากหลายตามขนาดของอาหารเสริม เพื่อใหผูบริโภคใชประกอบการ

ตัดสินใจซื้อ และดึงดูดใหเกิดการซื้อไดมากขึ้น 

 

     2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแกดาน อายุ และรายได ที่แตกตางกันสงผลตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัส โควิด 19 แตกตางกัน ซึ ่งจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ปซึ ่งเปนชวงวัยคนทำงาน ดังนั้น 

ผูประกอบการควรแบงผลิตภัณฑใหชัดเจนเพื่อเปนการเจาะกลุมลูกคาไดมากขึ้น เนื่องจากวัยทำงานตองใชรางกายในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน ทำงานอยูหนาคอมพิวเตอรตลอดวัน หรือประชุมตลอดเวลาไมมีเวลาใหพักผอน สงผลตอ

รางกายใหเกิดความออนลา เครียดสะสม ไมมีเวลาออกกำลังกายหรือทานอาหารที่มีประโยชน ไมมีเวลามาดูแลสุขภาพ

เทาที่ควร ควรใหคำแนะนำหรือออกผลิตภัณฑสำหรับวัยทำงานโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนวิตามินเสริมสรางภูมิคุมกัน ฟนฟู

รางกายที่เหนื่อยลา วิตามินบำรุงรางกายและสมอง เพื่อใหประสิทธิภาพในการทำงานในแตละวันเต็มที่มากขึ้น จะเปนตัวตอบ

โจทยกลุมคนวัยทำงานมากที่สุด  และกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 15,001-30,000 บาท ดังนั้นผูประกอบการควรคำนึงถึง

ราคาที่ตั้งขาย ใหเหมาะสมกับรายไดของกลุมสวนใหญนี้ ประกอบกับชวงสถานการณชวงโควิด 19 เปนชวงที่ประชาชนไดรบั

ลำบาก และคูแขงก็มีมากขึ้น ควรตั้งราคาที่ผูบริโภคสามารถจับตองได แตราคาก็ยังคงตองเหมาะสมกับผลิตภัณฑอีกดวย เชน 
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ราคาผลิตภัณฑเสริมอาหาร 500 บาท สามารถบริโภคได 1 เดือน เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคอยางเห็นไดชัด ผูประกอบการตองตามใหทันยุคสมัยส่ือโซเชี่ยล โดย

มีการโฆษณาสินคาผานแพลตฟอรมตางๆ ไมวาจะเปน Facebook, Tiktok, Instagram, Shopee, Lazada หรือการใหดารา 

Influencer มาเปนพรีเซ็นเตอร เพิ่มความนาเชื่อถือ เพื่อดึงดูดผูบริโภค จากขอมูลดังกลาวควรนำเสนอใหกับผูประกอบการ

นำผลไปใชเพื่อออกแบบสวนประสมทางการตลาดที่ดึงดูดใจกลุมผูบริโภคใหมีการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นเปนการ

กระตุนยอดขายและสรางรายไดแกผูประกอบการธุรกิจอาหารเสริม  

 

5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 

     1) ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการศึกษาวิจัยใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน ความภักดีในตราสินคา ที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อนำมาสรางกลยุทธในการรักษาความภักดีในตราสินคาของผูบริโภค 

     2) ศึกษากลุมเปาหมายที่เฉพาะกลุมเปนการเจาะกลุมเปาหมายเพื่อที่จะไดผลการศึกษาที่ตรงตามความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางแมนยำ เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร กลุมปองกันและรักษาโรคตาง ๆ 

อาจเลือกกลุมตัวอยางเปน ผูสูงอายุ ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีคุณสมบัติเสริมความงาม อาจเลือกกลุมตัวอยางที่เปนกลุมวัยรุน  

     3) การเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาและจำนวนของกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่อื่นๆ โดยขนาดขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยัง

จังหวัดอื่นๆใหครอบคลุมมากขึ้น เพื่อศึกษาความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่เพื่อนำขอมูลหลากหลายมารวมกัน มี

ความแมนยำในการวิเคราะหขอมูล อีกทั้งประโยชนกับผูที่สนใจในธุรกิจอาหารเสริม เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

และสามารถเพิ่มยอดขายไดอีกดวย 
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การแบงกลุมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ท่ีลงทุนหลักในทองคำ โดยใชอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากแบบจำลอง การกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) 

Segmentation of Retirement Mutual fund investing in Gold using the return 

and risk of the capital asset pricing model (CAPM) 

การุณ เหลอืงมณีศักด์ิ0

1 และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร1

2 

Karun Luangmaneesak and Wanrapee Banchuenvijit1  
  

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม(RMF)  ที่ลงทุนในทองคำ เปรียบเทยีบ

กับของตลาดและทำการแบงกลุมกองทุนรวม ที่ลงทุนในทองคำ ออกเปน 9 กลุมโดยใชอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก

แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย(CAPM)  ขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 12 กองทุน 

เพื่อเปนแนวทางเลือกกองทุนรวม พบวากองทุนรวมใหอัตราผลตอบแทนไมแตกตางจากตลาด และกองทุนรวม(RMF) ที่ลงทุนใน

ทองคำสวนใหญมีความเส่ียงไมแตกตางจากตลาดbจากการแบงกลุมโดยใชสมการ (CAPM) จะพบวาสวนใหญจัดอยูในกลุมที่ 5 คือ 

เปนกองทุนเชิงรับ เหมาะลงทุนในชวงเศรษฐกิจไมดี หากกองทุนใหผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับตลาด นักลงทุนลงทุนในกองทุนที่มี

นโยบายแบบเชิงรับ จะเหมาะสมกวากองทุนที ่มีนโยบายการแบบเชิงรุก จากจะไดรับอัตราผลตอบแทนที ่มากกวาและมี

คาธรรมเนียมที่ถูกกวา 

คำสำคัญ: กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ , แบบจำลองการกำหนดราคาหลกัทรัพย(CAPM) , ทองคำ 
 

 

Abstract 

This research The objective is to study the rate of return and risk of RMF investing in gold. that invest in gold into 

9 groups using CAPM data from Jan. 1, 2018 – Dec. 31, 2021 of 12 funds to be used as a guideline for investing in 

Mutual Fund. The results of the study showed that the RMF Most of the investments in gold provide a surplus 

rate of return that is no different from a market surplus rate of return. And most gold investment funds (RMFs) 

From the grouping using the equation (CAPM), it is found that most of them are classified in group 5 . When 

considered, it was found that If most funds provide returns that are close to the market. While the risks are close 

to that market Investors should invest in funds that have a passive investment policy are more suitable than active 

investment policy   

Keywords: Retirement Mutual fund , Capital Asset Pricing Model (CAPM) , Gold 
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1. บทนำ 

 

     ทองคำ จากอดีตถึงปจจุบันเปนสิ่งอยูกับสังคมมาอยางยาวนานทั้งในฐานะเครื่องวัดความมั่งคั่ง และดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ จึง

ไดรับความนิยมไมเพียงในรูปของเครื่องประดับเทานั้น แตยังสามารถเก็บออมไวเพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว ในป 2564 การ

เกษียณอายุของคนไทยในปจจุบันมีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายหลังการเกษียณ สอดคลองกับการวางในการประหยัดภาษีของ

กรมสรรพากร คือ กองทุนรวมเพื่อการสำรองเล้ียงชีพ (RMF) ทำใหการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ มีความนาสนใจในมุมของ

บุคคลทั่วไป ทั้งชวยเหลือในแงการประหยัดภาษีและเปนการลงทุนระยะในระยะยาว จากเกณฑการลงทุนที่ตอเนื่อง ระยะเวลาไม

นอยกวา 5 ป และถือจนครบอายุ 55 ปบริบูรณการลงทุนจึงมีระยะเวลาที่นาน และปจจุบันกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่

ลงทุนหลักในทองคำมีใหเลือกจำนวนมาก โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ตางกัน ทำใหนักลงทุนที่ไมมีความรูในการลงทุนใน

กองทุน เกิดโอกาสขาดทุน ถาไมเขาใจสภาวะของตลาด ดังนั้น ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนจึงเปนสิ่งที่ผูลงทุนให

ความสนใจ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ (required rate of return) ควรเปนอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความ

เสี่ยงที่ผูลงทุนตองเผชิญ โดยทฤษฎี CAPM อธิบายความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (unsystematic risk) สามารถขจัดไดดวยการสราง

กลุมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นความเสี่ยงประเภทเดียวที่ผูลงทุนควรไดรับการชดเชย คือความเสี่ยงที่เปนระบบหรือความ

เสี่ยงตลาด (market risk) ผลที่ไดคืออัตราผลตอบแทนที่ชดเชยความเสี่ยงตลาดไดพอดีจึงเปนผลตอบแทนที่เหมาะสม (fair 

return) ของการลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและทราบถึงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง

ชีพ (RMF) ที่ลงทุนในทองคำ เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับผลตอบแทนของตลาดดัชนีราคาทองคำ และ

แบงกลุมกองทุนรวมกองทุนรวมตามแบบจำลอง CAPM เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนตามผลตอบแทนที่คาดหวังกับ

ความเสี่ยง โดยศึกษาเพื่อหวังในผูที่สนใจในการลงทุนสามารถเลือกกองทุนรวมที่นำมาศึกษาวิจัยไดอยางถูกตองหรือเลือกกองทุน

ตามแนวทางการจัดกลุมกองทุนตามการแบงกลุมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนในทองคำไดอยางสอดคลองกับความเสี่ยง

และผลตอบแทนที่คาดหวังของผูลงทุนได และเปนตัวอยางในการจัดกลุมกองทุนเพื่อเลือกในการลงทุนตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเน้ือหา 

 

     (กิตติธัช จิตตปฐมวณิช , 2560) เปนการศึกษาแนวคิดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทน และความเสี่ยงของตลาด และทำการแบงกลุมกองทุนรวมออกเปน 9 กลุม โดยใชแบบจำลองการกำหนดราคา

หลักทรัพย CAPM  

     และ (ธนัญญาณ มาตา , 2554) เปนการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวย ลงทุนของกองทุนรวมทองคำ

ในประเทศไทย ซึ ่งการลงทุนในกองทุนรวมทองคำทางเลือกหนึ ่งของนักลงทุนที ่ไดรับความสนใจเพิ ่มมากขึ ้น โดยในปที่

ทำการศึกษาใชกองทุนที่ลงทุนหลักในทองคำ จำนวน 5 กองทุน โดยเก็บขอมูลราคาปด ณ รายวัน ตั้งแต 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2554  
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2.2 รูปภาพและตาราง 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงแนวโนมราคาทองคำ USD/Oz ยอนหลัง 5 ป แสดงแนวโนมราคาทองคำ บอกถึงความผันผวนของราคาซึ่งอาจมีผล

ตอการเลือกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ที่ลงทุนในทองคำซึ่งมีความเกี่ยวของกับราคาทองคำโลกโดยตรง 

ที่มา : www.ทองคำราคา.com/กราฟราคาทองจากตางประเทศ   

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการแบงกลุมกองทุนเปน 9 กลุม segmentation of mutual funds 

ที่มา : Jitmaneeroj,B. And Buck,R.(2014“The segmentation of mutual funds : A new approach” 

 

2.3 การเขียนสมการ 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =  ��𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡−𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡−1
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡−1

�  𝑥𝑥 100�  (1) 

 

     สมการที่ (1) แสดงการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนกองทนุรวม ณ วันที่ t 

 

β < 1

(Defensive)

β = 1

(Neutral)

β > 1

(Aggressive)

α < 0

(Underperform)
กลุ่มที� 1 กลุ่มที� 2 กลุ่มที� 3

α = 0

(Neutral)
กลุ่มที� 4 กลุ่มที� 5 กลุ่มที� 6

α > 0

(Outperform)
กลุ่มที� 7 กลุ่มที� 8 กลุ่มที� 9

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

200



𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖 =  ��𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑡𝑡−1

�  𝑥𝑥 100�  (2) 

 

     สมการที่ (2) แสดงการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของตลาด LBMA ณ วันที่ t 

 

�𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 −  𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖� =  𝛼𝛼𝑖𝑖 +  𝛽𝛽𝑖𝑖�𝑅𝑅𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑖𝑖�  (3) 

 

     สมการที่ (3) แสดงการคำนวณสมการแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) ณ วันที่ t 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

     เก็บรวบรวมแบบขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเชิงปริมาณแบบรายวัน ณ วันสิ้นเดือน โดยมีประชากร คือ 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในทองคำ ในประเทศไทย จำนวน 12 กองทุน จากกองทุนที่มีในปจจุบันในประเทศ

ไทย โดยกลุมตัวอยาง แบงเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ ระยะสั้น 1 ป (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64), ระยะกลาง 3 ป (1 ม.ค. 62 – 31 

ธ.ค. 64) และระยะยาว 4 ป (1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 64) เก็บขอมูลศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงอัตราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ที่ลงทุนในทองคำ โดยกำหนดทฤษฎี CAPM ที่ใชวิเคราะหหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร คือ ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดวยสมการถดถอยอยางงาย (simple regression analysis) การศึกษาอัตราผ

ตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุรวมเปรยีบเทยีบกบัอัตราผลตอบแทนของตลาดดัชนีราคาทองคำ (LBMA Gold Fixing Price) 

และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนในแตละชวงเวลา โดยใชโปรแกรม Eviews โดยกำหนดสมมติฐาน 

คือ  

     H0 ∶ α = 0 (กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินเทากับจากตลาด) 

     H1 ∶ α ≠ 0 (กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินไมเทากับจากตลาด)  

     H0 ∶ β = 1 (กองทุนรวมมีความเส่ียงที่เปนระบบเทากับกับตลาด) 

     H1 ∶ β ≠ 1 (กองทุนรวมมีความเส่ียงที่เปนระบบไมเทากับกับตลาด) 

     และทำการแบงกลุมกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำ โดยจำแนกตามลักษณะของกองทุน9 กลุมจาก

การทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์คาคงที่คาอัลฟา (α) และคาสัมประสิทธิ์ความชันเบตา (β) ทำใหสามารถแบงกลุม

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำ เพื่อใหนักลงทุนสามารถเลือกตัดสินใจลงทุนใหเหมาะกบัความตองการ 

โดยสามารถจำแนกตามลักษณะของกองทุนได 9 กลุม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ระยะเวลาส้ัน 1 ป 

Fund α / β Coefficient Std. Error t-Sta. P-value R-squared H0 : β  =  1 

t-Sta. P-value 

KFGOLDRMF α -0.0005 0.0043 -0.1081 0.9161 0.9024     

β 0.9655 0.1004 9.6158 0.0000   -0.3433 0.7385 

UOBGRMF-H α -0.0016 0.0045 -0.3642 0.7233 0.8864   

β 0.9332 0.1057 8.8322 0.0000   -0.6321 0.5415 

TMBGOLDSRMF α -0.0012 0.0041 -0.2760 0.7882 0.8952   

β 0.9799 0.1060 9.2440 0.0000   -0.1891 0.8538 

TgoldRMF-H α -0.0013 0.0046 -0.2828 0.7831 0.8735   

β 0.9045 0.1089 8.3081 0.0000   -0.8764 0.4014 

TGOLDRMF α -0.0009 0.0051 -0.1780 0.8623 0.8655   

β 0.9619 0.1199 8.0228 0.0000   -0.3180 0.7571 

KT-GOLD RMF α -0.0004 0.0044 -0.0970 0.9246 0.8856   

β 0.9070 0.1030 8.7981 0.0000   -0.9903 0.3880 

SCBGOLDHRMF α -0.0010 0.0044 -0.2268 0.8252 0.8888   

β 0.9350 0.1046 8.9397 0.0000   -0.6222 0.5477 

I-GOLDRMF α -0.0010 0.0054 -0.1909 0.8524 0.8383   

β 0.9149 0.1271 7.2004 0.0000   -0.6694 0.5183 

KGDRMF α -0.0006 0.0044 -0.1365 0.8942 0.8910   

β 0.9346 0.1033 9.0416 0.0000   -0.6319 0.5416 

Gold-RMF-A α -0.0006 0.0044 -0.1311 0.8983 0.8816   

β 0.8904 0.1032 8.6306 0.0000   -1.0627 0.3129 

TgoldRMF-UH α 0.0063 0.0053 1.1951 0.2596 0.7755   

β 0.7322 0.1246 5.8772 0.0002   -2.1500 0.0571 

BGOLDRMF α 0.0064 0.0055 1.1665 0.2705 0.7666   

β 0.7444 0.1299 5.7303 0.0002   -1.9671 0.0775 
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ระยะกลาง  3 ป 

Fund α / β Coefficient Std. Error t-Sta. P-value R-squared H0 : β  =  1 

t-Sta. P-value 

KFGOLDRMF α -0.0020 0.0021 -0.6420 0.5252 0.8192 
  

β 0.8936 0.0720 12.4137 0.0000 
 

-1.4788 0.1484 

UOBGRMF-H α -0.0013 0.0012 -1.1141 0.2606 0.9200 
  

β 0.9147 0.0449 20.3670 0.0000 
 

-1.9000 0.0660 

TMBGOLDSRMF α -0.0015 0.0012 -1.2275 0.2281 0.9196 
  

β 0.9366 0.0516 18.1436 0.0000 
 

-1.2278 0.2279 

TgoldRMF-H α -0.0009 0.0011 -0.8283 0.4113 0.9330 
  

β 0.9292 0.0485 19.1506 0.0000 
 

-1.4590 0.1537 

TGOLDRMF α -0.0020 0.0012 -1.6058 0.1176 0.9208 
  

β 0.9264 0.0556 16.6563 0.0000 
 

-1.3231 0.1946 

KT-GOLD RMF α -0.0010 0.0021 -0.4742 0.6383 0.9142 
  

β * 0.8971 0.0471 19.0314 0.0000 
 

-2.1820 *0.0361 

SCBGOLDHRMF α -0.0008 0.0012 -0.7197 0.4766 0.9147 
  

β 0.9102 0.0463 19.6494 0.0000 
 

-1.9365 0.0612 

I-GOLDRMF α -0.0013 0.0023 -0.5748 0.5692 0.8899 
  

β  * 0.8719 0.0526 16.5804 0.0000 
 

-2.4259 *0.0202 

KGDRMF α -0.0070 0.0011 -0.6094 0.5463 0.9210 
  

β 0.9095 0.0475 19.1502 0.0000 
 

-1.9060 0.0651 

Gold-RMF-A α -0.0014 0.0022 -0.6184 0.5404 0.8965 
  

β * 0.8630 0.0503 17.1627 0.0000 
 

-2.7248 *0.0101 

TgoldRMF-UH α 0.0010 0.0034 0.3187 0.7519 0.7629 
  

β  * 0.9377 0.0896 10.4610 0.0000 
 

-2.3970 *0.0222 

BGOLDRMF α 0.0011 0.0035 0.3135 0.7558 0.7432 
  

β * 0.7870 0.0794 9.9219 0.0000 
 

-2.6684 *0.0116 
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ระยะยาว 4 ป 

Fund α / β Coefficient Std. Error t-Sta. P-value R-squared 
Ho : β=1 

t-Sta. P-value 

KFGOLDRMF 
α -0.0027 0.0025 -1.0791 0.2681 0.8168     

β 0.9021 0.0633 14.3217 0.0000   -1.5544 0.1269 

UOBGRMF-H 
α -0.0012 0.0011 -1.1009 0.2767 0.9146     

β  * 0.9169 0.0406 22.5667 0.0000   -2.4516 * 0.0466 

TMBGOLDSRMF 
α -0.0012 0.0011 -1.0630 0.2933 0.9132     

β 0.9372 0.0460 20.3656 0.0000   -1.4740 0.1473 

TgoldRMF-H 
α -0.0007 0.0010 -0.6533 0.5168 0.9252     

β 0.9282 0.0430 21.5857 0.0000   -1.6701 0.1017 

TGOLDRMF 
α -0.0015 0.0010 -1.3443 0.1855 0.9160     

β 0.9269 0.0488 18.9735 0.0000   -1.1497 0.1412 

KT-GOLD RMF α -0.0008 0.0017 -0.4660 0.6434 0.9073     

β * 0.8999 0.0424 21.2155 0.0000   -2.3599   * 0.0226 

SCBGOLDHRMF 
α -0.0008 0.0011 -0.7280 0.4703 0.9103     

β  * 0.9141 0.0421 21.6965 0.0000   -2.0391 * 0.0472 

I-GOLDRMF 
α -0.0008 0.0019 -0.4186 0.6774 0.8807     

β  * 0.8690 0.0472 18.4280 0.0000   -2.7787  * 0.0079 

KGDRMF α -0.0006 0.0011 -0.5336 0.5962 0.9157     

β  * 0.9124 0.0429 21.2863 0.0000   -2.1460 * 0.0372 

Gold-RMF-A 
α -0.0010 0.0018 -0.5736 0.5690 0.8846     

β  * 0.8635 0.0460 18.7739 0.0000   -2.0439 * 0.0467 

TgoldRMF-UH 
α 0.0010 0.0028 0.3566 0.7230 0.7406     

β  * 0.0812 0.0700 11.4588 0.0000   -2.8314  * 0.0069 

BGOLDRMF α 0.0010 0.0028 0.3618 0.7191 0.7265     

β * 0.7801 0.0706 11.0535 0.0000   -3.1151 * 0.0032 

  

อธิบายคาสัมประสิทธิ์คาคงที่คาอัลฟา (α) และคาสัมประสิทธิ์ความชันเบตา (β) เพื่อสามารถจำแนกตามลักษณะของกองทนุได 9 

กลุมตามสวนที่ 5 สรุปผลการศึกษา โดยแบงกลุมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำ โดยเปนผลการ

วิเคราะหอัตราผลตอบแทนสวนเกินและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำกับอัตรา

ผลตอบแทนสวนเกินและความเสี ่ยงของตลาดดัชนีราคาทองค า (LBMA Gold Fixing Price) ทั้ง 3 ชวงระยะเวลาที่ระดับ
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นัยสำคัญ 5% (โดยคา β ที่แสดง * จะบอกถึงวาเปนกองทุนรวมมีความเส่ียงที่เปนระบบไมเทากับกับตลาด และจึงพิจารณาคา α 

วากองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนสวนเกินเทากับหรือตางจากตลาดหรือไม ที่ระดับนัยสำคัญ 5%  จึงสามารถทำการแบงกลุม

กองทุนรวม 9 กลุม ตอไป) 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

 

 
 

 
 

 
 

ระยะสั�น 1 ปี
β < 1

(Defensive)

β = 1

(Neutral)

β > 1

(Aggressive)

α < 0

(Underperform)

α = 0

(Neutral)

KFGOLDRMF, UOBGRMF-H ,

TMBGOLDSRMF, TGOLDRMF-H 

TGOLDRMF, KT-GOLDRMF,

SCBGOLDHRMF, I-GOLDRMF,

KGDRMF, GOLD-RMF-A,

TGOLDRMF-UH, BGOLDRMF

α > 0

(Outperform)

ระยะกลาง 3 ปี
β < 1

(Defensive)

β = 1

(Neutral)

β > 1

(Aggressive)

α < 0

(Underperform)

α = 0

(Neutral)

KT-GOLDRMF,  I-GOLDRMF,

GOLD-RMF-A, TGOLDRMF-UH, 

BGOLDRMF

KFGOLDRMF, UOBGRMF-H ,

TMBGOLDSRMF, TGOLDRMF-H 

TGOLDRMF, SCBGOLDHRMF,

KGDRMF, 

α > 0

(Outperform)

ระยะยาว 4 ปี
β < 1

(Defensive)

β = 1

(Neutral)

β > 1

(Aggressive)

α < 0

(Underperform)

α = 0

(Neutral)

 UOBGRMF-H, KT-GOLDRMF,

SCBGOLDHRMF, I-GOLDRMF,

KGDRMF, GOLD-RMF-A,

TGOLDRMF-UH, BGOLDRMF

KFGOLDRMF, TMBGOLDSRMF, 

TGOLDRMF-H, TGOLDRMF, 

α > 0

(Outperform)
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     จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนสวนเกินและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนหลักในทองคำ 

คาอัลฟา (𝛼𝛼) และ คาเบตา (𝛽𝛽) เพื่อนำมาจัดกลุมกองทุนตามผลตอบแทนสวนเกินของตลาดและความเสี่ยงสวนเกินของตลาด 

โดยกองทุนสวนใหญจัดเปนกองทุนสรางอัตราผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมไมแตกตางจากอัตราผลตอบแทนสวนเกินของ

ตลาด ซึ่งวัดผานทฤษฎีสมการ CAPM ในชวงระยะเวลา 4 ป มีกองทุนทุนรวมอยูในกลุมที่ 4 จำนวน 8 กองทุน และกลุมที่ 5 

จำนวน 4 กองทุน ในชวงระยะเวลากลาง 3 ป มีกองทุนทุนรวมอยูในกลุมที่ 4 เหลือเพียงจำนวน 5 กองทุน และเพิ่มในมาอยูใน

กลุมที่ 5 เปนจำนวน 7 กองทุน และในชวงระยะสั้น 1 ป (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) กองทุนรวมทั้ง 12 กองทุน 

จะยายจากกลุมที่ 4 มาอยูในกลุมที่ 5 ทั้ง 12 กองทุน โดยกลุมที่ 5 จากการแบงกลุมตาม Jitmaneeroj,B. And Buck,R. “The 

segmentation of mutual funds : A new approach”,EBS Working paper.” (2014)  คือ กลุมที่มีอัตราผลตอบแทนเทากับ

หรือไมแตกตางจากตลาด = 0 (Neutral) และมี ความเสี่ยงที่เปนระบบเทากับหรือไมแตกตางจากตลาดเชนกัน 𝛽𝛽 = 1 (Neutral)  

ซึ่งกองทุนทั้ง 12 กองทุนนั้น โดยจากการแบงกลุมกองทุนออกเปน 9 กลุม ในการเลือกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่

ลงทุนหลักในทองคำ จากการทดสอบสมมติฐานของการลงทุน สามารถอธิบายและควรเลือกกองทุนตามลักษณะไดดังนี้ กลุมที่ 4 

และกลุมที่ 7 มีลักษณะเปนกองทุนเชิงรับ (Defensive) เพื่อเลือกการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือในชวงตลาดเปนชวงขา

ลง โดยเฉพาะกลุมที่ 7 ที่ใหผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนไดมากกวาตลาด (Outperform) กลุมที่ 6 มีลักษณะเปนกองทุนเชิง

รุก (Aggressive) เพื่อเลือกลงทุนในภาวะเศรษฐกิจดีหรือในชวงตลาดเปนชวงขาขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่ 9 ที่ใหผลตอบแทนสวนเกิน

ของกองทุนไดมากกวาตลาด (Outperform) และสวนกลุมที่ 1, กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 เปนกลุมที่ไมนาสนใจเลือกที่ลงทุน 

เนื่องจากเปนกองทุนที่ใหผลตอบแทนสวนเกินไดนอยกวาตลาด (Underperform)  โดยจากตัวอยางที่นำมาศกึษาวิจัยนั้นไมมีการ

แบงกลุมในกลุมที่ 1,2,3,6,7,8 และ 9 จากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์คาคงที่คาอัลฟา (α) และคาสัมประสิทธิ์ความชันเบตา (β) ทำ

ใหกองทุนที่ทำการศึกษาจัดเพียงกลุมที่ 4 และ 5 เทานั้น จากกลุมตัวอยางที่เปนกองทุนที่มีการดำเนินการงานในประเทศไทย

ทั้งหมดตั้งแต 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาและเปนตัวชวยเลือกกองทุนรวมและบริษัท

จัดการหลักทรัพย ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงุทนหลักในทองคำ และมีนโยบายเชิงรับ (Passive 

Management) เพราะมีคาใชจายในการจัดการกองทุนที่ถูกกวาการลงทุน ในกองทุนที่มีนโยบายเชิงรุก (Active Management) 

และก็สอดคลองกับ กฤษติยา สีดี (2560), กิตติธัช จิตตปฐมวณิช (2560) และสุพิชฌาย พรธราสวัสดิ์ (2560) โดยนักลงทุนควร

คำนึงถึงตนทุนกับผลตอบแทนที่จะไดรับจากคาใชจายที่เสียไปดวย ซึ่งในครั้งตอไปอาจใชขอมูลแบบรายวัน รายสัปดาห หรือราย

ไตรมาส ในการพิจารณารวมดวย และยังสามารถนำเอาคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมมาใชในวิเคราะหประเมินผลตอบแทนของ

กองทุนรวมหลังจากหักคาใชจายการจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมได เพื่อเปนการตัดสินใจที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นกวาการศึกษาเพียง

ผลตอบแทนอยางเดียว เพราะการเก็บขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิ เพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น โดยการเก็บคาเปนการเก็บขอมูล แบบ

สิ้นวัน ณ วันสุดทายของเดือน อาจทำใหคาของขอมูลมีความคลาดเคลื่อนได เนื่องจากโดยปกติกองทุนจะมีมูลคาสินทรัพยสทุธิใน

ทุกวัน อาจทำใหคาสูงหรือต่ำไป อาจตองคำนึงถึงดวย คือ คาใชจายในการจัดการกองทุนรวมใหการพิจารณาเลือกกองทุนดวย 

เพราะผลการวิจัยนี้เพียงบอกลักษณะของกองทุนวาเปนกองทุนแบบเชิงรับ (Defensive) หรือ ไมแตกตางจากตลาด (Neutral) 
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผูปฏิบัติงานกองสิทธิประโยชน  

กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานใหญ 

Increasing the efficiency of officer’s privilege division of Industrial Estate 

Authority of Thailand 
กุลธิดา สุขเกษม 1 และ ภูษิต วงศหลอสายชล 1

2 

Koonlatida Sukkasem and Phusit Wonglorsaichon  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน กรณีศึกษาการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สำนักงานใหญ โดยการศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพขอมูล

ทุติยภูมิ ประกอบดวย กระบวนการยื่นคำขอในระบบ EPP (E Permission & Privilege) สถิติสายโทรศัพทที่ผูประกอบการติดตอ

เขามาที่กองสิทธิประโยชน สถิติระยะเวลาการพิจารณาคำขอในระบบ EPP และสถิติจำนวนคำขอสิทธิประโยชนที่ผูประกอบการ

ยื่นผานระบบ EPP ในแตละกระบวนการใช Process Flowchart เพื่อชวยลำดับขั้นตอนการทำงาน และขอมูลปฐมภูมิที่ไดจาก

การสัมภาษณจากเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน เจาหนาที่กองประชาสัมพันธ และเจาหนาที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 

คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสาเหตุการทำงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเปลาจากกระบวนการทำงานของ

เจาหนาที่กองสิทธิประโยชน และนำไปปรับปรุงแกไขกระบวนการทำงานของเจาหนาที่ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

คำสำคัญ : การทำงานที่ไมมีประสิทธิภาพ, ลดความสูญเปลา 

 

Abstract 
This article describes the enhancement of the officer’s work efficiency. In case study of Industrial Estate 

Authority of Thailand. This article was a quantitative research and qualitative research of secondary data, consisting 

of the process of submitting an online application in the EPP system (E Permission & Privilege) and statistics of 

telephone calls that operators contacted Benefit Division Statistics on the processing time of requests in the EPP 

system and statistics on the number of benefits requests submitted by entrepreneurs through the EPP system in 

each process. Process Flowchart is used to help the workflow process. and primary information obtained from 

interviews with benefits division staff public relations officer and 20 information technology officers. The objective 

is to study the cause of ineffective work. and reduce wastage from the work process of the benefit officer and to 

improve the work process of the staff to be more efficient. 

 

Keyword : ineffective work, reduce wastage 
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1. บทนำ 

 

     ฝายบริการผูประกอบกิจการไดนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการอำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการที่จะเขามา

ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม คือ ระบบ EPP ( E Permission & Privilege) ซึ่งผูประกอบการสามารถยื่นคำขอ เพื่อขอหนังสือ

อนุญาตตางๆ ผานระบบได เชน การขออนุญาตใชที่ดิน การขออนุญาตกอสราง รวมไปถึงการขอใชสิทธิประโยชนตางๆ 

ภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกองสิทธิประโยชนเปนหนึ่งในฝายบริการผูประกอบกิจการที่มีเจาหนาที่ภายในกองสิทธิประโยชน

ทั้งหมด 10 คนไดแก ผูอำนวยการ 1 คน, เจาหนาที่ 7 คน และธุรการ 2 คน โดยมีหนาที่หลัก คือ เปนศูนยกลางในการพจิารณา

อนุมัติ อนุญาต และการใหบริการ  การประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน รวมถึงการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีความตกลงระหวางประเทศ เชน ความตกลงวาดวยการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับประเทศคู

เจรจา เปนตน และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายมาจากผูบัญคับบัญชา 

    แตปจจุบัน ผูประกอบการไดใชโทรศัพทเขามาสอบถามขั้นตอนวิธีการใชงานระบบ EPP เปนจำนวนมาก   ซึ่งสงผลให

เจาหนาที่ตองใชเวลาในการใหคำแนะนำและตอบคำถามเปนเวลานาน ทำใหสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานหลักของ

เจาหนาที่ วาจะเปนการพิจารณาคำขอในระบบ EPP รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย นอกจากนั้นยังเปนการทำงานที่ไม

ตรงคุณลักษณะงานที่ไดกำหนดไว ซึ่งทั้งหมดนี้จะสงผลใหประสิทธิภาพการทำงานในหนาที่หลักของเจาหนาที่กองสิทธิ

ประโยชนลดลง 

 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน และ

การศึกษาปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน โดย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน และยังเปนแนวทาง

สำหรับผูบริหารในการแกไขปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 
      
 นายสมภาร วรรณรถ (2560) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใชแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท วาย เอส ภัณฑ 

จำกัด 

 นางลลัลดา ชมโฉม (2559) การศึกษาปญหาและการหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดำเนินงาน ดานเอกสาร

ประกอบการเดินพิธีกรมศุลกากร (ใบขนขาออก) กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนสงออกสินคาทางอากาศแหงหนึ่ง 

 นางสาวนันทิยากร ลักษณะแกว (2557) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของขอมูลในเองคกร 

กรณีศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 นางสาวฉัตรพร เมธามโนมัย (2560) การปรับปรุงและลดเวลาสูญเปลาในกระบวนการผลิตเปน กรณี กิจการสุรถฟารม 

 ประสงค ตระกูลแสงเงิน (2550) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 วาที่รอยตรีอัครวัฒน นิธิจิรวงศ (2559) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจ 

กรุงเทพมหานคร 

 พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

 กิตติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไซนอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
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 อัครเดช ไมจันทร (2560) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร

สายการผลิตในจังหวัดสงขลา 

 

2.2 รูปภาพและตาราง 
 

 
 

รูปที่  1.1    โครงสรางองคกร (ภาพรวมและโครงสรางที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตองการศึกษา) 

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โครงสรางองคกรประจำป 2564 อางอิงมาจาก www.ieat.go.th 
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แผนภูมิที่ 1.1 โครงสรางระบบ EPP (E Permission & Privilege) 

ที่มา: จากผูวิจัย, 2564. 
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รูปภาพที่ 1.2 ตารางสายโทรศัพทที่รวบรวมตั้งแตป 2561-2563 

ที่มา: จากกองประชาสัมพันธ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประจำป 2561-2563 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.1: โครงสรางเครื่องมือแผนผังกางปลา 

ที่มา: http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/fishbonemm.htm 
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แผนภูมิที่ 3.4: วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ที่มา: จากผูวิจัย, 2564. 
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สรุปสายโทรศพัทท่ี์ติดตอ่กองสทิธิประโยชน ์
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รูปภาพที่ 4.1: แสดงผังกางปลา หรือผังแสดงเหตุและผล 

ที่มา: ผูวิจัย, 2564. 

 

 
 

ตารางที่ 3.1 ผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 20 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลสำคญั 

ลำดับ หนวยงาน/กอง ตำแหนง จำนวน/คน 

1 กองสิทธิประโยชน เจาหนาที ่ 10 

2 กองประชาสัมพันธ เจาหนาที ่ 5 

3 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที ่ 5 
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ตารางที่ 4.1 จำนวนปริมาณคำขอสิทธิประโยชนที่ยื่นผานระบบ EPP 

 

ประเภทคำขอ 

ชื่อคำขอ 

จำนวนคำขอเฉล่ียตอป 

สิทธิประโยชนที่ไม

เกี่ยวกับภาษีอากร 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 คำขอ I 01 5,090 4,325 4,520 

2 คำขอ I 03 1,468 1,384 1,444 

3 คำขอ I 05 92 93 116 

4 คำขอ E 02 123 91 98 

สิทธิประโยชนดาน

ภาษี 
    

1 
คำขอแจงชางฝมือ ผูชำนาญการพนออกจาก

ตำแหนง 
43 57 42 

2 
คำขอยกเลิกสิทธิการอยูในราชอาณาจักรของ

ครอบครัว 
75 66 61 

3 การเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ ผูชำนาญการ 436 583 1,230 

4 การขอเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ ผูชำนาญการ 15 11 14 

5 
กการขอเพิ่มตำเหนงกรรมการใหชางฝมือ 

ผูชำนาญการ 
10 4 12 

6 คำขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูช่ัวคราว 3 2 - 

7 คำขอเปล่ียนนิตบิุคคลประเภทบริษทัจำกดั 128 119 93 

8 คำขอเปล่ียนทีต่ั้งสถานประกอบการ 2 1 - 

9 
คำขออนุญาตใหนำชางฝมือ ผูชำนาญการ    คู

สมรสอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม 
62 45 24 

10 คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 1,690 1,741 1,638 

11 
คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินในนิคมอุตสาหกรรม ของ

นิติบุคคลตางดาว 15 ส. 
325 129 47 

12 
คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิเขตที่พักอาศัยและ

พาณิชยกรรม 15.1 ส. 
18,105 16,715 17,994 

13 
คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินเขตที่พกัอาศัยและพาณิช

ยกรรม 15.2 ส. 
947 1,171 1,210 

14 
คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิในนิคม

อุตสาหกรรม 
80,007 77,132 80,968 

 ยอดรวม 108,621 103,669 109,511 
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ตารางที่ 4.2: การวิเคราะหปญหาดาวย 5W1H และ ECRS 

 

วิเคราะหปญหา 5W1H 

5W1H สถานะปจจุบัน เหตุผล Why 
แนวทางอื่น บทสรุป 

ECRS 

What  

วัตถุประสงค 

การทำงานไมตรง

คุณลักษณะ 

เกิดความสูญเปลาของ

กระบวนการทำงาน 

สามารถสราง

กระบวนการทำงาน

อยางมีประสิทธิ

ประโยชน 

กระบวนการทำงานมี

ประสิทธิภาพ 

Where  

สถานที ่
องคกร 

ผูบังคับบัญชาทีม่ี

อำนาจมอบหมายงาน 

สามารถปรับระบบการ

ทำงานใหเพยีงพอตอ

การปฎิบัตงิาน 

ปรับเปล่ียนวิธกีาร

ทำงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

When 

ลำดับขั้น 

ลำดับความสำคัญของ

งาน 

ผูปฎิบัติงานทำงานไม

ครอบคลุม 

สามารถนำเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในการ

ทำงาน 

ปรับเปล่ียนและใช

เทคโนโลยีใหเกดิ

ประโยชน 

Who  

บุคคล 

ผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจ

มอบหมายงาน 

อำนาจหนาทีต่าม

ขอบังคับขององคกร 

มอบหมายงานภายใต

หลัก put the right 

man on the right 

job 

การมอบหมายงาน

อยางมีประสิทธภิาพ 

How  

วิธีการ 

การมอบหมายงาน

อยางมีประสิทธภิาพ 

เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของงาน 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ทำงานใหเหมาะสม 

สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 

 

ตารางที่ 4.3: สรุปการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละแนวทางแกไข 

 

เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ในแตละแนวทางเลือก 

เเนวทางเลอืก ขอดี  ขอเสยี งบประมาณ 

ทางเลอืกที่ 1  

การนำเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชใน

กระบวนการทำงาน 

เพิ่มความยืดหยุนในการ

ทำงาน โดยเจาหนาที่

สามารถนำงานไปทำไดทกุ

ที่ทำเวลา  

เจาหนาทีย่ังไมมีความ

ชำนาญในการใช

เทคโนโลยีที่นำมาปรับปรงุ

กระบวนการทำงานภายใน

กองสิทธิประโยชน 

มีงบประมาณ ตั้งแต 20,000 ขึ้นไป 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

216



ทางเลอืกที่ 2 

การมอบหมายงานเปน

กลุม หรือเปนคู 

เพิ่มการส่ือสารภายในกอง

มากขึ้น เปนการกระตุน

การเพิ่มศักยภาพของ

เจาหนาทีก่องสิทธิ

ประโยชน 

เจาหนาที่ไมสามารถ

ทำงานไดอยางยืดหยุนได 

และยังตองใชระยะเวลาใน

การะทำงานมากขึ้น 

เนื่องจากตองสอนงานให

เจาหนาทีท่ี่เปนคูของ

ตนเอง 

ไมมี 

ทางเลอืกที่ 3  

การแบงกลุมหนาที่

รับผิดชอบในการ

มอบหมายงาน โดยคำ

นึกถงึหลักการ Put the 

right man on the 

right job 

เจาหนาทีจ่ะมีความ

ชำนาญ และความเขาใจ

กับงานที่ตนไดรบั

มอบหมาย และยังเปนการ

ลดการรบกวนจากการ

ทำงานที่ไมตรง

คุณลักษณะงาน และยังลด

ขอผิดพลาดที่เกดิขึ้นจาก

กระบวนการทำงาน 

เจาหนาทีจ่ะไมมีความ

เชี่ยวชาญในงานดานอื่นๆ 

ที่ตนไมไดรับมอบหมาย 

เนื่องจากไดทำงานแคงาน

ดานเดียวของในกอง 

ไมมี 

 

ตารางที่ 4.4: จำนวนการยกเลิกใบอนญุาตและระยะเวลาการพิจารณา 

 

ลำดับที ่

ประเภทคำขอ 

จำนวนในอนญุาตที่ยกเลิก 
ระยะเวลาการพิจารณา เฉล่ีย

คำขอละ/นาท ี

คำขอดาน

ภาษี 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 คำขอ I 01 7 10 2 20 18 17 

2 คำขอ I 03 0 30 0 8 10 7 

3 คำขอ I 05 49 96 30 10 8 5 

4 คำขอ E 02 4 8 0 15 12 10 

คำขอที่ไม

เกี่ยวกับ

ภาษี 

รวม 60 144 32 53 48 39 

1 
คำขอแจงชางฝมือ ผูชำนาญการพนออก

จากตำแหนง 
234 306 76 25 20 18 

2 
คำขอยกเลิกสิทธิการอยูในราชอาณาจักร

ของครอบครัว 
63 68 88 6 8 5 
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3 
การเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ 

ผูชำนาญการ  
12 25 38 20 25 18 

4 
การขอเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ 

ผูชำนาญการ 
0 0 2 8 10 5 

5 
กการขอเพิ่มตำเหนงกรรมการใหชางฝมือ 

ผูชำนาญการ 
3 0 0 15 19 10 

6 
คำขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู

ชั่วคราว 
0 2 0 5 8 4 

7 คำขอเปล่ียนนิตบิุคคลประเภทบริษทัจำกดั 1 2 0 8 4 9 

8 คำขอเปล่ียนทีต่ั้งสถานประกอบการ 1 21 56 7 9 8 

9 
คำขออนุญาตใหนำชางฝมือ ผูชำนาญการ 

คูสมรสอยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม 
0 0 0 30 29 25 

10 คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 0 0 0 45 48 46 

11 
คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินในนิคม

อุตสาหกรรม ของนิติบุคคลตางดาว 15 ส. 
1 0 0 50 60 55 

12 
คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิเขตที่พัก

อาศัยและพาณิชยกรรม 15.1 ส. 
1 2 0 30 27 25 

13 
คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินเขตที่พกัอาศัยและ

พาณิชยกรรม 15.2 ส. 
0 0 0 40 35 40 

14 
คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิในนิคม

อุตสาหกรรม 
0 1 0 28 47 30 

รวม 316 427 260 317 349 298 

ยอดรวมทัง้หมด 436 715 324 423 445 376 

 

ตารางที่ 5.1: การเปรยีบเทยีบจำนวนใบอนญุาตที่ขอยกเลิกในป 2562 – 2564 

 

ลำดับที ่  

ประเภทคำขอ 

จำนวนในอนญุาตที่ยกเลิก 

คำขอดานภาษ ี ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 คำขอ I 01 7 10 2 

2 คำขอ I 03 0 30 0 

3 คำขอ I 05 49 96 30 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

218



4 คำขอ E 02 4 8 0 

คำขอทีไ่ม

เกีย่วกับภาษ ี

รวม 60 144 32 

1 คำขอแจงชางฝมือ ผูชำนาญการพนออกจากตำแหนง 234 306 76 

2 คำขอยกเลิกสิทธิการอยูในราชอาณาจักรของครอบครัว 63 68 88 

3 การเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ ผูชำนาญการ 12 25 38 

4 การขอเปล่ียนตำแหนงของชางฝมือ ผูชำนาญการ 0 0 2 

5 กการขอเพิ่มตำเหนงกรรมการใหชางฝมือ ผูชำนาญการ 3 0 0 

6 คำขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว 0 2 0 

7 คำขอเปล่ียนนิตบิุคคลประเภทบริษทัจำกดั 1 2 0 

8 คำขอเปล่ียนทีต่ั้งสถานประกอบการ 1 21 56 

9 คำขออนุญาตใหนำชางฝมือ ผูชำนาญการ คูสมรสอยูใน

ราชอาณาจกัรตามสิทธิเดิม 

0 0 0 

10 คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 0 0 0 

11 คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินในนิคมอุตสาหกรรม ของนิติ

บุคคลตางดาว 15 ส. 

1 0 0 

12 คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิเขตที่พักอาศัยและ

พาณิชยกรรม 15.1 ส. 

1 2 0 

13 คำขอถือกรรมสิทธิ์ทีด่ินเขตที่พกัอาศัยและพาณิชยก

รรม 15.1 ส. 

0 0 0 

14 คำขออนุญาตถอืกรรมสิทธิท์ี่ดนิในนิคมอุตสาหกรรม 0 1 0 

 

รวม 316 427 260 

 
ยอดรวม 436 715 324 
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3. วิธีการศึกษา 
 

 วิธีการศึกษาประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลตั ้งแตป 2561 – 2563 จากกอง

ประชาสัมพันธ ที่เก็บรวบรวมระยะเวลาในการใหบริการของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน โดยการเก็บขอมูลจากผูประกอบการที่

ติดตอเขามาสอบถามเกี่ยวกับการใชงานระบบ EPP (E Permission & Privilege) และการรวบรวมเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการ

สัมภาษณกลุมตัวอยาง 20 คน ไดแก เจาหนาที่กองสิทธิประโยชน 10 คนเจาหนาที่กองประชาสัมพันธ 5 คน และเจาหนาที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คนโดยใชเวลาในการสัมภาษณไมเกิน 60 นาที และแบงคำถามในการสัมภาษณทั้งหมด 13 ขอ 

 แบบสัมภาษณมีทั้งหมด ขอ ดังนี้  

1. คุณเคยปฏิบัติงานรวมกับกองสิทธิประโยชนในลักษณะใด  

2. คุณไดรับความสะดวกในการประสานงานกับกองสิทธิประโยชนเพียงใด 

3. คุณไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่กองสิทธิประโยชนหรือไม 

4. คุณคิดวาจำนวนเจาหนาที่เพียงพอในการใหความรวมมือเพียงใด 

5. เจาหนาที่กองสิทธิประโยชนสามารถจัดสงงานไดทันเวลางานกำหนดหรือไม 

6. คุณคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทำใหเจาหนาที่ไมสามารถจัดสงงานไดทันเวลา 

7. คุณมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่ไมตรงกับคุณลักษณะงาน 

8. คุณคิดวาการมอบหมายงานเปนส่ิงสำคัญที่ทำใหงานออกมามีประสิทธิภาพหรือไม 

9. คุณมีความคิดเห็นอยางไร เกี่ยวกับการมอบหมายงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 

10. คุณคิดวาศักยภาพของผูปฏิบัติงานมีความจำเปนการทำใหงานออกมามีประสิทธิภาพหรือไม เพราะเหตุใด 

11. คุณคิดวา การเพิ่มศักยภาพของผูปฏิบัติงาน มีความสำคัญเพียงใดตอองคกร 

12. คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขอดีและขอเสีย ในการประสานงานกับกองสิทธิประโยชนอยางใด 

13. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ประกอบไปดวย 

3.3.1. การรวบรวมจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ โดยจะจัดเก็บขอมูลมาจากการสัมภาษณ เจาหนาที่กองสิทธิประโยชน เจาหนาที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจาหนาที ่ประชาสัมพันธ และการเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอมูลสถิติที ่ไดมาจาก

ผูประกอบการที่ติดตอเขามาสอบถามขอมูลเกี ่ยวกับการใชงานระบบ EPP เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและปญหา รวมถึง

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 

3.3.2. การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือแผนผังกางปลา โดยวิเคราะหปญหาในการนำแผนผังที่มีลักษณะคลายกางปลา เพื่อ

แสดงใหเห็นวาปญหานั้นเกิดจากอะไร โดยนำปญหาที่ไดมาแจกแจงโดยหาสาเหตุของปญหา เปน 4 ประเภท คือ คน 

เครื่องจักร วิธีการ และวัตถุดิบ 

3.3.3.แนวคิดแผนภูมิการไหล (Process Flow Chart) เปนแผนภูมิที่ใชบันทึกขั้นตอนการทำงานตามลำดับกอนหลัง โดย

ใชสัญลักษณแทนขั้นตอนการทำงานตางๆ แบงออกเปน 5 กลุม คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการเคลื่อนที่เคลื่อนยาย 

ขั้นตอนการรองาน ขั้นตอนการตรวจสอบ และขั้นตอนการเก็บสินคาหรือวัสด ุ

3.3.4 แนวคิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือ 5W1H เพื่อวเิคราะหหาปญหาในแตละกระบวนการทำงานของ

เจาหนาที่กองสิทธิประโยชน  
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หลัก E C R S ตามแนวคิดไคเซ็น เพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิ

ประโยชน และการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขปญหา ดวยการจัดการขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ไมจำเปนออก และ

จัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหงายขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลจากการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สำนักงานใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน และ

หาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางนการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิ

ประโยชน จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 20 คน มาวิเคราะหโดยใชเครื่องเครื่องมือแผนผังกางปลา และแผนภูมิ

การไหล ทำใหไดขอสรุปปญหาของกระบวนการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน ดังนี้ เจาหนาที่ภายในกองสิทธิ

ประโยชนไมเพียงพอตอจำนวนงานที่ไดรับมอบหมายภายในกอง, การมอบหมายงานที่ไมมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานที่

ไมไดคำนึงถึงหลัก put the right man on the right job, การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ไมเขาใจกัน

ระหวางเจาหนาที่และผูประกอบการ รวมถึงการสื่อสารภายในกองระหวางเจาหนาที่ และการทำงานที่ไมตรงคุณลักษณะงาน 

นั่นคือ การรับสายโทรศัพทจากผูประกอบการที่เขามาติดตอสอบถามเกี่ยวกับการใชงานระบบ EPP  

     ทำใหสามารถสรุปหาแนวทางลือกไดทั้งหมด 3 แนวทางเลือก คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการทำงาน

ของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน การมอบหมายงานเปนกลุม หรือเปนคู และแนวทางเลือกการแบงกลุมหนาที่รับผิดชอบใน

การมอบหมายงาน โดยคำนึกถึงหลักการ Put the right man on the right job ผู ว ิจัยจึงนำแนวทางเลือกทั ้ง 3 แนว

ทางเลือก พรอมเปรียบเทียบขอดีและขอเสียไปสัมภาษณเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน เพื่อหาแนวทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด คือ แนวทางเลือกที่ 3 การมอยหมายงาน โดยคำนึกถึงหลักการ Put the right man on the right job เพื่อให

เจาหนาที่ไดทำงานที่ไดรับมอบหมาย ทำใหการทำงานเกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถจัดสงงานไดทันเวลากำหนด และยังเปน

การทำงานที่มีประสิทธิภาพตอเจาหนาที่และงานที่ออกมาอีกดวย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน กรณีศึกษาการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย สำนักงานใหญ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุกระบวนการทำงานที่ไมมีประสิทธิภาพ และแนวแกไขในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานใหกับเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลจากการใชเครื่องมือแผนผังกางปลา 

และแผนภูมิการไหล ทำใหไดขอสรุปปญหาของกระบวนการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน ดังนี้ เจาหนาที่ภายใน

กองสิทธิประโยชนไมเพียงพอตอจำนวนงานที่ไดรับมอบหมายภายในกอง, การมอบหมายงานที่ไมมีประสิทธิภาพ การ

มอบหมายงานที่ไมไดคำนึงถึงหลัก put the right man on the right job, การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่

ไมเขาใจกันระหวางเจาหนาที่และผูประกอบการ รวมถึงการสื่อสารภายในกองระหวางเจาหนาที่ และการทำงานที่ไมตรง

คุณลักษณะงาน นั่นคือ การรับสายโทรศัพทจากผูประกอบการที่เขามาติดตอสอบถามเกี่ยวกับการใชงานระบบ EPP 

 จากการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือดังกลาว ทำใหทราบสาเหตุหลักและสาเหตุยอยของปญหา ผูวิจัยจึงนำขอมูลที่ไดมาใช

วิเคราะห 5W1H และ ECRS เพื่อหาแนวทางแกไข ซึ่งไดแนวทางแกไขมา 3 แนวทาง คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน

กระบวนการทำงานของเจาหนาที่กองสิทธิประโยชน การมอบหมายงานเปนกลุม หรือเปนคู และแนวทางเลือกการแบงกลุม

หนาที่รับผิดชอบในการมอบหมายงาน โดยคำนึกถึงหลักการ Put the right man on the right job ซึ่งเมื่อนำแนวทางทั้ง 3 
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แนวทาง พรอมขอดีและขอเสียของทั้งสองแนวทาง ไปเสนอใหกับเจาหนาที่กองสิทธิประโยชนเพือ่หาแนวทางทีม่ีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ผลสรุป เจาหนาที่กองสิทธิประโยชนเลือกแนวทางที่ 3 การแบงกลุมหนาที่รับผิดชอบในการมอบหมายงาน โดย

คำนึงถึงหลัก Put the right man on the right job เพื่อใหเจาหนาที่ไดทำงานที่รบัมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และ

ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาที่ภายในกองสิทธิประโยชน แตมีขอจำกัด คือ เจาหนาที่จะไมมี่ความ

เชี่ยวชาญในงานดานอื่นๆ ที่ไมไดรับมอบหมาย จะสามารถทำงานภายในกองไดอยางเชี่ยวชาญแคงานที่ไดรับมอยหมาย

เทานั้น 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

Marketing mix and Purchasing Behavior that Affect  

the Purchase Construction Materials of Contractors in Sakon Nakhon 
กุลภัสสรณ เตชะรัตนชานนท01 และ อนุฉัตร ช่ำชอง1

2 

Kulpatsorn Techaratchanon and Anucha Chamchong 

  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

วัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร จำนวน 250 

บริษัท เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบคา t-test Independent, One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis  ผลการศึกษา 

พบวา 1) ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงงาน ระยะเวลาการดำเนินกิจการ ที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสนิใจ

ซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปจจัยสวนประสม

การตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร และ 3) พฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสราง 

ดานปจจัยความถี่ในการซื้อที่แตกตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้อ, การตัดสินใจซื้อ, ธุรกิจรับเหมากอสราง 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the marketing mix and purchasing behavior that affect 

the decision to purchase construction materials of contractors in Sakon Nakhon. The sample group used in 

the study was 250 contractors in Sakon Nakhon. The research tool was a questionnaire. Data were analyzed 

using percentage, frequency, mean, standard deviation, independent t-test, One-Way ANOVA, and Multiple 

Regression Analysis. The results showed that 1) Demographic factors such as gender, age, job position, and 

period of operation had a different effect on the purchasing decision of contractors in Sakon Nakhon with 

statistical significance at the level. 0.05, 2) Marketing mix factors had an influence on the purchase decision 

of construction materials of contractors in Sakon Nakhon and; 3) Construction material purchase behavior 

in terms of different purchase frequency factors had a different effect on the purchase decision of 

contractors in Sakon Nakhon with statistical significance at 0.05 level.  
 

Keywords: Marketing mix, purchasing behavior, purchase decision, construction business 
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1. บทนำ 
 

ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่เติบโตควบคูไปพรอมกับการพัฒนาของประเทศ หากเศรษฐกิจของประเทศรุงเรือง 

อุตสาหกรรมกอสรางก็จะเติบโตไปพรอมกัน อีกทั้งยังจะเอื้อตอภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ภาคสถาบันการเงิน และภาคแรงงานใหขยายตัวตามไปดวย (อนุพันธ ปทุมาสูตร, 2558) จากสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบัน ธุรกิจรับเหมากอสรางใหความสำคัญกับการจัดซื้อวัสดุกอสรางเปนอยางมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวของ

กับตนทุนและกำไรของธุรกิจ โดยหากผูรับเหมากอสรางมีการจัดซื้อวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพและตนทุนต่ำก็จะสงผลใหธุรกิจมี

กำไรมากขึ้น โดยปจจุบันธุรกิจรับเหมากอสรางไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตนทุนวัสดุกอสราง เชน ราคาของ

วัสดุกอสราง มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนเหตุคาใชจายในการดำเนินโครงการกอสรางสูงขึ้นตามไปดวย เปนเหตุใหมี

กําไรลดลง (ศูนยวิจัยกรุงศรี, 2564) จึงทำใหธุรกิจจำเปนตองมีกระบวนการในการประมาณการกิจกรรมของงานกอสรางและ

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ตองสอดคลองกับงานกอสรางหลักมีการประเมินตนทุนคาวัสดุและคาแรงงาน มีการจัด

ขอเสนอราคาเพื่อแขงขันในการรับงาน เมื่อไดรับงานแลวนอกจากการดำเนินงานตามแผนงาน จะตองมีการเบิกจายเงินเปน

งวด มีกฎขอกำหนดบังคับตางๆ จึงสงผลใหการจัดซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมามีปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

เชน ปจจัยสวนประสมการตลาด พฤติกรรมการซื้อ เปนตน (นัฏยา ประดับการ และนิติพล ภูตะโชติ, 2561) จากการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการซื้อวัสดุกอสรางของธุรกิจรับเหมากอสราง พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนองคประกอบ

ที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาดซึ่งเปนปจจัยที่ธุรกิจสามารถควบคุมได ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ลวนมีความสำคัญอยางยิ่งตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางของธุรกิจรับเหมาหรือผูรับเหมา 

เนื่องจากเปรียบเสมือนแรงจูงใจที่ทำใหผูรับเหมากอสรางตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางจากแหลงจำหนายที่มีปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่ตอบสนองความตองการของธุรกิจของตนได (สุพจน กาญจนางกูรพันธุ, 2557) เชน งานวิจัยของภัทรวด ีกฤตรชัต

นันต, เจษฎา นกนอย และ อรจันทร ศิริโชติ (2562) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสราง

สมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการบริการ และดานบุคคล มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหม

ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง และสอดคลองกับงานวิจัยของทิวาวรรณ สวางทิพพาภรณ (2563) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางของลูกคา ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกรานคาวัสดุกอสรางในเขตอำเภอเมืองราชบุรี ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้ อีกปจจัยที่สำคัญไมแพกัน คือ ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา เชน ชวงเวลาใน

การซื้อ ปริมาณในการซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ และความถี่ในการซื้อ เปนตน ก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของ

ผูรับเหมาทั้งส้ิน เนื่องจาก ผูรับเหมาจะเลือกซื้อสินคาตามวัตถุประสงค ชวงเวลา ปริมาณ และความถี่ที่เหมาะสมและเพียงพอ

เพื่อลดปญหาการสต็อคสินคาและเปนการบริหารตนทุนของวัสดุกอสรางอีกดวย รวมถึง (น้ำทิพย เนียมหอม, 2560) โดย

พบวามีการศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกอสรางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง เชน งานวิจัยของสุ

พจน กาญจนางกูรพันธุ (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อกอสรางในชองทางการจําหนายแนวใหม 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาวัสดุกอสราง มีความสัมพันธกับส่ือที่

ทำใหรูจักรานคาวัสดุและอุปกรณกอสรางสมัยใหม และผูมีสวนสำคัญที่สุดที่รวมตัดสินใจหรือชวยใหมีการตัดสินใจซื้อวัสดุ

กอสราง และสอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล ฟูไฟ (2560) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

อลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn ผานชองทางโมเดิรนเทรดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อประตู/หนาตาง

อลูมิเนียมสำเร็จรูป มีความสัมพันธกับปจจัยในการตัดสินใจซื้ออลูมิเนียมสำเร็จรูป Lynn คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการและ

ดานลักษณะทางกายภาพ และจังหวัดสกลนครก็เปนจังหวัดที่มีบริษัทรับเหมาเปนจำนวนมาก ดูไดจากในป 2558 โครงสราง

การผลิตตามมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดสกลนคร จำนวน 16 สาขา มีมูลคา 46,837 ลานบาท อยูในลำดับ

ที่ 12 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับ ที่ 47 ของประเทศ มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉล่ียตอหัว (Per Capita : 

GPP) จำนวน 57,559 บาท อยูในลำดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูในลำดับที่ 66 ของประเทศ โดยใน

ปจจุบันมีธุรกิจรับเหมากอสราง จำนวน 629 บริษัท และมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอีก 2 ปขางหนา 

(Thaihometown, 2564) โดยงานกอสรางตางๆจะเปนงานการกอสรางทั ้งจากภาครัฐและเอกชน (แผนพัฒนาจังหวัด

สกลนคร, 2563) จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร เพื่อผลที่ไดสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการกำหนดกล

ยุทธการตลาดใหกับธุรกิจที่จำหนายวัสดุกอสรางในจังหวัดสกลนครสามารถนำไปปรับใชตอไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของแตละบุคคลโดยมีปจจัยตางๆ เปนแรงกระตุนในการตัดสินใจซื้อสินคา (Kotler, 1999 อางจาก ฉัตรแกว ชิมะบุตร, 2558) 

โดยในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 4 พฤติกรรม ไดแก ชวงเวลาในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ วัตถุประสงค

ในการซื้อ และความถี่ในการซื้อ 
 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) คือ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได เปนเครื่องมือ

ทางการตลาดที่ชวยใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย ปจจัยสวนประสม

การตลาด ประกอบดวย ทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ แบงออกเปน

กลุมได 4 กลุม ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) (Kotler & Keller,2016; นัฏยา ประดับการและนิติพล ภูตะโชต,ิ 2561) 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
      

     การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะ

ตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจำกัดของ

สถานการณการตัดสินใจจึงเปน กระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค  (Kotler, 2017) 
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     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิดไดดังรูปที่ 1  

                                      ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากร คือ ผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 629 บริษัท (สำนักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร, 2564) 

โดยกำหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร จำนวน 250 คน โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางกรณีที่

ทราบจำนวนประชากอนแนนอน ของ Yamane (1973) ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 ดังนี้ ทำการสุ มตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4  สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนคำถามขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงงาน ระยะเวลาการดำเนินกิจการ และรายไดของกิจการตอเดือน 

มีลักษณะคำถามแบบ Multiple choice สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจา

หนาย และการสงเสริมการตลาด จำนวน 31 ขอ สวนที่ 3 เปนคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาใน

จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 9 ขอ มีลักษณะคำถามแบบ Multiple choice และสวนที่ 4 เปนคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

วัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร มีจำนวน 5 ขอ โดยคำถามสวนที่ 3 และ สวนที่ 4 มีลักษณะคำถามแบบมาตรา

สวนประมาณคาของลิเคิรทสเกล มี 5 ระดับ โดยทำการเก็บรวมรวมขอมูล 2 แบบ คือ แบบปฐมภูมิโดยการเก็บจากผูรับเหมา

ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 250 คน และแบบทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ 

รายงานวิชาการ หนังสือ สื่อความรูออนไลนตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการศึกษามาเพื่อใชในการจัดทำกรอบแนวคิดและสรุป

ผลการวิจัย ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบคา t-test Independent การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ตาํแหน่งงาน 
- ระยะเวลาการดาํเนินกิจการ 
- รายไดข้องกิจการต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือวสัดุก่อสร้าง 

ของผู้รับเหมาในจังหวดัสกลนคร 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) 

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- ช่วงเวลาในการซ้ือ 

- ปริมาณในการซ้ือ 

- ความถ่ีในการซ้ือ 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการศึกษาดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 53.2 

และเปนเพศหญิง จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 46.8 อายุ 41-50 ป จำนวน 84 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ตำแหนงผูจัดการ 

จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 40.8 ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 5-7 ป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 23.2 มีรายไดของ

กิจการตอเดือน ต่ำกวาหรือเทากับ 5 ลานบาท จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 73.6 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.49, S.D. = .50) เรียงตามลำดับรายดานจากมากไป

นอย คือ ดานผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 

ตามลำดับ  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 250 คน 

พบวา ประเภทสินคาที่ผูตอบแบบสอบถามซื้อ ประกอบดวย เหล็กเสน เหล็กรูปพรรณ ซื้อเหล็กเสน เหล็กรูปพรรณ จำนวน 

114 คน คิดเปนรอยละ 45.6 ซื้ออุปกรณไฟฟา อุปกรณประปา จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 53.2 ซื้อโครงสราง เชน อิฐ 

หิน ปูน จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ 50.4 ซื้อวัสดุปูพื้น ผนัง คลุมหลังคา จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 46.4 ซื้อวัสดุ

โครงสรางรากฐาน เชน เสาเข็ม จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 31.2 ซื้อสีและอุปกรณทาสี จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 

52.0 ซื้อสินคาสุขภัณฑ จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และ ซื้อไมแปรรูป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 สวนใหญ

กอสรางประเภทโรงแรม/รีสอรท จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 24.8 เคยใชบริการรานวัสดุกอสรางในทองถิน่ จำนวน 53 คน 

คิดเปนรอยละ 21.2 ซื้อวัสดุกอสราง เดือนมกราคม – มีนาคม จำนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 63.6 ปริมาณในการซื้อตอครั้ง 

ต่ำกวา 500,000 บาท จำนวน 174 คน คิดเปนรอยละ 69.6 มีความถี่ในการซื้อสินคาวัสดุกอสรางมากกวา 2 ครั้งตอเดือน 

จำนวน 174 คน คิดเปนรอยละ 69.6 สวนใหญเจาของบานหรือผูวาจางมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อ จำนวน 174 คน คิดเปน

รอยละ 69.6 เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 40.4 และ

ชำระคาสินคาเปนสินเชื่อจากทางรานคา จำนวน 82 คน คิดเปนรอยละ 32.8  

 ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.74, 

S.D. = .44)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

แตกตางกัน  

     ผลการศึกษา พบวา ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ (Sig. = .033) อายุ (Sig = .000) ตำแหนงงาน (Sig = .000) 

และระยะเวลาการดำเนินกิจการ (Sig = .000) ที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัด

สกลนครแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่รายไดของกิจการ (Sig = .338) ที่แตกตางกัน ทำใหการ

ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื ่อนำผลของลักษณะ

ประชากรศาสตรเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร โดยเทียบเปนรายคูดวยวิธีการ 

LSD พบวา 1) ผูรับเหมากอสรางที่มีอายุแตกตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยูจำนวน 4 คู ไดแก 1.  ผูรับเหมากอสรางที่มีอายุ 20-30 ป มี

การตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา อายุ 31-40  ป  2.  ผูรับเหมากอสรางที่มีอายุ 20-
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30 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา อายุ 41-50 ป  3. ผูรับเหมากอสรางที่มีอายุ 

20-30 ป มีการตัดสินใจซื้อวสัดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา อายุ 51 ป ขึ้นไป และ 4. รับเหมากอสราง

ที่มีอายุ 31-40 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา อายุ 41-50 ป 2) ผูรับเหมากอสราง

ที่มีตำแหนงงาน แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยูจำนวน 3 คู ไดแก 1. ผูรับเหมากอสรางที่มีตำแหนงพนักงานทั่วไป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง

ของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา พนักงานฝายจัดซื้อ 2.  ผู ร ับเหมากอสรางที ่ม ีตำแหนงพนักงานทั ่วไป มีการ

ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา ผูจัดการ และ 3.  ผูรับเหมากอสรางที่มีตำแหนงพนักงาน

ทั่วไป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา เจาของกิจการ และ 3) ผูรับเหมากอสรางที่มี

ระยะเวลาการดำเนินกิจการ แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยูจำนวน 5 คู ไดแก 1.  ผูรับเหมากอสรางที่มีระยะเวลาการดำเนินกิจการ นอยกวา 

2 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 5-7 ป 2. 

ผูรับเหมากอสรางที่มีระยะเวลาการดำเนินกิจการ นอยกวา 2 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัด

สกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 8-10 ป 3. ผูรับเหมากอสรางที่มีระยะเวลาการดำเนินกิจการ นอยกวา 2 ป มี

การตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ มากกวา 10 ป 4.  

ผูรับเหมากอสรางที่มีระยะเวลาการดำเนินกิจการ นอยกวา 2-4 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัด

สกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 5-7 ป และ 5. รับเหมากอสรางที่มีระยะเวลาการดำเนินกิจการ นอยกวา 2-4 

ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 8-10 ป  ซึ่ง

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี กฤตรัชตนันต, เจษฎา นกนอย และอรจันทร ศิริโชติ (2562) ที่ศึกษาเรื่องปจจัย

ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบวา ปจจัยสวนบุคคล คือ 

อายุทำใหการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับงานวิจัยนี้ ที่พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหม

ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื ้อวัสดุกอสรางของผู ร ับเหมาในจังหวัดสกลนคร จำแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร 

การตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง T/F-Value Sig. ความหมาย 

1. เพศ -2.153 .033* แตกตางกัน 

2. อายุ 8.786 .000* แตกตางกัน 

3. ตำแหนงงาน 8.321 .000* แตกตางกัน 

4. ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 5.352 .000* แตกตางกัน 

5. รายไดของกิจการ 1.144 .338 ไมแตกตางกัน 

*มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

     สมมติฐานที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อวัสดุกอสรางที่แตกตางกนัทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดกุอสรางของผูรับเหมาในจังหวัด

สกลนคร แตกตางกัน  
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     ผลการศึกษา พบวา ผูรับเหมามีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน 1 ดาน คือ 

ปจจัยดานความถี่ มีคา Sig = .008 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับหมายความวา ปจจัยดานความถี่ในการซื้อที่แตกตาง

กันทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในขณะที่ ปจจัยดานชวงเวลาในการซื้อ มีคา Sig = .363 ปจจัยดานปริมาณในการซื้อ มีคา Sig = .356 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 

หมายความวา ปจจัยดานชวงเวลาในการซื้อและปจจัยดานปริมาณในการซื้อ ที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง

ของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนครไมแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรษา สาม

นารี (2558) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารสวนประสมการตลาดรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสราง ไดแก ความถี่ในการซื้อสงผลตอการเลือกซื้อวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร จำแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ

วัสดุกอสราง 

การตัดสินใจซ้ือวัสดุกอสราง F-Value Sig. ความหมาย 

1. ปจจัยดานชวงเวลาในการซ้ือ 1.069 .363 ไมแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานปริมาณในการซ้ือ 1.110 .356 ไมแตกตางกัน 

3. ปจจัยดานความถี่ในการซ้ือ 3.528 .008* แตกตางกัน 

*มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 

     สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร  

     ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยสวนประสมการตลาด 2 ดานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาใน

จังหวัดสกลนคร คือ ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เทากับ .285 และคา Sig. = .000 และดานการสงเสริม

การตลาด มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย เทากับ .119 และคา Sig. = .025 ซึ่งมีคานอยกวา .05 หมายความวา ปจจัยสวน

ประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาใน

จังหวัดสกลนคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และสามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของ

ผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ไดรอยละ 39 ดังแสดงในตารางที่ 3  ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของผกาวรรณ อารีการ 

(2563) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภค

ในจังหวัดชุมพร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสหสัมพันธพหุคูณ (R Square = 0.734) กอนการทดสอบ multiple 

regression ผูวิจัยไดทำการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

พบวา มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันอยูระหวาง 0.3 – 0.5 ซึ่งแสดงวา มีความสัมพันธกันนอย หมายความวา

ขอมูลจะไมซอนทับกัน (Multicollinearity) 
 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

229



ตารางที่ 3  การวิเคราะหผลของปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัด

สกลนคร 

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

วัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

B SEB β  
(Beta) 

t Sig 

Constant (A) 2.267 .212  10.678 .000 

1. ดานผลิตภัณฑ (X1) .285 .056 .363 5.100* .000 

2. ดานราคา(X2) .105 .059 .136 1.800 .073 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (X3) .038 .060 .046 .638 .524 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (X4) .119 .053 .175 2.249* .025 

R = .630 R2= .396 Adjusted R2= .386 

F = 38.925 SE = .354 Durbin-Watson = 2.041 Sig. = .000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรุป  
     
    ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ตำแหนงงาน ระยะเวลาการดำเนินกิจการ ที่แตกตางกัน 

ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) 

พฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสราง ดานปจจัยความถี่ในการซื้อที่แตกตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาใน

จังหวัดสกลนคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดาน

การสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ไดรอยละ 39 
 

5.2 ขอเสนอแนะ  
 

สำหรับขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการในงานวิจัยนี้ เนื่องจากผลการศึกษา พบวา เพศชายมีการตัดสินใจซื้อการ

ตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางในจังหวัดสกลนครมากกวาเพศหญิง อาจเปนเพราะสวนใหญผูที่มีความรูในดานของวัสดุกอสรางสวน

ใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ดังนั้น นักการตลาดจำเปนตองปรับกลยุทธในการกระตุนการซื้อของเพศหญิงมากขึ้น เชน 

สินคาแถมที่เหมาะกับการใชงานของผูหญิง เปนตน และยังพบวา ผูรับเหมากอสรางที่มีอายุ 20-40 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุ

กอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวาอายุ 41-50 ป และอายุ 51 ป ขึ้นไป และผูรับเหมาที่มีระยะเวลาการดำเนนิ

กิจการ นอยกวา 2 ป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 2 

ป ขึ้นไป อาจเปนเพราะเปนชวงอายุ และระยะเวลาการดำเนินกิจการนอย ทำใหยังไมมีประสบการณงานกอสรางหรือการซือ้

วัสดุกอสรางมากนัก ดังนั ้น นักการตลาดจำเปนตองมีพนักงานคอยใหคำแนะนำสินคาอยางใกลชิด และยังพบวา 

ผูรับเหมากอสรางที่มีตำแหนงพนักงานทั่วไป มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร นอยกวา 

พนักงานฝายจัดซื้อ ผูจัดการ เจาของกิจการ อาจเปนเพราะพนักงานทั่วไปไมมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินคาโดยตรงจึงทำให

ไมกลาตัดสินใจ ดังนั้น นักการตลาดควรทำใหผูรับเหมาที่มีตำแหนงพนักงานทั่วไปรับรูไดถึงปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจำหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อจะไดนำขอมูลดังกลาวไปบอกกลาวยังผูที่มีอำนาจในการ
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ตัดสินใจซื้อ เชน พนักงานฝายจัดซื้อ ผูจัดการ หรือ เจาของกิจการ เปนตน ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการซื้อวัสดุกอสราง 

ดานปจจัยความถี่ในการซื้อสินคา ที่แตกตางกันทำใหการตดัสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แตกตางกนั 

โดยพบวา ผูรับเหมากอสรางที่ซื้อมากกวา 2 ครั้งตอเดือน มีการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร 

มากกวา ซื้อ 1 ครั้งตอเดือน, 1 ครั้ง ตอ 2 – 3 เดือน และ 1 ครั้งตอ 6 เดือน ซึ่งนักการตลาดสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ

โดยการจัดโปรโมชั่นทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อเปนการกระตุนใหลูกคาเขามาซื้อสินคาในชวงนั้น เนื่องจากเปนชวงที่ลูกคาจะเกิด

การตัดสินใจซื้อมากขึ้น อาจะเปนเพราะ หากซื้อทุกเดือนลูกคาจะเกิดความจำได เชน หากรานคามีสินคาหรือการบริการที่ไม

นาประทับใจ ลูกคาจะจดจำและไมตัดสินใจซื้อ แตชวงเวลา 2-3 เดือนหลังจากซื้อสินคา อาจจะทำใหลูกคาลืมประสบการณที่

ไมประทับใจไปไดและเมื่อมีการสงเสริมการตลาดที่กระตุนการตัดสินใจซื้อก็อาจตัดสินใจซื้อไดอยางรวดเร็วได นอกจากนี้ยัง 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร ดังนั้น จึงควรใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 2 

ดานนี้เปนอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ ควรใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของสินคา เปนอันดับแรก เนื่องจากกลุม

ตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด ทำไดโดย เลือกสินคาที่ทำจากวัสดุที่คงทน คุณภาพดี รองลงมา คือ สินคามีอายุการใชงาน

ยาวนาน สินคาไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม การมีสินคาตัวอยางใหดู ความครบถวนของสินคามีทุกเฉดสี ความสวยงามของ

สินคา ชื่อเสียงของรานคา ชื่อเสียงของยี่หอ สินคามีความหลากหลายและความครบครันของสินคาที่ตรงกับความตองการของ

ลูกคา และมีการวางจำหนายสินคาบาง ประเภทที่รานคาอื่นไมมี รวมถึงการแบงบรรจุภัณฑของสินคาที่ตรงกับขนาดบรรจุ

ภัณฑที่ลูกคาตองการ มีการวางจำหนาย สินคาที่มีขนาดบรรจุภัณฑที่รานคาปลีกอื่นในบริเวณใกลเคียง ไมไดมีการวาง

จำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ควรใหความสำคัญในเรื่องของการมีการประกันสินคา สามารถเปลี่ยนหรือคืน กรณี

สินคามีปญหา เปนอันดับแรก เนื่องจากกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบสมาชิกเพื่อรับสวนลด มี

การสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวลั มีแคตาล็อคใหเลือกสินคา มีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อยางตอเนื่อง มีการสงเสริม

การขาย เชน ลด แลก แจก แถม และการสงจดหมาย ใบปลิว แผนพับ แนะนำสินคาของรานคา หรือการแจกปฏิทิน ในชวง

เทศกาลสำคัญเพื่อจูงใจใหลูกคามาซื้อสินคาที่รานคา รวมถึงการบริการสงสินคาถึงบรเิวณโครงการ นอกจากนี้ผูผลิตสินคาและ

รานคาควรรวมมือกันในการจัดสาธิตแสดงการใชงานสินคา 

     สำหรับขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเพิ่มเติม รวมถึงศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดอื่นๆ และควรมีการศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่ทำใหการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูรับเหมาในจังหวัดสกลนคร แบบใช

โมเดลสมการโครงสรางเพื่อศึกษาเสนทางของตัวแปร และศึกษาตัวแปรแฝงอื่นๆที่อาจสงผลใหผูรับเหมาตัดสินใจซื้อได 
 

5.3 ขอจำกัดในการศึกษา 

       

     ขอจำกัดของงานวิจัยนี้ คือ ผูวิจัยไดทำการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร ดังนั้น ผลการวิจัยจะเปนผล

การศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดสกลนคร เทานั้น และงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความ

แมนยำมากขึ ้นควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและเปนการเก็บขอมูลดวยตนเองเพื ่อจะไดทราบ

รายละเอียดในเชิงลึกมากขึ้นผานการสัมภาษณและและการสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา  

ของผูบริโภคกลุมวัยทำงานตอนตน  (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing customer purchase decision for first jobbers on 

beverage with cannabis mix in Bangkok 
 

เกรียงไกร วิไลลักษณ และ จรัชวรรณ จันทรัตน 

Kriangkrai Wilailak and Jaratchwahn Jantarat 
 

บทคัดยอ 
     การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยดานการดำเนินชีวิต ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด 7 P (Marketing Mix) 1และปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

ส วนผสมของกัญชาของผู บริโภคในกลุ มวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใชการสำรวจ (Survey Research) จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามออนไลน (Online 

questionnaire) จากกลุมเปาหมายคือ คือผูบริโภคกลุมวัยทำงานตอนตน อายุตั้งแต 22 - 30 ป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนมากเปน เพศชาย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง และขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนงงานระดับหัวหนางาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท มี

รายไดเฉล่ียครัวเรือนตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท และอยูอาศัยหอพัก ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค 1, การดำเนินชีวิต 2, สวนประสมทางการตลาด (4 P) 3, ทัศนคติ 4, การตัดสินใจซื้อ 5 
 

Abstract 
     The purpose of this research was to study the Factors influencing purchase customer decision for first 

jobbers on beverage with cannabis mix in Bangkok, to study the factors of consumer behavior lifestyle 

marketing mix attitude influencing purchase customer decision for first jobbers on beverage with cannabis 

mix in Bangkok. This research is quantitative research surveying a sample of 400 people, working people 

aged 22-30 (First Jobbers) in Bangkok. The results of the study revealed that most of the sample groups 

were males, working as employees of private companies/contractors. and government officials/state 

enterprise employees Supervisor position bachelor’s degree have average income of 10,001 - 20,000 

baht, average household income per month 40,001 - 50,000 baht and live in dormitories, respectively.  

Keywords: consumer behavior 1, lifestyle 2, marketing mix (4P) 3, attitude 4, purchase decision 5 
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1. บทนำ 

เครื่องดื่ม เนอวานา ไฮ คือเครื่องดื่มคราฟโซจู ผสมหัวเชื้อกัญชา ผลิตและจัดจำหนายโดย บจก. โอเค มารเก็ตติ้ง 

แอนด เซลล คอนซัลติ้ง รวมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลูกรัก จังหวัดตาก และ หจก. บานครูสมุนไพร จังหวัดลำปาง จัดทำ

สินคา หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเปนการสงเสริมเกษตรกรในชุมชนเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชา และกัญชง 

อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยพัฒนาเปนเครื่องดื่มน้ำอัดลมกลิ่นผลไม ผสมกลิ่นโซจูสกัด และหัวเชื้อกัญชาที่ไดจากการเคี่ยว 

กิ่ง กาน ราก ใบ ตามหลักสูตรการผลิตหัวเชื้อที่ไดมาตรฐาน 

สินคา เนอวานา ไฮ เริ่มจำหนายวันแรกวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมยีอดส่ังซื้อที่ 5,000 ลังในวันแรกที่เปดตัว หรือ 

120,000 ขวด  โดยมีกำลังการผลิตที่ 200 ลังตอวัน หรือ 4,800 ขวด จนถึงปจจุบัน (วันที่ 3 ธันวาคม 2564) มีคำส่ังซื้อ

มากกวา 2 ลานขวด จาก 4 ประเทศ ไดแก เกาหลีใต ฟนแลนด ญี่ปุน และลาว 

 โดยทางผูวจิัยไดรวมกับวิสาหกิจชุมชน เพชรลานนา จังหวัด ลำปาง และวิสาหกิจชุมชนไรปลูกรัก จังหวัดตาก ซึ่ง

เปนแหลงที่ปลูกกัญชาใหญที่สุดในภาคเหนือ แปรรูปวัตถุดิบกัญชามาเปนเครื่องดื่ม ในรูปแบบของสินคาหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่ง

ตำบล (OTOP) ในตราสินคา เนอวานา ไฮ คราฟโซจูกัญชา ไมมีแอลกอฮอล ทั้งนี้ยงัไดรับความรวมมือจากบริษทัวิจัยสกัดกล่ิน

จากประเทศจีน และเกาหลีเพื่อสรางกล่ินโซจู และสูตรการสรางรสขมของแอลกอฮอลเสมือนจริง ซึง่ถือเปนโซจู ไมมี

แอลกอฮอลรายแรกของโลก โดยมีกัญชาเปนสวนผสม  โดยผูวิจัยเล็งเห็นตลาดเครื่องดื่ม โซจมูีการขยายตวัอยางตอเนื่อง

ตลอด 3 ปที่ผานมา มีมูลคาสูงถึง 1 พันลานบาท (ประชาชาตธิุรกจิออนไลน วันที่ 29 มิถุนายน 2564) โดยตลาดของสินคาโซ

จูเปนกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตหวัเมืองใหญ 

ปจจุบันตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (Non-alcoholic Beverage) แบบพรอมดื่ม ป 2564 อยูที่ 0.97 – 1.99 

แสนลานบาท ปรับตัวดีขึ้นกวาป 2563 อยู 0.5 – 1.5% โดยแนวโนมตลาดเครื่องดื่มแบบดั้งเดิม และทำตลาด Mass แปรผัน

กำลังซื้อตามสภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก และจะยังรักษาสวนแบงตลาดใหญไวได ใยขณะที่เครื่องดื่มรูปแบบใหม ซึ่งเนนตอบ

โจทยตลาด Niche ที่มีความตองการเฉพาะ อาทิกาแฟพรอมดื่ม น้ำผสมวิตามิน และเครื่องดื่มวิตามิน คาดวามีอัตราเติบโต

ดีกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียของตลาด (ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 28 มกราคม 2564) 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย ป 2564 ประเมินวา มูลคาตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (Non-alcoholic Beverage) แบบ

พรอมดื่ม ป 2564 รวมนาจะอยูที่ 1.97-1.99 แสนลานบาท ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยในกรอบ 0.5 %-1.5% จากฐานต่ำในป 

2563 ที่อัตราการเติบโตของเครื่องดื่มรายประเภทสวนใหญหดตัว นอกจากนี้ ผูผลิตและผูจัดจำหนายเริ่มปรับกลยุทธการขาย

ใหเขากับวิถีชีวิต New Normal อยางไรก็ตาม การฟนตัวในป 2564 นาจะยังไมกลับสูระดับเดียวกับป 2562 เนื่องจากยังมี

ความไมแนนอนในการระบาดของโควิด-19 รวมถึงกำลังซื้อโดยรวมที่ยังเปราะบางและยังไมดีขึ้นมากนัก จากความเสี่ยงเรื่อง

การมีงานทำและความกังวลตอความมั่นคงของรายได 

ในภาพรวมแนวโนมตลาดเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมและทำตลาด Mass นาจะแปรผันตามกำลังซื้อ และสภาวะเศรษฐกิจ

เปนหลัก และจะยังรักษาสวนแบงตลาดสวนใหญไวได ในขณะที่เครื่องดื่มรปูแบบใหม ซึ่งเนนตอบโจทยตลาด Niche ที่มีความ

ตองการเฉพาะ คาดวาจะเติบโตไดดีกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียของตลาด เนื่องจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตอบโจทยลูกคา

ไดมากขึ้น อยางไรก็ดี ยังคงมีสวนแบงตลาดนอยกวาโดย เปรียบเทียบในระยะส้ัน แตมีโอกาสที่จะเพิ่มสวนแบงไดในระยะยาว 

โดยมีปจจัยดานความตองการของผูบริโภค เปนตัวขับเคล่ือนทิศทางของตลาด (Marketeer online วันที่ 27 มกราคม 2564) 

ถึงแมในป 2563 ตลาดเครื่องดื่มไมมีแอลกฮอลมีมูลคาตลาด 1.4 แสนลานบาท ติดลบ 6.4% แตดวยสภาพอากาศ

ของประเทศไทยที่รอนอบอาว ดังนั้นสินคาเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นจึงไดรับความนิยมตอเนื่อง จากพฤติกรรมของผูบริโภคยุค

ปจจุบันไดหันมาใสใจในสุขภาพกันมากขึ้น นิยมออกกำลังกาย หาสินคาเพื่อสุขภาพเพื่อบำรุงรางกาย หรือปกปองใหหางไกล

จากโรค เปนเทรนดที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก ขณะเดียวกันนโยบายจากภาครัฐก็คือการเก็บภาษีน้ำตาลในเครื่องดื่ม ไดบีบ
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บังคับใหผ฿ประกอบการไดเรงปรับสูตรเครื่องดื่มที่ไมมีน้ำตาลหรือเครื่องดื่มหวานนอยกันมากขึ้น ดวยเหตุผลนี้ทำใหยอดขาย

เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ไมมีน้ำตาลเพิ่มขึ้นเปน 8% จากเดิม 3-4% ของยอดขายน้ำอัดลมโดยรวม ซึ่งจะเห็นวาในปนี้เครื่องดื่มใน

ทุกเซ็กเมนตทุกคายจะพูดถึงเครื่องื่มที่มีประโยชนตอสุขภาพ ไมมีสวนผสมที่ทำรายรางกายตอบรับพฤติกรรมของผูบริโภคใน

ยุคนี้ รวมไปถึงการปรับตัวรับนโยบายเก็บภาษีน้ำตาลของรัฐบาลที่ตองการดูแลสุขภาพของคนไทยดวย (Marketeer online 

วันที่ 27 มกราคม 2564) 

จากสถานการณการระบาดของโควิด-19 ทั้งในและตางประเทศที่ยังมีความไมแนนอนสูง ซึ่งกดดันกำลังซื้อของ

ผูบริโภค และตองระมัดระวังการใชจาย  อีกทั้งมาตรการควบคุมการแพรระบาดในประเทศ ที่มีขอกำหนดการรับประทาน

อาหารที่รานอาหารในบางพื้นที่ ทำใหการบริโภคเครื่องดื่มนอกบาน (Out-of-Home) นาจะปรับตัวลดลง   ในอีกดานหนึ่ง

ผูประกอบการเครื่องดื่มบางสวนจึงตัดสินใจชะลอการเปดตัว สินคาใหมออกไป มีการปรับเปลี่ยนชองทางการจัดจำหนายโดย

เพิ่มสัดสวนการจำหนายออนไลน ควบคูไปกับการจัดสงถึงบาน รวมถึงการจัดแคมเปญเพื่อรักษาฐานลูกคาและ Brand 

Loyalty ไวในระยะนี้ สงผลใหภาพรวมตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล (Non-alcoholic Beverages) ในประเทศ ป 2564 

นาจะยังไมสามารถกลับไปเติบโตไดในระดับเดียวกับชวงป 2561-2562 (กอนเกิดการระบาดของโควิด-19) ที่ประมาณ 3.5%-

4.0% แตอาจปรับตัวดีขึ้นสอดคลองกับการทยอยฟนตัวของเศรษฐกิจ ในกรณีที่สามารถควบคุม การระบาดของโควิด-19 

ระลอกใหมไดภายใน 1-2 เดือนนี้ (Marketeer online วันที่ 27 มกราคม 2564) 

 ประเทศไทยประกาศปลดล็อกพืช กัญชา โดยสามารถนำสวนตางๆ มาประกอบอาหารได ไมวาจะเปน เปลือก ลำตน 

เสนใย กิ่ง กาน ราก หรือใบ ซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมาดวย ทำใหมีการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มมาจากสวนประกอบของ

กัญชาเปนจำนวนมาก ไมวาจะเปน เมนูอาหารมีกัญชาเปนสวนผสม แตในเครื่องดื่มที่มีกัญชาผสม ทาง คณะกรรมการอาหาร

และยา ไดประกาศขอกำหนดในการทำเครื่องดื่มที่มีสวน ผสมของกัญชาได เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนเรื่อง

ใหมสำหรับประเทศไทย ทำใหผูบริโภคยังไมมี ความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา ทำใหตองการมี

การโฆษณา ประชาสัมพันธ รวมถึงตองมีงานวิจัยที่นำมาสนับสนุนเกี่ยวกับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา 

เพื่อใหผูบริโภคไดมีความมั่นใจในการซื้อผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของกัญชา 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

  

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภค

วัยทำงานตอนตน (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการดำเนินชีวิต ผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของ

ผูบริโภควัยทำงานตอนตน (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4 P (Marketing Mix) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชาของผูบริโภควัยทำงานตอนตน (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของ

ผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน (First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทำใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของ

ผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน (อายรุะหวาง 22-30 ป) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อใหผูวิจัยสามารถนำขอมูลมาใชในการพัฒนากลยุทธดานสวนประสมทางการตลาด 4P เขาใจผูบริโภค เพื่อ

ทำแผนกลยุทธปรับปรงุตอไป  

3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับการศึกษาคนควา วิจัยที่เกี่ยวของของผลิตภัณฑ หรือผูทีส่นใจตอไป 

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎีปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค (สุปญญา ไชยชาญ, 2550) หมายถึง การตัดสินใจและการกระทำ

ของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใชสินคาบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของตน ดังนั้นการ

วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จึงเปนการศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ เพื่อจะไดนำไปใชในการพัฒนาสินคา และบริการใหตรงใจ

กลุมเปาหมายและสรางความพึงพอใจเชนกัน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคนักการตลาดจะเรียกวา 6Ws ซึ่งประกอบไป

ดวยดังนี ้ 1.WHO –ใครคือกลุมเปาหมาย 2.WHAT –ผูบริโภค ซื ้ออะไร 3.WHERE –ชองทางในการซื ้อ 4.WHY –ทำไม

ผูบริโภคตองการซื้อ 5.WHEN –โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเมื่อไหร 6.WHOM –ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจของลูกคา 

7.How ลูกคาซื้ออยางไร 

     2.2 แนวคดิและทฤษฎีเร่ืองการดำเนินชวีิต (ศิรวิรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2533) การศีกษาผูบริโภคโดยพิจารณาจาก 

กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น (AIO) ของผูบริโภค เปนมากกวาการจำแนกบุคคลตามประชากรทั่วไป แตพยายามทำ

ความเขาใจปจจัยดานความรูความเขาใจทีข่ับเคล่ือนพฤติกรรมผูบริโภค  

A (Activities) คือกิจกรรมซึง่หมายถึงปฏิกิริยาที่แสดงออก เชน ดูภาพยนตร ซื้อสินคาในราน หรือการบอกกลาวเพื่อนเปน

ประจำ I (Interest) คือความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวตัถุตางๆ โดยมรีะดับความตื่นเตนที่เกิดขึ้นได O (Opinions) 

คือความคิดเห็น ที่บุคคลมีตอสถานการณทีก่ระตุนเรา ใชเพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมิน 

     2.3 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 4P (ฟลลิป คอปเลอร, 2540) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกนัเพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาด (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

     2.4 แนวคิดและทฤษฎีดานทัศนคติ (Zimbardo and Ebbesen, 1970) กลาววา ทัศนคติสามารถแยกองคประกอบของ

ทัศนคติได 3 ประการคือ 1) องคประกอบทางการรูคิด (Cognitive Component) 2) องคประกอบทางความรูสึก (Affective 

Component) 3) องคประกอบทางการพรอมกระทำ (Action Tendency Component)  

     2.5 แนวคิดและทฤษฎีปจจัยดานการตัดสินใจ (สุทามาศ จันทรถาวร ,2556) กลาววา การตัดสินใจ คือ กระบวนการ

คัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือก ตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกไข

ปญหา ดังนั้นผูวิจัยไดสรุปถึงปจจัยดานการตัดสินใจวา เปนกระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากทางเลือก

ตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขา จะเลือกสินคาหรือ

บริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่อง ทุกๆกรณีเพื่อดำเนินการ

ไปสูวัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัว อารมณ ความรักใคร ชอบพอ เขามามีสวน
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เกี่ยวของในการตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญ และอยูภายในจิตใจของผูบริโภค เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกไขปญหา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior 

model) ของ Philip kolter (2010) ที ่กลาวถึงเหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดยเริ ่มตนจากสื ่งกระตุน 

(Stimulus) ที่ทำใหเกิดความตองการ และเมื่อกระตุนนั้นผานเขาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buying’s black box) ที่

เปรียบเสมือนกลองดำซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดการณไดโดยความรูสึกนั้น จะไดรับอืธิพลตางๆ ภายในจิตใจและจะ

สงผลการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 

3. วธิีการศึกษา 

 

     การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา ของผูบริโภคกลุมวัยทำงานตอนตน  

(First Jobbers) ในเขตกรุงเทพมหานคร”การดำเนินงานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใชการสำรวจ (Survey Research) จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามออนไลน (Online questionnaire) จากกลุมเปาหมาย 

เพื่อที่จะทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยผูวิจัย

ดำเนินการวิจ ัย ตามขั ้นตอนดังต อไปนี้ 1. การเก ็บขอมูลแบบปฐมภูม ิ (Primary source) เป นขอมูลเช ิงปร ิมาณ 

(Quantitative research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research method) ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดทำ

ขึ้นมาประกอบกับเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ไดแก ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค การ

ดำเนินชีวิต สวนประสมทางการตลาด 7Ps และทัศนคติในการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีกัญชาเปนสวนผสม 2. การเก็บขอมูล

แบบทุติยภูมิ (Secondary source) ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาจากตำรา บทความวิชาการ บทความที่เกี่ยวของที่ตีพิมพใน

นิตยสารวารสาร หนังสือพิมพ รวมถึงเอกสารทางวิชาการตางๆ วิทยานิพนธ และแหลงขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยงของ ทั้งใน

และตางประเทศ โดยจะตองเปนอหลงที่สามารถอางอิง มีความนาเชื่อถือ และตองมีความเกี่ยวของกับวิจัยครั้งนี้ การ

ศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-
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probability Sampling) เนื่องจากลูกคามีความกระจัดกระจายของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเลือกกลุม

ผูบริโภคตัวอยางแบบสุมสะดวก (Convenience Sampling)  เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลในสถาวะโรคระบาด Covid-

19 จึงแจกแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เปนการแจกแบบสอบถามออนไลนผาน Google Form 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     จากการศึกษา สามารถสรุปไดวากลุมตัวอยางสวนมากเปน เพศชาย อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รบัจาง และขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหนงงานระดับหัวหนางาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 20,000 บาท มี

รายไดเฉลี่ยครัวเรือนตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท และอยูอาศัยหอพัก ตามลำดับ นอกจากนั้นดานพฤติกรรมผูบริโภค 

พบวาตนเองเปนผูซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชามากที่สุด โดยมีสาเหตุจากดานราคา และเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชา เพราะบริโภคเปนประจำ ปริมาณการซื้อที่นิยมมากที่สุด ไดแก 1 – 3 ขวด ในราคา มากกวา 200 บาท 

ตอ 1 ครั้ง ซึ่งผูมีอิทธิพลในการซื้อเครื่องดื่มพบวาขอคำถามใชความเห็นจาก พอ แม ญาติ พี่นอง เพื่อน ชวยในการตัดสินใจ

ซื้อให มีจำนวนมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบวากลุมตัวอยางนิยมซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาเมื่อชวงเย็น 17.00 -20.00 

น. และมีความถี่มากกวา 3 ครั้ง ตอสัปดาห และ1 ครั้ง ตอสัปดาห ซึ่งกลุมเปาหมายมีการบริโภคเครื่องดื่มดังกลาวในสถานที่

ทั่วไปไมเจาะจง แตมีการซื้อเครื่องดื่มจากรานอาหารเปนหลัก 

 

ตารางแสดงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร รายปจจัย 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.498 .642  3.892 .000 

ดานความรู .097 .044 .108 2.206 .028 

ดานความรูสึก .066 .048 .066 1.364 .174 

ดานพฤติกรรม -.057 .049 -.058 -1.184 .237 

Product -.001 .069 -.001 -.015 .988 

Price -.005 .041 -.006 -.120 .905 

Place -.042 .049 -.042 -.864 .388 

Promotion .005 .072 .003 .069 .945 

 

     การศึกษาดานการดำเนินชีวิต พบวาดานกิจกรรมขอคำถาม ทานวางแผนการทำงานเปนขั้นตอน และติดตามแผนอยาง

สม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยเทากับ 4.09 สวนนอยที่สุด ไดแก งานอดิเรกของทานคือไปเที่ยวตางจังหวัด โดยเทากับ 

3.88 ตามลำดับ ดานความสนใจ พบวาขอคำถาม ทานสนใจดูเพจเกี่ยวกับอาหาร มีคาเฉลี่ยมากที่สุดโดยเทากับ 4.08 สวน

นอยที่สุด ไดแก ทานสนใจอานขาวทางเว็บไซตเปนประจำ โดยเทากับ 3.94 ตามลำดับ สวนดานความคิดเห็นพบวาขอคำถาม 

การดื่มเครื่องดื่มกัญชา ทำใหทานยอมรับในวงสนทนา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สวนนอยที่สุด ไดแกเครื่องดื่มกัญชาทำใหทานเขา

สังคมได โดยเทากับ 3.88 ตามลำดับ   
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     การศึกษาดานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4Ps พบวาดานผลิตภัณฑ ขอคำถามเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชามี

คุณภาพ ไดรับมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานราคา ขอคำถาม เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชามีราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพและประโยชนที่ไดรับ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานชองทางการจัดจำหนาย ขอคำถามเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา

สามารถซื้อผาน ชองทาง Delivery ไดงายมีคาเฉล่ียมากที่สุด ดานการสนับสนุนการตลาด พบวาขอคำถาม มีการจัดโปรโมชั่น 

เชน Gift Set หรือแพคเกจตาง ๆ ที่นาสนใจ มีคาเฉล่ียมากที่สุด สวนการวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่ม

ที่มีสวนผสมของกัญชา ดานความรู พบวาขอคำถาม ทานทราบถึงขอหามของการบริโภค และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการ

บริโภคกัญชา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และดานพฤติกรรม พบวาขอคำถาม ทานสามารถดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาไดตลอดเวลา มี

คาเฉลี ่ยมากที่สุด สวนการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื ่มที ่มีสวนผสมของกัญชาของผู บริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาขอคำถาม ทานมีความสุขทุกครั้งที่ไดส่ังเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา มีคาเฉล่ียมากที่สุด อยางไรก็

ตามเมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานการดำเนินชีวิต ลวนไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยยะสำคัญที่ .05 

     ดานปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของ

ผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานครพบวามีคา Signification ต่ำกวา 0.05  จึงสามารถสรุปไดวาดาน

สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.05  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 

 

     จากการศึกษาพบวามีเพียงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) ดานลักษณะทางที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกัญชาอยางมีนัยยะสำคัญที่ระดับ .05 ในสวนของปจจัยดานพฤติกรรม การดำเนินชีวิต และทัศนคติ

สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกัญชาอยางไมมีนัยยะสำคัญ แตเมื ่อนำขอมูลในรายละเอียดของคำตอบจากผูตอบ

แบบสอบถามจึงพบแนวโนม เพื่อนำมาใชบริหารจัดการไดดังนี ้ ดานปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค สามารถวางกลยุทธทาง

การตลาด โดยเนนการใหขอมูลของเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญขา และมีการทำโปรโมชั่นดานราคาเพื่อดึงดูดใหลูกคา 

โดยเฉพาะในชวงเวลาเย็น เนื่องจากลูกคาจะดื่มเพื่อสังสรรค หรือเพื่อใหนอนหลับไดงาย รวมถึงเนนการทำการตลาดที่

รานอาหาร ซึ่งเปนชองทางที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาจากชองทางนี้มากที่สุด ดานการดำเนินชีวิต จากขอมูลพบวา พฤติกรรม

ลูกคาจะมีการวางแผนการซื้อเปนขั้นตอนและมีการศึกษาหาขอมูลสินคากอนซื้อ ดังนั้นความมีชองทางใหลูกคาหาขอมูลได

งาย และเชื่อถือได เชน Homepage เปนทางการของสินคา รวมถึงการใหขอมูลขาวสารผานเพจอาหาร และ Facebook ก็

เปนชองทางที่สำคัญในการเขาถึงกลุมผูบริโภค ดานสวนประสมทางการตลาด เพิ่มชองทางขายผาน Delivery Platform และ

มีการจัดเซตของขวัญตามเทศกาลตางๆ เพิ่มทักษะการขายใหกับพนักงานขายผานสื่อตางๆ อาทิ การทำ VTR แนะนำสินคา 

และเพิ่มการจัดหนารานทั้ง Online และ Offline ใหมีความนาสนใจ การวางตำแหนงของสินคาในที่ตางๆ รวมถึงความ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

240



สวยงามของการจัดวาง ซึ่งมีสวนสำคัญในการเพิ่มโอกาสในการตัดสินซื้อของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากผลิตภัณฑ

ดังกลาวนับเปนผลิตภัณฑใหมภายในประเทศไทย จึงควรมีการศึกษาปญหา และความตองการในการบริโภคเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงสาเหตุและใชวางกลยุทธทาง

การตลาด และขยายกลุมลูกคาเปาหมายออกไป 

ขอแนะนำเชิงวชิาการ 

     ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงาน

ตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับกลยุทธทางการตลาดสำหรับเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชาของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานตอนตน ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีและความจงรักภักดีของลูกคา 

รานนองเคก  ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

Relationship between the Antecedents of Customer Loyalty and 

Customer Loyalty of Nong Cake Supermart, Erawan District, Loei Province 
 

เกวริน หงษศาลา0

1 และ ทพิยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Gevarin Hongsala and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีกับความ

จงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 

จำนวน 120 ทาน ในการวัดปจจัยที่ดานความพึงพอใจของลูกคา 6 ขอ  ปจจัยดานความมุงมั่นของลูกคา 4 ขอ ปจจัย

ดานความไววางใจของลูกคา 5 ขอ ปจจัยดานภาพลักษณของรานคา 4 ขอ และวัดปจจัยความจงรักภักดี 5 ขอ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ความมุงมั่น

ของลูกคาและภาพลักษณ มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ

ไดมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ ควรใชการวิจัยแบบผสมผสานในการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกหรือสัมภาษณกลุม เพื่อใชประกอบผลที่การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

คำสำคัญ: ความจงรักภักดีของลูกคา, ความพึงพอใจของลูกคา, ความมุงมั่นของลูกคา, ความไววางใจของลูกคา, ภาพลักษณ

ของรานคา 

ABSTRACT 

 This study aimed to study the relationship between the antecedents of customer loyalty 

and customer loyalty of Nong Cake Supermart, Erawan District, Loei Province. Questionnaires were 

used with 120 samples to measure the customer satisfaction of 6 items, customer commitment of 

4 items, customer trust of 5 items and store image of 4 items and measure customer loyalty of 5 

items. Descriptive statistic and Multiple Regression Analysis were used to analyze data. Results find 

that there is a significant relationship between customer commitment and store’s image with 

customer loyalty at 0.05. There are suggestions for the next study 1) the study should use Mixed 

research method to gather information and In-depth Interview or Focus Group to support the result 

of the study. 

Keywords: Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Customer Commitment, Customer Trust, Store Image 
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1.บทนำ 
 

 ในชวงเวลาที่การแขงขันในทุกดานสูงมากขึ้นเรือ่ย ๆ โดยเฉพาะการทำธุรกิจหรือเริ่มตนการทำกิจการตาง ๆ 

ผูคนในปจจุบันหันมาสนใจในการทำธุรกิจสวนตัว โดยเฉพาะการคาขาย เด็กรุนใหมสนใจหันมาคาขายมากขึ้นซึ่ง

แตกตางจากในอดีตอยางมาก แมกระทั่งกลุมคนวัยทำงานถึงแมผูมีงานประจำก็จะเลือกการคาขายเพื่อเปนรายได

เสริม เมื่อผูคนเริ่มหันมาทำการคาขายมากขึ้นเรื่อย ๆ  แตในทางกลับกัน ปญหาเรื่องเศรษฐกิจในประเทศไทยกลับแย

ลงทุกวัน และมีแนวโนมเศรษฐกิจไทยจะแยที่สุดในเอเชียในชวงการระบาดของโควิด-19 (Bloomberg ,2020) กำลัง

ซื้อของประชาชนคนลดลงอยางมาก มีรานคาปดตัวลงมากมาย มีหลายกิจการที่เพิ่งเริ่มแตก็ไดทำการปดตัวลงไป แต

ในอีกดานหนึ่ง ยังคงมีบางกิจการที่สามารถประสบความสำเร็จ หรือรายไดดีขึ้นเรื่อย ๆ ในสถานการณเศรษฐกิจแบบ

นี้ไดเชนกัน ถือเปนเรื่องที่สำคัญและจำเปนอยางมากตอผูทำการคาขาย หรือมีกิจการประเภทตาง ๆ ที่จะตองศึกษา

ความตองการของผูซื้อเปนอยางดี วาจะทำอยางไรที่ถึงแมกำลังซื้อนอยลง แตสามารถดึงดูดใหลูกคาใชบริการใน

กิจการของตน และทำอยางไรใหถึงแมวาจะมีกิจการใหม ๆเกิดขึ้น แตกลุมลูกคายังเลือกที่จะใหบริการในรานเดิม 

ถึงแมจะมีรานคาหลายรานและทุกรานขายผลิตภัณฑเหมือนกัน  

 รานนองเคก ซุปเปอรมารท เริ่มกอตั้งในป พุทธศักราช 2538 โดยคุณกัญญา หงษศาลา ตั้งอยูที่ ตำบลผา

อินทรแปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เปนรานคาชำทองถิ่น ที่มีทำเลใจกลางชุมชนอำเภอเอราวัณ อยูใกลตลาดสด

เอราวัณ จำหนายของปลีกของใชในชีวิตประจำวัน เนนจำหนายสินคาแกลูกคาในพื้นที่ และเนื่องจากทำเลที่ติดกับ

ตลาดขนาดใหญประจำชุมชน และใกลกับพื้นที่จัดตลาดนัดประจำเดือน และตลาดคลองถมที่มีทุกสัปดาห จึงมีลูกคา

จากอำเภออื่น ๆใกลเคียงคอนขางมาก  แตในปจจุบัน พบวา การเพิ่มลูกคารายใหมคอนขางต่ำ และมีลูกคาเดิมเริ่ม

หันไปใชบริการรานคาปลีกอื่น เนื่องการแขงขันในดานการคาขายใน อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย คอนขางสูงขึ้น ทั้ง

เรื่องของราคาสินคา ความครบครันของประเภทสินคา ความทันสมัยของรานคา ความสะดวกสบายในการซื้อสินคา 

เนื่องจากรานคาใหมที่เกิดขึ้นนั้น มีบริการในการสงสินคาถึงบาน ทางรานจึงตองการที่จะรักษาฐานลูกคาเดิมใหเกิด

การซื้อซ้ำ และมีภาพลักษณในเชิงบวกเพื่อการบอกตอไปถึงลูกคาใหม 

  จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและไดทำการศึกษาความจงรักภักดีลูกคา พบวา ปญหาสำคัญในการที่จะนำไปสู

การประสบความสำเร็จของกิจการ นั่นคือ การรักษาลูกคาในปจจุบันและทำใหพวกเขาเกิดความจงรักภักดีในตรา

สินคา (Popp & Woratschek ,2017) ลูกคาที่มีความจงรักภักดีนั ่น จะแสดงออกมาไดหลากหลาย นั่นคือ การ

กลับมาซื้อหรือใชบริการซ้ำ การซื้อในจำนวนที่เยอะขึ้น การยอมจายในราคาที่สูงขึ้นในการซื้อหรือใชบริการ และการ

เผยแพรทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับตราสินคาใหผูอื่นไดรับรู หรือการบอกตอ (Reichheld & Schefter, 2000) ซึ่งการรักษา

ฐานลูกคาเดิมหรือความจงรักภักดีลูกคาไวไดเพียง 5% นั่นสามารถนำไปสู การเติบโตดานผลกำไรไดสูงถึง 25% – 

75% (Chen, 2001) ซึ่งปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา ความมุงมั่นของลูกคา ความ

ไววางใจของลูกคาและภาพลักษณ มีความสัมพันธในเชิงบวกโดยตรงตอความจงรักภักดีลูกคา (Matzler ,2015)   

 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงมีจุดประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ คือตองการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยที่สงผลตอความภักดีกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกคา  

 

 ความหมายของความจงรักภักดีของลูกคา 

 Szczepanka and Gawron (2011) ไดกลาวถึงองคประกอบของความภักดี ซึ่งเริ่มจากการแบงกลุมลูกคา

ออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 1) ความภักดีดานพฤติกรรม คือการแสดงออกทางการกระทำ ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

เชน การซื้อสินคาและใชบริการซ้ำ ๆ การบอกตอ หรือการแนะนำตอผูอื ่น และ 2) ความภักดีดานทัศนคติ คือ

ความคิดและความรูสึกผูกพันของลูกคาตอผูใหบริการ ซึ่งแสดงผลลัพธเปนพฤติกรรม เชน กลาวคำชมเชย และความ

ตั้งใจที่จะซื้อซ้ำ เปนตน เพราะลูกคาจะมี กระบวนการคิดและตัดสินใจที่มีตอสินคานั้นแลวถายทอดเปนพฤติกรรม

เชิงบวก  

 Dixon, Freeman, and Toman (2010) ไดใหคำนิยามความจงรักภักดี คือ ความจงรักภักดีจะสามารถ

สังเกตไดจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผูบริโภค เมื่อทำการกลาวถึงสินคานั้น ๆ ในเชิงบวก สงผลใหเกิดการบอก

ตอและแนะนำไปยังบุคคลอื่น ๆ  

 ความสำคญัความจงรักภักดีของลูกคา 

 Hayes (2011) ไดกลาวถึงความสำคัญของความจงรักภักดีของลูกคา คือ ความเชื่อมั่นในตราสินคาซึ่งมีผล

ตอภาพลักษณของสินคาและนำไปสูความกาวหนาของตราสินคา 

 

     2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา  

 

 Singh and Vij (2017) ไดระบุปจจัยทั้ง 4 ตัว ที่มีแนวโนมที่จะสามารถกำหนดความจงรักภักดีของลูกคาได 

ประกอบดวย ความพึงพอใจของลูกคา ความมุงมั่นของลูกคา ความไววางใจของลูกคาและภาพลักษณของรานคา 

โดยปจจัยตาง ๆ ดังกลาว เกี่ยวของโดยตรงและมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคา 

 Popp and Woratschek (2017) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา คือปจจัยสำคัญของการสรางความ

จงรักภักดีของลูกคาได และความพึงพอใจกับความจงรักภักดีนั้น มีความสัมพันธกันในเชิงบวกที่มั่นคง  

 Osuna, Veloutsou and Thomas (2017) กลาววาความมุงมั่นของลูกคา ถือเปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหเกิด

ความจงรักภักดีของลูกคา 

 

    2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจของลูกคา 

 

 ความหมายของความพึงพอใจของลูกคา 

 Milner and Furnham (2017) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคา คือการตดัสินวาสินคาหรือบรกิารของผู

ใหบรกิารนั้น ตอบสนองความคาดหวังของลูกคามากหรือนอยเพียงใด ความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวของกับการ

ประเมินทางจิตวิทยาโดยทั่วไปและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประสบการณของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑหรือบรกิาร เปนที่

ทราบกันดีวาลูกคาที่พงึพอใจเปน กุญแจสูความสำเร็จทางธรุกิจในระยะยาว ความพึงพอใจของลูกคาเปนตวัแปรที่

ชวยใหรักษาความจงรกัภักดขีองลูกคา และการซื้อซ้ำ 
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       Lin and Chen (2010) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ส่ิงที่เกดิขึ้นจากการรับรูของบุคคลแตละบุคคลวา

พอใจ หรอืมีความสุขโดยเกดิจากการเปรยีบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานของ ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับความ

คาดหวังของบุคคลนั้น ๆ 

 

 ความสำคญัของความพึงพอใจของลูกคา 

 Osunaband and Morgan (2017) พบวา ความพึงพอใจของลูกคานั้นถือไดวาเปนตัวขับเคลื่อนการทาง

ธุรกรรมที่สรางการตอบสนองทางอารมณเชิงบวกตอคุณลักษณะ คุณภาพ และคุณคาที่ตราสินคานั้นตั้งใจนำเสนอให

ผูบริโภค  

 Milner and Furnham (2017) พบวาความพึงพอใจของลูกคา คือการประเมินวาสินคาหรือบริการสามารถ

ตอบสนองความคาดหวังไดดีเพียงใด ความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวของกับการประเมินทางจิตวิทยาโดยทั่วไปและ

เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับประสบการณของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ ซึ่งลูกคาที่พึงพอใจเปนถือเปนกุญแจสู

ความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและตัวแปรที่ชวยใหรักษาความจงรักภักดีของลูกคา และการซื้อซ้ำ 

 

     2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับความมุงม่ัน 

 

 ความหมายของความมุงม่ัน 

 Veloutsou and Morgan (2017) กลาววา ความมุงมั่นของลูกคาเปนกุญแจสำคัญในทางการตลาด ถอืวา

เปนการรักษาความสัมพันธระหวางองคกรและลูกคา ความมุงมั่นตอ องคกรนั้น มีหนาที่เปนรากฐานที่สำคัญของ

พฤตกิรรมปากตอปากในเชิงบวก โดยเฉพาะความมุงมั่นทางอารมณ มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการยอมรับของ

ลูกคา รวมไปถงึความเต็มใจในการซื้อสินคา ถงึแมวาราคาจะสูงขึ้นกต็าม 

 ความสำคัญของความมุงม่ัน 

 Shah, Kumar, and Kim (2014) ไดกลาวถึง ความมุนมั่นของลูกคา วา เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิด

ความสม่ำเสมอในการบริโภคและความจงรักภักดี และเมื่อเวลาผานไปการมีความมุงมั่นที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให

พฤติกรรมการบริโภคเกิดขึ้นทันทีงายขึ้น และลดขั้นตอนการพิจารณาตัดสินใจของลูกคาใหส้ันลง 

 

     2.5 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับความไววางใจของลูกคา 

 

 ความหมายของความไววางใจของลูกคา 

 Veloutsou and Morgan (2017) ไดใหคำนิยามของความไววางใจของลูกคาวา เปนความคาดหวังของ

ลูกคาวา องคกรหรือตราสินคานั้น ๆจะสามารถสงมอบสินคาและประสบการณการไดรับบริการไดตามที่คาดหวังไว

หรือตามคำที่บอกไว 

 

 ความสำคญัของความไววางใจของลูกคา 

 Masud (2017) กลาววา ทุก ๆองคกรควรทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยการเพิ่มความไววางใจและมี

ความสัมพันธที่ดีตอลูกคา ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปล่ียนลูกคาทั่วไป ใหกลายเปนลูกคาประจำ ถือเปนกุญแจสำคัญในองคกร

กาวหนาได  
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      2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณของรานคา 

 

 ความหมายของภาพลักษณของรานคา 

 Yüksel and Mermod (2005) กลาวถึงเรื่องภาพลักษณ วาผลิตภัณฑหรือตราสินคานั้น ไมใชแคเรื่องของ

การกลับมาซื ้อซ้ำเทานั้น แตยังเปนเรื ่องของการรับรู มองเห็นของลูกคา เรื ่องของรูปแบบของผลิตภัณฑหรือ

ภาพลักษณโดยรวมก็เชนกัน ซึ่งสามารถทำใหโดดเดนกวาตราสินคาของคูแขงรายอื่น 

 Akdu (2017) ในความหมายไววา ภาพลักษณ มีที่มามาจากคำวา ภาพ ซึ่ง เปนสิ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของ

บุคคลในบุคคลหนึ่ง ซึ่งไดรับจากบุคคล องคกร ผลิตภัณฑ หรือสถานที่ ที่ทำใหบุคคลนั้นรับรูถึงเอกลักษณและจดจำ

ส่ิงนั้นได ซึ่งการมีภาพลักษณแบบใดแบบหนึ่ง มีสวนทำใหเกิดพฤติกรรมการซื้อในบุคคลหนึ่ง หรือในวงกวางได 

 

 ความสำคัญของภาพลักษณรานคา 

 วิรัช ลภิรัตนกุล (2549) ไดกลาววา ภาพลักษณ (Image) มีความสำคัญตอการประชาสัมพันธมาก เนื่องจาก

การประชาสัมพันธเปนงานที่เกี่ยวของกับภาพลักษณ ซึ่งเปนงานที่มีสวนเสริมสรางภาพลักษณของ หนวยงาน 

สถาบัน หรือองคกร ใหมีภาพลักษณที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชนทั่วไป 

 

     2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ    

 

 นันทมน ไชยโคตร (2557) ทำการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณองคกรและคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความ

จงรักภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน เขตบางแค ผลการศึกษาพบวา ภาพลักษณองคกร คุณภาพการใหบริการและ

ความจงรักภักดีของลูกคาตอธนาคารในภาพรวม อยูในระดับมาก 2) ความสัมพันธระหวางภาพลักษณองคกรใน

ภาพรวมกับความจงรักภักดีของลูกคา พบวามีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อรักษาความ

จงรักภักดีของลูกคาตอธนาคารใหคงอยู ธนาคารออมสินจึงควรใหความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร

ทางดานภาพลักษณองคการ และคุณภาพการใหบริการอยางสม่ำเสมอ 

 ปรีชา แสนเมืองสวางศรี (2560) ไดศึกษาถึงปจจยัที่สงผลตอการเสริมสรางความจงรักภักดีของลูกคาบริษัท

กิจรุงโรจน ซัพพลาย จำกัด มีจุดประสงคคือ เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานโรงงานอุตสาหกรรมและปจจัย

ดานกลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอการเสริมสรางความจงรักภักดีของลูกคา ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานโรงงานที่

เกี่ยวกับสัญชาติและประเภทโรงงาน มีผลตอการสรางความจงรักภักดีของลูกคาในดานความเชื่อถือ และความ

ไววางใจ ปจจัยกลยุทธธุรกิจดานการจัดการความสัมพันธกับลูกคามีอิทธิพลตอการสรางความจงรักภักดีของลูกคาใน

ดานความพึงพอใจ ความเชื่อถือและไววางใจ 

 Izogo (2016) ศึกษาในคุณภาพในการบริการโทรคมนาคมและความมุงมั่นของลูกคาที่สงผลในเชิงบวกตอ

ความจงรักภักดีของลูกคา โดยใชแบบสอบถามกับผูรับการบริการโทรคมนาคม ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

ไนจีเรีย จำนวน 138 คน ผลการศึกษาพบวา ความนาเชื่อถือในการใหบริการและความมงมั่นของลูกคา สงผลในเชิง

บวกตอความจงรักภักดี              

 Aydin and Ozer (2005) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในการเลือกใชอุปกรณส่ือสาร 

ในประเทศตุรกี ซึ่งปจจัยที่ไดทำการศึกษาคือ ภาพลักษณ การรับรูถึงคุณภาพการบริการ ความไววางใจของลูกคา  
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ตนทุนการเปลี่ยนแปลงของลูกคา เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ โดยใชการวิเคราะหโมเดล

สมการโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเรื่องการรับรูถึงคุณภาพการ

บริการ มีความสำคัญแตไมถือวามากพอในการสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในการเลือกใชอุปกรณสื่อสาร

ทางไกล 

 

     2.8  กรอบแนวคิด   

 

   การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคกซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัด

เลย มีการศึกษาถึงความพงึพอใจของลูกคา ความมุงมั่นของลูกคา ความไววางใจของลูกคา ภาพลักษณของรานคาที่มี

ตอลูกคาสามารถสรุปกรอบแนวคิดได ดังรูปที่ 1 ดงันี ้

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยที่สงผลตอความจงรกัภักดีลูกคามีความสัมพันธกับความจงรกัภักดขีองลูกคาราน

นองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย 

 สมมติฐานยอยที่ 1 ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 สมมติฐานยอยที่ 2  ความมุงมั่นของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอร

มารท อำเภอเอราวัณ จงัหวัดเลย  

 สมมติฐานยอยที่ 3 ความไววางใจของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย   

 สมมติฐานยอยที่ 4  ภาพลักษณของรานคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 

3.วิธกีารศึกษา 

 
       การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชวิธกีารวิจัยแบบสำรวจ (Survey) ) โดย

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักด ี

 ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 ความมุ่งมัน่ของลูกคา้ 

 ความไวว้างใจของลูกคา้ 

 ภาพลกัษณ์ของร้านคา้ 

 

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ร้านนอ้งเคก้  

ซุปเปอร์มาร์ท อาํเภอเอราวณั จงัหวดัเลย 

 

H1 
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     3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

             ประชากร คือ ลูกคาที่เขาใชบริการของรานซึ่งไมทราบจำนวน การกำหนดขนาดกลุมตัวอยางใชสูตรของ

ตัวแปรตอเนื่องของ Cochran ในป 1977 (Barlett, Kotrlik and Higgins, 2001) และกำหนดจำนวนกลุมตัวอยาง

ใหเหมาะกับการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ จึงใชกลุมตัวอยาง จำนวน 120 คน 

 

     3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

 การศึกษาในครั้งนี้เลือกใชเปน แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 6 สวน  

 แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก   เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน โดยใช

มาตรวัดแบบนามบัญญัติ และมาตรเรียงลำดับ 

 แบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย  จำนวน 6 ขอ ดัดแปลงคำถามจาก Bloemer and Schroder (2002), Li (2011) and Fullerton 

(2005) โดยใชมาตรวัดระดับความสำคัญ 5 ระดับคือ 1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุดและ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 

โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 0.906 

 แบบสอบถามสวนที่ 3 ถึง สวนที่ 6 ประกอบดวย ปจจัยดานความมุงมั่นของลูกคาดัดแปลงจาก Claudia 

and Oana (2012) จำนวน 4 ขอ ปจจัยดานความไววางใจของลูกคา ดัดแปลงจาก Aydin and O¨zer (2005) 

จำนวน 5 ขอ ปจจัยดานภาพลักษณ ดัดแปลงจาก Bayol (2001) จำนวน 4 ขอ และปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา 

ดัดแปลงจาก Bobâlca (2012) Nyadzayo and Khajehzadeh (2016) จำนวนทั้งหมด 5 ขอสำหรับแบบสอบถาม

ในสวนที่ 3 จนถึงสวนที่ 6ใชมาตรวัดระดับความสำคัญ 5 ระดับคือ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุดและ 5 หมายถึงเหน็

ดวยมากที่สุด โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น แบบสอบถามสวนที่ 3 ถึง สวนที่ 6 มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของ ครอนบาค 0.941, 0.973, 0.916 และ0.966 ตามลำดับ 

 

     3.4      การรวบรวมขอมูล 

 

   ผูศึกษาไดทำการสรางแบบสอบถามออนไลน บน Google Form โดยการใชสมารทโฟนสแกน QR Code 

เพื่อเขาทำแบบสอบถาม เพื่อใหผูทำแบบสอบถามไดรับ ความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ ่งผู ศึกษาไดทำการชี ้แจงถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและอธิบายขอคำถามและการตอบ

แบบสอบถามอยางละเอียดเพื่อที่ผูศึกษาไดทาการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลของผูทำ

แบบสอบถามทั้งหมด และนำมาเขารหัสเพื่อแปลงเปนการประมวลผลขอมูล 

     3.5      การวิเคราะหขอมูล 

 

 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)  

 สวนที่ 2 ถึงสวนที่ 6  ขอมูลปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาราน ใชสถิติ 
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เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใชเกณฑการแปล

ผล ความกวางของอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) = (ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มี คาต่ำสุด)/จำนวนชั้น  

3.6 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความภักดีกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา 

ทำการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis, Stepwise method) ทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาราน

นองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     4.1    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงดงัรูปที่ 2 ดังนี ้

 
รูปที่  2    ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    

 จากรูปที่ 2 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนหญิง จำนวน 

67 คน คิดเปนรอยละ 55.8 อายุสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม คือ 22 - 35 ป จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 

36.7  อาชีพสวนใหญของผูตอบแบบสอบ ถาม คือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.2 และ

รายไดเฉล่ียสวนใหญมีจำนวน 40 คน มีรายไดตอเดือนอยูในชวง 20,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3  

 

     4.2 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย รายดาน 

 

 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัด

เลย คาเฉล่ียรายดาน แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 3 ถึงรูปที่ 6 

 

รูปที่  3    ขอมูลคาเฉล่ีย ปจจัยความพึงพอใจ 

ชาย 

44.2%

หญิง 

55.8%

เพศ 15 - 21 

ปี 

17.5%

22 - 35 ปี 

36.7%
36 - 45 ปี

30%

มากกว่า 45 

ปี 15.8%

อายุ
นักศึกษา 

29.2%

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกิจ

27.5%

พนักงาน

องคก์ร

เอกชน 

20%

ธุรกิจ

ส่วนตัว 

22.5%

อืน่ ๆ

1%

อาชีพ
ตํ่ากว่า

หรือ

เท่ากับ 

10,000 …

10,001 -

20,000 บาท 

26.7%

20,001 - 30,000 

บาท 33.3%

มากกว่า 

30,000 บาท 

17.5%

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

4.475

4.116

4.225
4.066 4 3.88

3.5

4

4.5

5

พงึพอใจ 1 พงึพอใจ 2 พงึพอใจ 3 พงึพอใจ 4 พงึพอใจ 5 พงึพอใจ 6

4.21 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก 
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 จากรูปที่ 3 ปจจัยความพึงพอใจ  พบวา มีคาเฉล่ียมากกวา 4.21 ไดแก ความพึงพอใจดานที่ 1 และดานที่ 3 

ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูทีพ่ึงพอใจมากทีสุ่ด และ ความพึงพอใจดานที่ 2 ดานที่ 4 ดานที่ 5 และดานที่ 6 มีคาเฉล่ีย

ต่ำวา 4.21แตมากกวา 3.41 ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูที่พึงพอใจมาก 

 

รูปที่  4    ขอมูลคาเฉล่ีย ปจจัยความมุงมั่น 

 จากรูปที่ 4 ปจจัยความมุงมั่น  พบวา มีคาเฉล่ียมากกวา 4.21 ทุกดาน หมายความมีระดับความเห็นของอยู

ที่เห็นดวยมากที่สุดทุกดาน 

 
รูปที่  5    ขอมูลคาเฉล่ีย ปจจัยความไววางใจ 

 จากรูปที่ 5 ปจจัยความไววางใจ พบวา มีคาเฉล่ียมากกวา 4.21 ไดแก ความพึงพอใจดานที่ 1 ดานที่ 3 ดาน

ที่ 4 และดานที่ 5 ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูที่เห็นดวยมากที่สุด และความไววางใจดานที่ 2 มีคาเฉล่ียต่ำวา 4.21แต

มากกวา 3.41 ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูที่เห็นดวย 

 

รูปที่ 6    ขอมูลคาเฉล่ีย ปจจัยภาพลักษณของรานคา 

 จากรูปที่ 6 ปจจัยภาพลักษณของรานคา พบวา มีคาเฉลี่ยมากกวา 4.21 ไดแก ภาพลักษณดานที่ 1 

ภาพลักษณดานที่ 3 และภาพลักษณดานที่ 4  ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูที่เห็นดวยมากที่สุด และ ภาพลักษณดาน 

ที่ 2  มีคาเฉล่ียต่ำวา 4.21แตมากกวา 3.41 ซึ่งมีระดับความเห็นของอยูที่เห็นดวย 

 

4.3 .     ผลการศึกษาปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  

 

 ผลการศึกษาปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

คาเฉล่ียรายดาน แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 4 

4.258 4.308
4.416 4.375

4
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4.4
4.6
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4
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4.3
4.4
4.5
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4.21 
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4.21 
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เห็นดว้ย 
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รูปที่ 4 ขอมูลคาเฉล่ีย ปจจัยความจงรักภักดี 

 จากรูปที่ 4 ปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  พบวา 

มีคาเฉล่ียมากกวา 4.21 ทุกดาน หมายความมีระดับความเห็นของอยูที่เห็นดวยมากที่สุดทุกดาน 

  

4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท 

อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจรวม ความมุงมั่นรวม ความไววางใจ

รวม และดานภาพลักษณของรานคารวม กับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอ

เอราวัณ จังหวัดเลย (Multiple regression analysis, Stepwise method)   

ตารางที่ 1: ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณความสัมพันธระหวางปจจยัที่สงผลตอความจงรักภักดีกับปจจยัความ

จงรกัภักดขีองลูกคา 

**มีระดับนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

 สามารถอธิบายความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี ของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท 

อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ความมุงมั่นรวม และดานภาพลักษณของรานคารวม มีความสัมพันธตอปจจัยความ

จงรักภักดีของลูกคา อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงจักภักดีของ

ลูกคา ที่รอยละ 61.4  (R2 = 0.614) 

 

     การทดสอบสมมติฐาน 

 

 สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาราน

นองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 สมมติฐานยอยที่ 1 ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

4.333 4.333
4.4 4.458

4.408

4.2
4.3
4.4
4.5

ภกัดี 1 ภกัดี 2 ภกัดี 3 ภกัดี 4 ภกัดี 5

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี ความจงรักภักดีรวม t P-Value 

คาสัมประสิทธิ ์ คาความคลาดเคลื่อน 

(Constant) .908 .258 3.515 .001** 

ความมุงม่ันรวม (X1) .295 .072 4.088 .001** 

ดานภาพลักษณรวม (X2) .509 .074 6.921 .001** 

R R2 Adjust R2 F VIF Durbin Watson R = .784, R2 = .614, Adjust R2 = .608 , F = 93.184 ,VIF = 1.817 ,  

Durbin Watson = 2.165 

4.21 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

เห็นดว้ย 
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 H0:  ความพึงพอใจของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย ไมมีความสัมพันธกัน 

 H1:  ความพึงพอใจของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย มีความสัมพันธกัน 

 การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1 ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา

รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ยอมรับ H0 จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยทางสถิติ 

0.05  

 สมมติฐานยอยที่ 2  ความมุงมั ่นของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 H0:  ความมุงมั่นของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย ไมมีความสัมพันธกัน 

 H1:  ความมุงมั่นของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย มีความสัมพันธกัน 

 การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 2 ความมุงมั่นของลูกคามีความสัมพันธกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคาราน

นองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัย

ทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานยอยที่ 3 ความไววางใจของลูกคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 H0:  ความไววางใจของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย ไมมีความสัมพันธกัน 

 H1:  ความไววางใจของลูกคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย มีความสัมพันธกัน 

 การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 3 ความไววางใจของลูกคามีความสัมพันธกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา

รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  ยอมรับ H0 จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ 3ที่ระดับนัยทางสถิติ 

0.05  

 สมมติฐานยอยที่ 4  ภาพลักษณของรานคามีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก 

ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 H0:  ภาพลักษณของรานคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย ไมมีความสัมพันธกัน 

 H1:  ภาพลักษณของรานคากับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ 

จังหวัดเลย มีความสัมพันธกัน 

 การทดสอบสมมติฐานยอยที่ 4 ภาพลักษณของรานคามีความสัมพันธกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคา

รานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ระดับ

นัยทางสถิติ 0.05 
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     4.5 อภิปรายผล 

  

 จากผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดี ของลูกคารานนองเคก ซุปเปอรมารท 

อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พบวา ปจจัยความมุงมั่น และปจจัยดานภาพลักษณของรานคา มีความสัมพันธตอปจจัย

ความจงรักภักดีของลูกคาและมีความสัมพันธเชิงบวกกับความจงจักภักดีของลูกคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Aydin and Ozer (2004) ที่ไดศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในการเลือกใชอุปกรณ

ส่ือสารทางไกล ในประเทศตุรกี ซึ่งปจจัยหลักๆที่ไดทำการศึกษาคือ ภาพลักษณ (Corporate image) และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Izogo (2016) ที่ไดศึกษาในคุณภาพในการบริการโทรคมนาคมและความมุงมั่นของลูกคาที่สงผลใน

เชิงบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา ผลการศึกษาพบวา ความนาเชื่อถือในการใหบริการและความมุงมั่นของลูกคา 

สงผลโดยตรงตอความจงรักภักดีของลูกคา  อีกสองปจจัยที่เหลือ ไดแก ปจจัยดานความพึงพอใจและปจจัยดานความ

ไววางใจ ไมมีความสัมพันธตอปจจัยความจงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   

5.  สรุปผลการศึกษา  

 
 สรุปผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีมีความสัมพันธกับปจจัยความจงรักภักดีของลูกคาราน

นองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พบวา ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาทั้ง 2 ปจจัย 

ไดแก ปจจัยดานดานความมุงมั่น และปจจัยดานภาพลักษณของรานคา มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา  

 สรุปผลการทดสอบปจจัยสงผลตอความจงรักภักดีรายดาน พบวา ปจจัยความพึงพอใจของลูกคา เมื่อ

พิจารณาคาเฉลี่ยรายขอที่อยูระดับพึงพอใจอยางยิ่งมี 2 ดาน ทานพึงพอใจกับสินคาที่ไดรับ และการมีปฏิสัมพันธตอ

ลูกคาโดยรวมของพนักงานในราน ในดานความไววางใจของลูกคา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอที่อยูระดับพึงพอใจ

อยางยิ่ง คือมีความไววางใจในคุณภาพของสินคาจากทางราน ความเชื่อวารานคามีความซื่อสัตย ไมคดโกงลูกคาเพื่อ

ผลประโยชนของตนเอง  ความรูสึกสบายใจในการใชบริการยางสม่ำเสมอ  ดานปจจัยความมุงมั่นรายขอที่อยูระดับ

เห็นดวยอยางยิ่ง ไดแก เมื่อตองการเลือกซื้อสินคา ทานจะนึกถึง รานนองเคก ซุปเปอรมารทเปนอันดับ ทานรูสึกยินดี

ที่เปนลูกคาและสนับสนุนรานคา ทานอยากกลับมาใชบริการในอนาคตตอไป และทานอยากแนะนำใหผูอื่นมาใช

บริการรานนองเคกซุปเปอรมารท ดานปจจัยภาพลักษณของรานคาเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรายขอที่อยูระดับพึงพอใจ

อยางยิ่งมี 3 ดาน คือความเชื่อวารานนองเคก ซุปเปอรมารท เปนรานคาที่เปนที่รูจักในชุมชน  รานนองเคก ซุปเปอร

มารท เปนรานคาที่ทันสมัยมีความดึงดูดในการเขามาใชบริการ และรานนองเคก ซุปเปอรมารทเปนรานคาที่เปนมิตร

ตอชุมชน  

 

ขอเสนอแนะ   
     ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ  

 

 1. ผูจัดการรานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สามารถนำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ความจงรักภักดีของลูกคา ไปพิจารณาปรับแผนกลยุทธในการวางแผนสงเสริมความจงรักภักดีของลูกคา 
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 2. ผูจัดการรานนองเคก ซุปเปอรมารท อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ควรมีการศึกษาปจจัยความจงรักภักดี

ของลูกคาอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วตามสถานการณ  

 

     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 

 1. ควรศึกษาโดยใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) ในการรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิง

คุณภาพ โดยเพิ่มการสัมภาษณทั้งแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อใช

อธิบายผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณและเพิ่มความนาเชื่อถือยิ่งขึ้นของขอมูลในงานวิจัย 

 2. ในการศึกษาตอไปควรการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปร

จัดกลุม (Categorical Data) เพื่อใหสามารถศึกษาการแบงกลุมประชากรได 

 

บรรณานุกรม 

 
นันทมน ไชยโคตร. (2557). ภาพลักษณองคกรและคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลกูคา        

ธนาคารออมสนิในเขตบางแค. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. นครปฐม: มหาวทิยาลัยศิลปากร. 

วุฒิกร ตุลาพันธ.(2559). ความภักดีในตราสินคา และคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสิน ในเลือกซือ้รองเทากีฬา

 แบรนดเกาหล.ี การคนควาอิสระ, มหาวทิยาลัยกรงุเทพ. 

Aydin, Serkan and Ozer (2005). The Analysis of Antecedent of Customer Loyalty in the Turkish 

Mobile Telecommunication Market. European Journal of Marketing, Vol.39. 

Bayol, M.P., LaFoye, A., Tellier, C., Tenenhaus, M. (2001). Use of PLS path modelling to estimate 

the European Consumer Satisfaction Index (ECSI) model. Statistica Applicata, 12(3), 361-

375. 

DeWulf, K. and Schroder, G. (2003), Assessing the impact of a retailer’s relationship efforts on 

consumers’ attitudes and behavior, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 10, 

pp. 95-108. 

Hung, C. H. (2008). The effect of brand image on public relations perceptions and customer 

loyalty. International Journal of Management, 25(2), 237-241. 

Izogo, E.E. (2016). Customer loyalty in telecom service sector: the role of service quality and 

customer commitment. Department of Marketing, Ebonyi State University, Abakaliki, 

Nigeria. 

Yang, Z., & Peterson, R.T. (2004). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: The role 

of switching costs. Psychology & Marketing, 21(10), 799-822. 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

255



การศึกษากลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูลกับสมาชิก 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการในการสื่อสารขอมูลของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย ความพรอมและการรับรูขอมูลขาวสารของสมาชิก รวมถึงหากลยุทธที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารขอมูลกับสมาชิก เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของหอการคาไทยและ สภาหอการคาแหงประเทศไทยโดย
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จำนวน 20 ราย แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 1) กลุมผูสงสาร จำนวน 5 
ราย 2) กลุมผูรับสาร จำนวน 15 ราย ผลการศึกษาพบวา กลุมผูสงสาร มีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำบทบาทหนาที่
ขององคกร การส่ือสารเพื่อสรางความรูความเขาใจ การสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเกี่ยวของทุกกลุม และสรางสรรคกลยุทธและ
เครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัย และกลุมผูรับสารตองการการสื่อสารที่ทำใหเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น มีความรวดเร็ว ตรง
ประเด็น ทั้งนี้ ผูวิจัยไดแนวทางเลือกกลยุทธการสื่อสารเพื่อสงเสริมเครือขายความรวมมือดานเศรษฐกิจ เปนกลยุทธเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารขอมูลกับสมาชิก 

คำสำคัญ: กลยุทธการส่ือสาร, ความรวมมือ, การเพิ่มประสิทธิภาพ, ชองทางการส่ือสาร, การจัดการ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the management of information communication of the 

Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade of Thailand. readiness and awareness of members' 
information including finding suitable strategies to optimize information communication with members as 
a guideline to improve the operations of the Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade of 
Thailand. The researcher collected data from in-dept interview with 20 samples of related populations, 
divided into 2 groups; 1) A group of 5 couriers; 2) A group of 15 audiences. The results showed that 
messenger group have a role in organizing activities to reinforce the roles and duties of the organization 
communication to build awareness Building confidence for all groups of stakeholders and create modern 
communication strategies, tools and audience groups need more engaging communication. with speed and 
hit to the point. The researcher has chosen a communication strategy to promote the network of economic 
cooperation. It is a strategy to increase efficiency in information communication with members.  

Keywords: Communication Strategy, Cooperation, Optimization, Communication Channels, Management 
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1. บทนำ 

 
 หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนองคกรภาคเอกชน ที่ไมแสวงหากำไร มีหนาในการที่สงเสริม

การคา การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป โดยอีกหนึ่งภารกิจที่

ไดกระทำใหกับสมาชิกในเครือขายของ คือการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนขอมูล

จากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหกับสมาชิกในเครือขาย ตามชองทางที่หอการคาไทยและ

สภาหอการคาแหงประเทศไทยมีอยู  ซึ ่งที ่ผานมาหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยไมไดมีการกำหนด

กลุมเปาหมาย รูปแบบ และชองทางการสื่อสารที่ชัดเจน ทำใหสมาชิกและเครือขายขาดการรับรูขอมูล ขาวสาร และกิจกรรม

ที่ตรงตามความตองการ สงผลกระทบดานความเชื่อมั่นตอองคกร  

จากขอม ูลในช วงป   2561 – 2564 (คณะกรรมการร ับรองมาตรฐานธ ุรก ิจและบร ิการ หอการค าไทย  

ป 2564) พบวา ในป 2561 มีสมาชิกลาออก 89 ราย ป 2562 มีสมาชิกลาออก 87 ราย ป 2563 มีสมาชิกลาออก  

96 ราย และป 2564 มีสมาชิกลาออก 141 ราย ซึ ่งจะเห็นไดวาอัตราการลาออกของสมาชิกเพิ่มสูงขึ ้นอยางตอเนื่อง  

โดยสาเหตุของการลาออกของสมาชิกคือ การไมเล็งเห็นถึงประโยชนของการเปนสมาชิก และมองวาขอมูลขาวสารของและ

กิจกรรมตาง ๆ ของหอการคายากตอการเขาถึง รวมทั้งตองการลดคาใชจายเพื่อใหเกิดสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจ จึงทำ

ใหมีอัตราการลงออกของสมาชิกมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากปญหาของการสื่อสาร ไป

ยังสมาชิกที่ไมมีประสิทธิภาพจะทำใหเกิดขอบกพรองในการสื่อสารขอมูลและจัดกิจกรรมที่หอการคาไทยและสภาหอการคา

แหงประเทศไทยจัดขึ้นใหสมาชิก รวมถึงมาตรการตาง ๆ ที่เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจที่เปนประโยชนในการดำเนิน

กิจการ และในระยะยาว สมาชิกในเครือขายจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปรับสื่อจากชองทางหรือจากหนวยงานอื่นที่มีความรวดเร็ว

และเขาถึงงายมากกวา และสงผลใหสมาชิกในเครือขายไมตองการตออายุสมาชิก และขาดความเชื่อมั่นในฐานะองคกรตัวแทน

ภาคเอกชนในอนาคต 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการในการสื่อสารขอมูลของหอการคาไทยและสภา

หอการคาแหงประเทศไทย และศึกษาความพรอมและการรับรูขอมูลขาวสารของสมาชิก รวมถึงหากลยุทธที่เหมาะสมในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารขอมูลกับสมาชิก เพื่อเปนแนวทางและนำผลการศึกษาไปปรับปรุงการดำเนินงานของหอการคา

ไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร การสื่อสารเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล หรือถายทอด

ความรูความคิดเห็น และประสบการณที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมกัน ทำใหเกิดความหมายในใจของผูเกี่ยวของเหลานั้น 

รับรูเหมือนกัน (ณฐอร กีรติลาภิน, 2560) นอกจากนี้ การสื่อสารยังเปนกระบวนการในการสงสาร หรือแลกเปลี่ยนขาวสาร 

ความคิด ความรูสึกระหวางบุคคลโดยใชสื่อหรือชองทางตาง ๆ เพื่อโนมนาวใจใหเกิดผลในกระบวนการรับรูหรือเปลี่ยน

ทัศนคติ และเพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกัน (จิราวรรณ ยิ้มปล้ืม, 2561) 

แนวคิดเกี ่ยวกับการสื ่อสารการตลาดผานสื่อดิจิทัล การสื ่อสารการตลาดโดยการใชเทคโนโลยี หรือระบบ

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ระบบตาง ๆ เพื ่อใหเกิดการสื ่อสาร ทางตรงไป ยังกลุ มเปาหมายเจาะจงไดเปนรายบุคคล  

เพื่อกระตุนการซื้อ และทำใหเกิดการ ตอบสนองในทันที (ศิริวรรณ วงศอภัย, 2562) 
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การส่ือสารถือเปนสวนหนึ่งของชีวติมนุษยเมื่อเขาสูยุคดิจิทัล การส่ือสารก็เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เขามา ทุก

คนสามารถนำเสนอเรื่องราวผานสื่อสังคมออนไลนโดยไมมีการตรวจสอบ มีการปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารได

ตลอดเวลา ในยุคดิจิทัล บทบาทของผูรับสารจะเปลี่ยนแปลงไป ไมไดมีหนาที่ในการรับสารเทานั้น แตผูรับสารสามารถเปนทั้ง

ผู รับสารและสงสารไดในเวลาเดียวกัน สิ ่งที ่ผู ใชสื ่อพึงตระหนักและยืดถือมาปฏิบัติคือการสื่อสารโดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผดิชอบตอการส่ือสาร ผานส่ือออนไลนในยุคดิจิทัล (วราพร ดำจับ, 2560) 

1) เว็บไซต (Website) คือสื่อนำเสนอขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร หรือการรวบรวม หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่ง

เชื ่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก ซึ ่งตองเปดดวยโปรแกรมเฉพาะทางที ่เรียกวา Web Browser โดยถูกจัดเก็บไวใน

เวิลดไวดเว็บ และเว็บไซตนั้นถูกสรางขึ้นดวยภาษาทางคอมพิวเตอรที่เรียกวา HTML (Hyper Text Markup Language) และ

ไดมีการพัฒนาและนำภาษาอื่น ๆ เขามารวมดวย เพื่อใหมีความสามารถมากขึ้น เชน PHP , SQL , Java ฯลฯ (ที่มา Thai 

Webmaster Association) 

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) หรือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนเครื่องมือสำหรับติดตอสื่อสารระหวางกัน

ประเภทหนึ่งคลายกับการสงจดหมายผานทางไปรษณีย แตอีเมลนี้เปนบริการที่สามารถทำการสงขอความ ไฟลเอกสารของ

คอมพิวเตอร หรือรูปภาพตาง ๆ ไปยังผูรับปลายทาง (ที่ใชบริการอีเมล) ไดผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต จึงทำใหเพิ่มความ

สะดวกสบายไดมากขึ้น นักการตลาดยังสามารถใช จดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารทางการตลาดไดในหลายลักษณะ เชน 

เปนการสงจดหมาย อิเล็กทรอนิกสสำหรับสื่อสารโดยตรงกับลูกคาและกลุมเปาหมาย ที ่มีความรวดเร็ว และสามารถ 

ตอบสนองไดในทันที มีตนทุนที่ต่ำ และสามารถสื่อสารกับผูคนไดครั้งละมาก ๆ ถึงแมวาการใช การตลาดผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสจะมีขอดี แตยังตองระวังในเรื่องของการสงจดหมาย อิเล็กทรอนิกสในปริมาณมาก หรือไมมีเนื้อหาสาระ 

(Spam) เพราะอาจสงผลกระทบตอภาพพจน ของแบรนดในระดับที่ไมอาจแกไขได (พงศกร โควไพโรจน, 2562) 

3) วีดีโอออนไลน (Online Video) เปนเว็บไซตที่ใหบริการวิดีโอออนไลนโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งปจจุบันไดรับความ

นิยมอยางแพรหลายและขยายตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอในวิดีโอออนไลนไมถูกจำกัดโดยผังรายการที่แนนอน

และตายตัว ทำใหผูใชบริการสามารถติดตามชมไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งผูใชสามารถเลือกชมเนื้อหาไดตามความตองการและ

ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน YouTube, TikTok 

4) Social Networking หรือเครือขายทางสังคมในอินเทอรเน็ต เปนเครือขายทางสังคมที่ใชสำหรับเชื่อมตอระหวาง

บุคคล กลุมบุคคล เพื่อใหเกิดเปนกลุมสังคม (Social Community) เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลระหวางกัน ทั้ง

ดานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชน Facebook, Line, Instagram ฯลฯ 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กลาววา IMC (Integrated Marketing Communications) ใน

ความเห็นของนักการตลาด คือ การสรางคุณคาตราสินคา (Brand Equity) ดวยการบูรณาการเครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ตาง ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแมนยำดวยขาวสารที่ตรงความตองการของกลุมเปาหมายดวย

เวลาที่เหมาะสม และดวยชองทางที่ถูกตอง (ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, 2553) 

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน ความเชื่อมั่นเปนสถานการณที่รวมถึงความมั่นใจ และสิ่งที่คาดหวังในทางบวกเพื่อ

เปนกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึง สามารถเกิดจากนิสัยของตัวพนักงาน เกิดจากสถานการณขององคกร หรือเกิดจาก

ความสัมพันธขององคกรที่มีตอพนักงาน (Boon & Holmes, 1991) 

 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคม กลาววา การตลาดสื่อสังคม (Social Media Marketing) เปนรูปแบบ หนึ่งของการตลาด

ทางอินเทอรเน็ตที่ใชเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการสื่อสารทาง การตลาดและเปาหมายทางสังคมของแบรนด 

การตลาดส่ือสังคมสวนใหญครอบคลุมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการแบงปนเนื้อหาทางสังคม วิดีโอและรูปภาพ เพื่อวัตถุประสงคทาง

การตลาด ซึ่งเปนเทรนด ใหมที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็วในรูปแบบที่ธุรกิจเขาถึงลูกคาเปาหมายไดงาย อีกทั้งยังสามารถ

กำหนด ไดวาเปนการใชชองทางส่ือสังคมเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑของบริษัท (Kaur ,2016) 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง  การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกวิจัยทั้งผูสงสารที่เปนผูบริหารและบุคลากรภายที่มสีวน

เกี่ยวของในการสงสารในหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย และผูรับสาร ที่เปน สมาชิกในกรุงเทพและ

ตางจังหวัด รวมทั้งส้ิน 20 ราย ดังนี้ 

กลุมที่ 1 ในฐานะผูสงสาร คือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในดานการกำหนดนโยบาย กลยุทธ แนวทางและรูปแบบใน

การสื่อสารขอมูลของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) จำนวน 5 ราย ไดแก 1) ประธานคณะกรรมการสื่อสารองคกร หอการคาไทย 1 ราย 2) หัวหนาทีมยุทธศาสตร 

หอการคาไทย 1 ราย 3) ผูจัดการฝายส่ือสารองคกร 1 ราย 4) เจาหนาที่ฝายส่ือสารองคกร 2 ราย 

กลุมที่ 2 ในฐานะผูรับสาร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 2) บริษัทที่เปนสมาชกิ

ในกร ุ ง เทพมหานคร  จำนวน 1  ราย  ด  วยว ิ ธ ี ก ารส ุ  มต ั วอย  า งแบบเฉพาะ เจาะจง  (Purposive Sampling)  

3) หอการคาจังหวัด จำนวน 10 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) แบงออกเปน หอการคาจังหวัด 

ภาคเหนือ จำนวน 2 ราย หอการคาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ราย หอการคาจังหวัด ภาคกลาง จำนวน 2 

ราย หอการคาจังหวัด ตะวันออก จำนวน 2 ราย  หอการคาจังหวัด ภาคใต จำนวน 2 ราย 4) สมาคมการคา จำนวน 1 ราย 

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

สำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแหลงขอมูล 2 แหลง เปนเครื่องมือในการวิจยั ประกอบดวย การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผู วิจัยใชวิธีการสัมภาษณโดยตรง รวมกับการสัมภาษณ และการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) เก็บรวบรวมจากเอกสารสื ่อสิ ่งพิมพ สื ่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) สื ่อสื ่อสังคม

ออนไลน (Social media) ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย โดยคัดเลือกจาก

ชองทางที่ใชในการสื่อสารลาสุดที่มีการเผยแพร นำเสนอผานสื่อมวลชน หรือชองทางตาง ๆ สงผลกระทบตอชื่อเสียง และ

ภาพลักษณองคกร ซึ่งการพิจารณาเอกสารตาง ๆ นี้ จะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการสื่อสารภายนอก และสะทอนกลับไปยัง

กระบวนการสื่อสารและรูปแบบการจัดการสื่อ รวมถึงงานวิจัยตาง ๆ ที่มีความใกลเคียง โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เครื ่องมือที่ใชในการวิจัยเปนลักษณะการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview) โดยไดจัดทำโครงสราง

คำถามที่ไดจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทำใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวจิัย 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 
ผลการศึกษาในกลุมผูสงสาร พบวา 1) ดานความพรอมของบุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวของ มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการสื่อสารองคกร ทำหนาที่ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธในการสื่อสาร เพื่อสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี

ใหแกองคกร โดยมีเจาหนาที่สื่อสารองคกร รับนโยบายจากคณะกรรมการชุดนี้และนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย  แบงออกเปน 2 ทีม ไดแก (1) ทีมทำคอนเทนต ทำหนาที่รวบรวมขอมูลและเขียนขาวใหประเด็นทีไ่ดรบัมอบหมาย 

การประสานงานกับสื่อและการสรุปกิจกรรมตางๆ และ (2) ทีมดูแล Multimedia ดูแลภาพถาย การตัดตอวิดิโอ งาน Social 

Network และสื่อตางๆ ในสวนของ Hardware และ Software มีอยูในระดับที่สามารถรองรับภารกิจขององคกรได มีการตั้ง

งบประมาณ แตหากเปรียบเทียบกับองคกรที่มีลักษณะใกลเคียงกันถือวามีการจัดสรรงบประมาณคอนขางนอย 2) ดานขอมูล

และการจัดทำขอมูลเพื่อใชในการสื่อสาร แบงขอมูลของผูรับสารจำแนกตามคณะกรรมการ มีวัตถุประสงคและบทบาทใน

การดำเนินงานแตกตางกัน แตมีตถุประสงครวมกันในเชิงเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ขอมูลขาวสารภาครัฐไดรับจาก

หนวยงานภาครัฐที่เปนพันธมิตรที่จัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน สวนขอมูลจากองคกรภาคเอกชนไดรับจากหนวยงานที่มีการ

เชื่อมโยงการทำงานที่คลายคลึงกัน และอาจมีกลุมสมาชิกที่เปนกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ยังเปน

องคกรที่สนับสนุนในดานองคความรูและวิชาการ 3) ดานการกำหนดกลุมเปาหมาย และชองทางในการสื่อสาร เนื้อหาสวน

ใหญเปนภาพขาวกิจกรรมหรือโครงการคณะกรรมการยุทธศาสตร มีวิธีเลือกรูปแบบการนำเสนอขอมูล 2 รูปแบบ คือ (1) งาน 

Artwork/Ads ใชในงานเกี่ยวกับงานประชุมสัมมนาฯ (2) VTR/VDO ใชกับโครงการหรือกิจกรรมที่เนนการสรางแนวคิด สราง

แรงบัลดาลใจใหผูประกอบการ สวนการสงสารสวนใหญจะสงทุกกลุมทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก 4) ดานชองทางใน

การสงสาร ใชรูปแบบ Online ผาน Social Network เปนหลัก สวน Offline เนนไปที่การเชิญเขาประชุมเปนสำคัญ ทั้งนี้ไม

มีการกำหนดชองทางการสื่อสารใหตรงกับผูรับสาร เนนไปที่ Facebook Official เพจ “Thai Chamber” เปนชองทางหลัก

ในการสื่อสาร 5) ดานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ยังไมมีการจัดสิทธิประโยชนพิเศษแกสมาชิกดาน

ขอมูล ขาวสาร เปนการเฉพาะ มีเพียงการสรุปมาตรการดานเศรษฐกิจสงไปยังอีเมลสมาชิกสัปดาหละ 1 ครั้ง  และการ

ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนดานการบริการ การอบรมสัมมนา ผาน TCC CONNECT Application 6) ดานการรับรูขอมูล

และผลสะทอนกลับ ไมมีการจัดทำชองทางในการวัดผลการรับรู (feedback) ในการสื่อสารขอมูลไปยังสมาชิก มีเพียง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเฉพาะสวนงานบริการ โดยดำเนินการตามมาตรฐาน ISO เทานั้น 7) ดานการวิเคราะห

สภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร องคกรที่เปนตัวแทนของผูประกอบการภาคเอกชนที่มีเครือขายมาก

ที่สุดในประเทศ มีสมาชิกที่มาจากสาขาธุรกิจ ขับเคลื่อนนโยบายโดยผูเชี่ยวชาญ นักธุรกิจชั้นนำ และมีสถาบันการศึกษาเปน

ของตนเอง แตขาดการวางแผนการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม การสื่อสารไมสามารถเขาถึงสมาชิกและเครือขายที่มีอยูเปน

จำนวนมากได รวมทั้งมีงบประมาณเรื่องการสื่อสารที่จำกัด หากใชโอกาสดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใช Social 

Network มากขึ้น ทำใหสื่อสารขาวสารไปยังสมาชิกไดงายและมากขึ้น ตนทุนนอยลง โดยมีความทายทายคือหนวยางนและ

องคกรดานเศรษฐกิจอื่นๆ นำเสนอขาวในประเด็นที่ใกลเคียงกัน ทำใหผูรับสารอาจไมสนใจขอมูลขาวสารของหอการคาไทย

และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สรุปไดวากลุมผูสงสาร คือ คณะกรรมการสื่อสารองคกรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำบทบาทหนาที่ของ

องคกร ใหเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย การส่ือสารเพื่อสรางความรู

ความเขาใจ ตลอดจนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูเกี่ยวของทุกกลุม และสรางสรรคกลยุทธและเครื่องมือในการสื่อสารที่

ทันสมัย เพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับเครือขายขององคกร 
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ผลการศึกษาในกลุมผูรับสาร พบวา 1) ดานความสนใจในขอมูล และชองทางการรับขอมูล ผูรับสารนิยมติดตาม

ในเรื่อง ขาวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวของกับการทำงานและการดำเนินธุรกิจของตน เพื่อนำขาวสารที่ไดมาเปนขอมูล

ประกอบในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจ ชองทางรับขอมูลขาวสารสวนใหญเปนทาง Social Network  เพราะเปน

ชองทางที่ใชในชีวิตประจำวัน ลำดับรองลงมาจะเปนผานทาง E-mail และ website ของหอการคาไทย 2) ดานการเขาถึง

ขอมูล ขาวสาร กรณีเปนชองทางออฟไลน (Offline) จะเปนในรูปแบบของจดหมายเชิญประชุมและสัมมนา สวนชองทาง

ออนไลน (Online) จะเปนชองทางที่สื่อสารมากที่สุด ทั้งจาก Facebook Fan page, YouTube Channel,  E-mail,  TCC 

Connect Application, Line OA โดยพบวาชองทางที่ผูรับสารสะดวกในการรบัขอมูลขาว จะเปนในรูปแบบชองทางออนไลน 

(Online) ผาน Social Network เพราะไดร ับความนิยมแพรหลาย สามารถใชงานไดทุกที ่ ทุกเวลา โดยเฉพาะผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) สำหรับขาวสารหรือขอมูลใดที่ไดรับเปนการเชิญเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ขอมูล

ขาวสารทางดานเศรษฐกิจ และการประชาสัมพันธโครงการที่เปนประโยชนตอผูประกอบการ โดยเฉพาะขาวสารหรือขอมูลที่

เกี่ยวของกับการเขาถึงแหลงเงินทุนในการฟนฟูและพัฒนากิจการ มาตรการที่ชวยเหลือผูประกอบการ SME ผูรับสารมีความ

ตองการมาก 3) ดานความพรอมของทรัพยากรผูรับสาร สวนใหญมีความพรอมรับขอมูลขาวสาร ผานชองทาง Online  

ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่ใชในชีวิตประจำวัน อาทิ โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) คอมพิวเตอร แท็บเล็ต ในขณะที่การ

รับขอมูลขาวสาร ผานชองทาง Offline มีความตองการลดลง พบบางจากการอานหนังสือพิมพและการรับจดหมายและ

หนังสือเชิญจากหนวยงานตาง ๆ 4) ดานผลสะทอนกลับ (Feedback) สวนใหญสมาชิกใช Line Official สอบถามขอมูล 

หรือ ขาวสาร เพิ ่มเติม จากหอการคาไทย เพราะเปนการสื ่อสารแบบ Two-way Communication สวนการติดตอกับ

เจาหนาที่มีหลายชองทางมากเกินไป ควรมีศูนยรวมรับขอมูลขาวสารเพื่อประสานงานตอในประเด็นตางๆ ใหกับผูรับสาร 5) 

ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ธุรกิจ มีผูบริหารที่มีความรู ประสบการณทางธุรกิจ

ที่มีความนาเชื่อถือ และมีผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา แตไมมีการจัดเก็บขอมูลหรือสำรวจความตองการของแตละกลุม

อยางชัดเจนเปนระบบ ทั้งนี้ หากมองถึงโอกาสเห็นไดชัดวาการแพรระบาดของโควิด - 19 ทำใหสมาชิกหันมาสนใจขอมูล

เศรษฐกิจ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการติดตอส่ือสาร การรับสาร การแสวงหาความรูตางๆ ผานออนไลนมากขึ้น 6) ดาน

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ยังไมมีการจัดสิทธิพิเศษดานขอมูลสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ สวนใหญเนน

ไปที่การขอรับคำปรึกษาดานการจัดตั้งธุรกิจ การบริการ CO การขอใบรับรองการเปนสมาชิก  ผูรับสารพึงพอใจเปนกิจกรรม

อบรม สัมมนา ที่ไมมีคาใชจาย สวนลดบริการตางๆ  ที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ และตองการสิทธิประโยชนที่มีเงื่อนไขการใช

งาย สะดวก และสามารถตอยอดทางธุรกิจได การติดตอจากเจาหนาที่แปนการใหขอมูลขาวสาร เรื่องการจัดอบรม สัมมนา 

รวมถึงการแจงการตออายุสมาชิกผานทั้งโทรศัพทและ E-Mail 7) ดานความเชื่อมั่น ผูรับสาร เชื่อมั่นวา หอการคาไทยและ

สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนองคกรผูนำของภาคเอกชนที่มีผูเชี่ยวชาญ ในหลากหลายสาขาวิชา สามารถชี้ชองทางหรือ

ให ขอเสนอ และทำงานรวมกับภาครัฐ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอนักธุรกิจ และประชาชน 8) ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงวิธีการ หรือ ชองทางการสื่อสาร ใหสามารถสื่อสารไดตรงจุดและเขาถึงผูรับสาร รวมถึงเสนอใหปรับปรุงภาพลักษณ

ใหทันสมัย  

สรุปไดวากลุมผูรับสาร มีความตองการใหหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เนนการสื่อสารใหเกิด

การมีสวนรวมมากขึ้น ควรมีการจัดทำแบบสำรวจความตองการในการรับขอมูลขาวสาร เพื่อใหตรงกลุมเปาหมาย เนนการ

สื่อสารที่รวดเร็ว ตรงประเด็น และเปนความตองการของสมาชิก รวมถึงเนนการสื่อสารขอมูลสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่สมาชิก

จะไดรับเพื่อใหเกิดแรงจูงในในการใชงาน 

การประยุกตใชเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เพื่อหาสาเหตุของปญหาในเรื่อง

ประสิทธิภาพในการสื ่อสารขอมูลกับสมาชิกหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย พบปจจัยที่เปนสาเหตุ
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ประกอบดวย คือ ขอมูลขาวสารไมถึงสมาชิก ปญหาการจัดการชองทางการสื่อสาร ปญหาการจัดการขอมูล และเจาหนาที่

ขาดองคความรูดานการจัดการและการส่ือสารการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 

สรุปแนวทางเลอืก การแกไขปญหาได 4 แนวทาง ดงันี้ คือ 

1) กลยุทธการสื่อสารเพื่อสงเสริมเครือขายความรวมมือดานเศรษฐกิจ เนนการสื่อสารที่ทำใหเกิดการมีสวนรวม

ของสมาชิกและเครือขายมากยิ่งขึ้น โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาฐานขอมูลความตองการของสมาชิก และนำไปใชในการ

ออกแบบส่ือ กิจกรรม และชองทางการส่ือสารทั้งออนไลนและออฟไลนที่เหมาะสม  

2) กลยุทธการใชชองทางการสื่อสารภายในแบบมุงเปา การสื่อสารที่มีเนื้อหาเฉพาะดาน เชน ดานการคา ดาน

การเกษตร ดานการทองเที่ยว โดยใชเนื้อหารูปแบบการส่ือสาร และชองทางการส่ือสารที่เขาถึงเฉพาะกลุมสมาชิก  

3) กลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก การสื่อสารขอมูลกิจกรรมและสิทธิประโยชนตาง ๆ 

สรางความแตกตางเพื่อดึงดูดใหสมาชิกมีสวนรวมผานกิจกรรม สามารถใชประโยชนในเชิงตอยอดธุรกจิไดมากขึน้ ซึ่งจะชวยให

สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในองคกร 

4) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการและการสื่อสารการตลาด เนนสงเสริมและพัฒนาเจาหนาที่สื่อสาร

องคกร ใหมีองคความรูดานการจัดการ ทักษะที่หลากหลาย Multiple Skills สามารถเชื่อมโยงการทำงานรวมกันอยางเปน

ระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะการส่ือสารการตลาด เพื่อสรางการรับรู สรางความเขาใจ และสรางการยอมรับของสมาชิก  

ผลการวิเคราะห พบวา หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย มีสมาชิกในเครือขายจำนวนมากและมาจาก

ทุกภาคธุรกิจ มีจุดแข็งคือการเปนหนึ่งใน คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ทำหนาที่ในนามตัวแทนภาคเอกชนไทย

ในการเสนอขอเท็จจริง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของภาคเอกชนตอรัฐบาล รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่คอยสนับสนนุ

งานดานวิชาการ เปนองคกรที่มีขอมูลขาวสารจำนวนมาก มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ปจจุบันเนนการสื่อสารผานชองทาง

ออนไลนเปนหลัก โดยมีคณะกรรมการสื่อสารองคกรเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารและภาพลักษณโดยรวม ปญหาที่

พบคือการสงขอมูล ขาวสาร ไปยังสมาชิกและผูประกอบการมากจนเกินไป ไมมีการวางแผนกลุมเปาหมายและชองทางการส่ือสารที่

ชัดเจน  
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ผูวิจัยจึงไดเลือก “กลยุทธการสื ่อสารเพื ่อสงเสริมเครือขายความรวมมือดานเศรษฐกิจ” มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพกับสมาชิก หากนำกลยุทธดังกลาวนี้มาใช โดยมีแผนงานและกิจกรรมสำคัญคือจัดทำแบบสอบแบบสำรวจความ

ตองการรับรูขอมูลขาวสารของสมาชิก จัดเวทีเปดรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในเครือขาย (ออนไลน) และเชื่อมโยงฐานขอมลูกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนพันธมิตร เพื่อจัดทำฐานขอมูล Big Data จะทำใหองคกรสามารถสงขอมูลขาวสารที่มีไปยังสมาชิกและ

ผูประกอบการไดตรงตามตวามตองการ เกิดการกระจายขอมูลที่รวดเร็ว ครบถวน มีประสิทธิภาพ  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
จากการสัมภาษณและเก็บขอมูลกับสมาชิกและเครือขายหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทยในฐานะ

กลุมผูรับสาร ผูวิจัยไดกำหนดแนวทางและกลยุทธที่สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ  ดังนี้  

กลยุทธขอที่ 1 กลยุทธการสื่อสารเพื่อสงเสริมเครือขายความรวมมือดานเศรษฐกิจ เปนกลยุทธที่สอดคลองกับ

แนวคิดของ (Smith Joanna & Priscilla Wohlstetter, 2006, pp.250) ที่ไดกลาววา เครือขายคือความสัมพันธระหวางตัว 

แสดงตาง ๆ ภายในเครือขายมีลักษณะของความสมัครใจ (Voluntary) โดยที่ไมมีองคกรใดบังคับหรือสั่งการองคการอื่น ๆ ใน

เครือขายได ทั้งนี้ความสัมพันธดังกลาวจะอยูในระดับที่สามารถนำไปสูการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดำเนินงานหรือการ

ตัดสินใจรวมกันระหวางตัวแสดงตาง ๆ ภายในเครือขาย ดังนั้นแนวทางการสื่อสารที่ทำใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกและ

เครือขายมากยิ่งขึ้น โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาฐานขอมูลความตองการของสมาชิก และนำไปใชในการออกแบบส่ือ 

กิจกรรม และชองทางการสื่อสารทั้งออนไลนและออฟไลนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการสมาชิกและยกระดับการมี

สวนรวมและความรวมมือของเครือขายในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ จึงมีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวนี้  

กลยุทธขอที่ 2 กลยุทธการใชชองทางการสื่อสารภายในแบบมุงเปา ที่ใหความสำคัญกับการสื่อสารที่มีเนื้อหา

เฉพาะดาน โดยใชเนื้อหารูปแบบการส่ือสาร และชองทางการส่ือสารที่เขาถึงเฉพาะกลุมสมาชิก เพื่อสรางการรับรูและเกิดการ

มีสวนรวมของสมาชิก เปนกลยุทธที่สอดคลองกับแนวคิดของ (Ascroft, 1987 : 135-136) อธิบายวา การสื่อสารแบบมีสวน

รวม เปนการส่ือสารที่คำนึงถึงกระบวนการในการส่ือสารแบบมีสวนรวมวาเปนกระบวนการที่กลุมบุคคลตาง ๆ ซึ่งมีความตั้งใจ

และมีความเกี่ยวของกับประเด็นปญหาหนึ่ง ๆ ไดเขามามีบทบาทในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางความเขาใจ

รวมกัน  

กลยุทธขอที่ 3 กลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก สอดคลองกับแนวคิดของ (กันตภณ ศรี

สุวรรณ, 2562)  ที่กลาววาความเชื่อมั่น หมายถึง ความไววางใจหรือความมั่นใจของบุคคล ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู

ความเขาใจของบุคคลนั้น ภายใตสถานการณหนึ่งความเชื่อมั่นเปนความรูสึกเชื่อใจไววางใจ ในแงองคกร ความเชื่อมั่น เปนส่ิง

ที่จำเปนสำหรับการมีปฏิสัมพันธระหวางกันการบรหิารจัดการองคกร รวมถึงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดวย ดังนั้นความ

เชื่อมั่นจึงเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการทำงานของหนวยงาน ดังนั้นการสรางความเชื่อมั่นใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให

ประชาชนไววางใจจึงเปนปจจัยสำคัญอันจะสงผลตอผลสำเร็จในการทำงานของหนวยงานภาครัฐเปนอยางมาก  

กลยุทธขอที ่  4 กลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการและการสื ่อสาร สอดคลองกับแนวคิดของ  

(อนันต พันนึก, 2554) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือเปนหัวใจสำคัญของความสำเร็จของการบริหารจัดการองคการสมัยใหม 

ทั้งนี้องคการตองมีแนวทางการ พัฒนาและกระบวนการในการสรางความรู ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการใหเกิด

การเรียนรูและนำไปสูการปฏิบัติ ซึ่งการสื่อสาร การตัดสินใจ เปนปจจัยที่สำคัญของการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 

ฉะนั้นแนวคิดการพัฒนาพัฒนาบุคลากรดานการจัดการและการสื่อสาร จึงมีความสำคัญและสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ

การส่ือสาร 
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ขอเสนอแนะ 

 
1) การศึกษาในครั้งนี้อยูในชวงสถานการณการการแพรระบาดของโควิด – 19 ทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผล

ทำใหการเก็บขอมูลและการสัมภาษณเชิงลึกใชระยะเวลาไมนานนัก และมีขอจำกัดในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล ทำใหการ

เก็บขอมูลสวนหนึ ่งตองใชการสัมภาษณทางโทรศัพทและการสัมภาษณผานระบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Google 

Hangouts Meet และ ZOOM ซึ่งพบวาเกิดขอติดขัดทางดานความพรอมของผูใหสัมภาษณ อาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ตไม

ชัดเจน รวมถึงเวลาของผูใหสัมภาษณที่มีจำกัด  

2) สมาชิกหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย มีจำนวนมากและอยูในทุกกลุมสาขาอาชีพ การเลือก

กลุมตัวอยางในการศึกษาอาจไมคอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ดังนั้น ควรมีการการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ควบคูไปดวยเพื่อใหครอบคลุมกลุมตัวอยางไดมากยิ่งขึ้น  

3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่มีการดำเนินงานและมีบทบาทที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหทราบถึงความ

แตกตาง จุดแข็ง จุดออนและสิ่งที่ควรนำมาปรังปรุง ในการสื่อสารขอมูล เพื่อนำมาพัฒนาการสื่อสารของหอการคาไทยและ

สภาหอการคาแหงประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความสัมพนัธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรและความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION-BASED SELF-ESTEEM AND 

EMPLOYEE ENGAGEMENT OF EMPLOYEES OF SUBDISTRICT AT KOSUM PHISAI 

DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE. 
คมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ0

1 และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Khomsan Suwannasert and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 2) ศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคกร 

3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความภาคภูมิใจและปจจัยความผูกพันตอองคกร  โดยใชแบบสอบถามวัดความภาคภูมิใจ

แหงตนในองคกร และวัดความผูกพันตอองคกร มีจำนวนกลุมตัวอยางเปนพนักงานสวนตำบล จำนวน 120 คน ผลการศึกษา 

พบวาความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร มีคาเฉลี่ยรวมในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และความผูกพันตอองคกร มีคะแนนความ

ผูกพันตอองคกร 83.22 คะแนน แสดงวาพนักงานมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง และพบวามีปจจัยความภาคภูมิใจแหง

ตนในองคกร 7 ขอที่มีความสำคัญตอปจจัยความผูกพันตอองคกร  

 

คำสำคัญ : ความภาคภูมิใจแหงตน, ความผูกพันตอองคกร, พนักงานสวนตำบล, แบบสอบถาม 

 

Abstract 
This Research aims to study the Organization- Based Self- Esteem and the employee engagement, and the 

employee engagement, and the relationship between Organization- Based Self- Esteem and the employee 

engagement.  Organization- Based Self- Esteem questionnaire and employee engagement were used to 

collected data from 120 samples.  Results found that organization-based self-esteem its mean was at the 

all highly agreeable level. The Employee Engagement Scorecard was at 83.22. This means that the company 

had adhered to employee engagement best practices and that employee engagement was high. and the 

employee engagement.  Seven items of Organization- Based Self- Esteem are significance important to 

employee engagement 

 

Keywords:  Organization- Based Self- Esteem, Employee Engagement, Employee of Sub District, 

Questionnaire 

 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002  

email: khomsan.su@kkumail.com 

2
 คณะเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
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1. บทนำ 
     ทัศนคติของพนักงานที่มีตอองคกรมีผลสำคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานคือหนาตาขององคกรเปนแหลง

สรางความรูและนวัตกรรมใหกับองคกร องคกรจึงจำเปนที่จะตองสรางและปรับปรุงความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

(Kumar & Pansari, 2015) เมื ่อพนักงานมีความผูกพันตอองคกรจะสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีใหกับองคกร (Meyer & 

Schneider, 2021)  ดังนั้นองคการบริหารสวนตำบล(อบต.) ในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 17 อบต. เปน

หนวยงานราชการซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการความสะดวกแกประชาชนในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย  รวมถึงการใหบริการสาธารณะ

แกชุมชน บางครั้งดวยการส่ังการจากราชการสวนกลาง หรือผูบริหารองคกร ส่ังการใหปฏิบัติงานเกนิขีดความสามารถ หรือขอ

สั่งการไมตรงตามบริบททองถิ่น รวมทั้งสภาพพื้นที่ไมเอื้ออำนวยตอการสนองนโยบายผูบริหาร สงผลใหการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ไมเปนที่พอใจแกพนักงานมากนัก ทำใหพนักงานสวนตำบลขาดขวัญและกำลังใจ สงผลใหความภาคภูมิใจ ความ

มุงมั่นและการไมแสวงหาประสบการณการทำงาน ทำใหทัศนคติการทำงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความทุมเทใน

งานลดลง ผลลัพธในงานไมดีเทาที่ควร หากพนักงานเกิดความภาคภูมิใจแหงตนในหนวยงานและความผูกพันตอหนวยงาน 

อาจทำใหการปฏิบัติงาน มีศักยภาพมากขึ้น พนักงานเกิดความผูกพันตอองคกร เกิดแรงผลักดัน ทุมเทในงานอยางเต็มที่ เกิด

ประสิทธิผลตอองคกร (Pierce, Gardner, Cummings & Dunham, 1989)  

     ดังนั้นผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร ปจจัยความผูกพันตอองคกร ของพนักงาน

สวนตำบล และความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับความผูกพันตอองคกร ของพนักงานสวนตำบล 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกองคกร สามรถนำผลการศึกษา เสนอตอผูบริหาร  หรือผูที่มีสวน

เกี่ยวของ ใชเปนขอมูลพิจารณาสงเสริมใหพนักงาน เกิดความภาคภูมิใจมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง  อันจะเปน

ประโยชนตอการบริหารองคกร อยางมีประสิทธิภาพ 

    

2. ทบทวนวรรณกรรม 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Self-esteem)  

     Pierce, Gardne, Cummings and Dunham (1989) กลาววา ในการพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองของระดับ

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร พบความสัมพันธเชิงบวกระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรและการวัดแรงจูงใจใน

การทำงาน ความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนและทัศนคติของพนักงาน ความพึงพอใจและความมุงมั่นในการ

ทำงานมีความเกี่ยวของกับทัศนคติในการทำงาน 

      Pierce and Gardner (2004) มีแนวคิดวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Organization-Based Self-Esteem : 

OBSE) เปนแนวทางในการทำงานของพนักงาน ในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ทำใหเห็นประโยชนของการเห็นคุณคาในความ

เชื่อมั่น ในฝมือการทำงานของตนเอง กอใหเกิดความภูมิใจในตนเองและองคกร อีกทั้งยังเปนระดับที่พนักงานเชื่อวาตนเองมี

ศักยภาพ มีความสามารถหรือเปนที่ตองการในองคกร สัมผัสไดวาตนเองมีความสำคัญตอองคกร ซึ่งเปนการประเมินตนเองอีก

ชองทางหนึ่งวา ตัวพนักงานรูสึกมีคุณคาตอองคกร อยูในระดับไหน ซึ่งสามารถสะทอนระดับการรับรูวาตัวพนักงานมี

ความสามารถ มีคุณคาหรือเปนที่ตองการในองคกรหรือไม 

      Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall and Alarcon (2010) ไดอธิบายวา สภาพแวดลอมรอบขางในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตัวของพนักงาน เปนสัญญาณถึงความภาคภูมิใจแหงตนเองในองคกร ความภาคภูมิใจแหงตนใน

องคกรมีความสัมพันธทางบวก กับความพึงพอใจในงาน ความใสใจตอองคกร ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และยังสงผลให

องคกรมีพนักงาน ที่แสดงออกของพฤติกรรมที่ภูมิใจในองคกรอยางชัดเจน 
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 1.2 แนวคิดและทฤษฎีกับความผูกพันในองคกร (Employee Engagement) 

         Xanthopoulou, Bakker and Fischbach (2013) ไดอธิบายวา การแสดงใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนเอง 

แตไมใดมีการมองโลกในทางที่ดี มีสวนเกี่ยวของในทางบวกกับความผูกพันในการทำงาน 

       Kumar and  Pansari (2015) ไดนิยามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรและอธิบายองคประกอบวา ปจจัยทางดาน

พฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานมีจำนวน 5 ดาน คือ 1) ความพึงพอใจของพนักงานตอองคกร 2) การแสดงความ

ภาคภูมิใจ 3) ความมุงมั่นในงาน 4) ความจงรักภักดี และ 5) ผลการปฏิบัติงานพนักงาน รวมทั้งไดสรางเครื่องมือ เพื่อใชวัด

ความผูกพันของพนักงานในองคกร และวิธีการปรับปรุงที่กอใหเกิดความผูกพันตอองคกร 

       Na-Nan, Kanthong and Joungtrakul  (2021) ไดสรุปวาการรับรู ความสามารถในตนเองสงผลโดยตรงตอความ

ผูกพันของพนักงาน เนื ่องจากบุคคลที ่มีความมั่นใจในตนเอง มีความมุ งมั ่นในการทำงาน มีแรงจูงใจสูง และมีความ

กระตือรือรน ฉะนั้นคนเหลานี้จึงทำงานดวยความพยายามอยางเต็มที่และเต็มใจอยางสม่ำเสมอในการแกปญหาและอุปสรรค

ในการทำงานใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดรับมอบหมาย 

          Romppel, Herrmann-Lingen, Wachter Edelmann, Düngen,Pieske, and Grande,  (2013) ไดอธิบายวา การ

วัดความผูกพันของพนักงานตอองคกรสามารถวัดได 6 ขอดังนี้ 1) ถามีคนดูถูกฉัน ฉันจะหาหนทางพิสูจนมันใหได ใหรูความ

จริง 2) เปนเรื่องงายสำหรับฉันที่จะยึดมั่นในอุดมการณ และทำบรรลุเปาหมายใหสำเร็จ 3) ฉันเชื่อวาฉันสามารถจัดการกับ

เหตุการณที่ไมคาดคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 4 ) จากประสบการณ ฉันรูวิธีจัดการกับสถานการณที่ไมคาดฝนได 5 )  ฉัน

สามารถสงบสติอารมณไดเมื่อเผชิญกับความทาทายของปญหา 6 ) ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ฉันมั่นใจวา สามารถรับมือกับมันได 

        1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Self-esteem) กับ

ความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement) 

            ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Self-esteem)  อาจกลาวไดวา มนุษยเราถามีความเชื่อมั่นหรือรูสึกวาตนเองมี

คุณคา มีความสามารถ และเห็นคุณคาในศักยภาพของตัวเอง รวมทั้งปรับทัศนคติของตนเองตอองคกรใหอยูในทิศทางบวก ก็

จะเกิดการสรางผลงานที่ดีออกมาใหแกองคกร ทำใหเกิดความผูกพันตอองคกร (Employee Engagement)  

              Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall and Alarcon (2010) จากการศึกษาความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 

ปจจุบันพบวา OBSE (Organization-Based Self-Esteem) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่นของ

องคกร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

            Mauno, Kinnunen and Ruokolainen (2007) อธิบายวา ความภาคภูมิใจในตนเองอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ

ในการทำงานในองคกรและยังมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ ความคิดเชิงบวก และพฤติกรรมดานบวกกับงานอื่น ๆ รวมทั้งที่มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับจิตใจผูกพันกับงาน 

        1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

             ปรัชญา ลางคุลานนท (2562) ศึกษาแนวทางการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในเทศบาลตำบล

เชียงยืน พบวาความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร ทั้งหมดอยูในระดับถูกตองมาก ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน มีคะแนน

รวม 80.88 คะแนน แสดงวาพนักงานเทศบาลมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง สุดทายความสัมพันธระหวางความ

ภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 

          สุพัตรา  ศรีกระทุม (2562) ศึกษาการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา พนักงานเทศบาลมีระดับความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรโดยอยูในระดับมีบอยครั้ง 

และมีคะแนนความผูกพันตอองคกรรวม 83.32 คะแนน แสดงวาพนักงานเทศบาลมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง  อีกทั้ง
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ความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญที่ 

0.05 

          Norman, Gardner and Piercec (2015) ศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทการบริหารที่แตกตางกันกับความ

ภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Organization-Based Self-Esteem :OBSE) และความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันตอ

องคกร การลาออก  ยายงาน และไมมีความกระตือรือรน เก็บขอมูลโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม จากกลุมประชากรตัวอยาง

จำนวน 1,386 คน ในเขตบริษัทอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี  โดยใหพนักงานอธิบายถึงการที่ผูบริหารไดปฏิบัติตอพนักงาน

แลวทำการจัดอันดับความภาคภูมิใจแหงตน ความพึงพอใจ ความผูกพัน การลาออก อยากยายบริษัท และ พนักงานที่ไมมี

ความกระตือรือรน จากผลการวิจัย พบวาบทบาทของผูบริหาร การวางตัว การบริหารงาน  ที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 

        Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall, and Alarcon (2010) อธิบายวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 

ปจจุบันพบวา OBSE (Organization-Based Self-Esteem) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่นของ

องคกร และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จึงสรุปไดวาความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (Self-esteem) และ ความผูกพันตอ

องคกร (Employee Engagement) มีความสัมพันธระหวางกันและกัน 

        1.5 กรอบแนวคิด 

              การศึกษาในครั้งนี้ไดทำการศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร  ปจจัยความผูกพันธตอองคกรของ

พนักงานสวนตำบล และไดศึกษาเพื่อวัดความสัมพันธระหวางความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร กับปจจัยความผูกพันธตอ

องคกร จึงไดแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ดังรูปที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 
        การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวจิัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช

แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

        3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานสวนตำบล เปนกลุมตัวอยาง ที่ปฏิบัติงานอยูภายในองคการบริหาร

สวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  342 คน การกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคำนวณจากสูตร 

Cochran  ในป 1977 (Bartlett, Kotrlik, and Higgins, 2001) และทำการปรับสูตรเมื่อขนาดกลุมตัวอยางเกิน 5% ของ

ประชากร ไดขนาดตัวอยาง 100 คน จึงปรับจำนวนใหเปน 120 คน 

ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานส่วนตําบล 

1.ดา้นความพึงพอใจของพนกังาน 4.ดา้นความจงรักภกัดีของพนกังาน 

2.ดา้นเอกลกัษณ์ของพนกังาน 5.ดา้นผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

3.ดา้นความมุ่งมัน่ในการทาํงานของพนกังาน 

 

ความภาคภูมิใจแห่งตนในองค์กรของพนักงานส่วนตําบล 
ความสัมพันธ์ระห ว่าง

ความภาคภูมิใจแห่งตนใน

องค์กรและความผูกพัน

ต่อองค์กรของพนักงาน

ส่วนตําบล อําเภอโกสุม

พสัิย จังหวดัมหาสารคาม 
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        3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

              ผูศึกษาใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนรายละเอียดในแบบสอบถามประกอบดวย  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชมาตรวัดแบบ Nominal Scale และแบบ Ordinal Scale  

สวนที่ 2 แบบสอบถามความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรของพนักงานสวนตำบล วัดโดยใชเครื่องมือ  Organization 

- Based    Self - Esteem  ซึ่งดัดแปลงมาจาก  Pierce et al (1989)  ใช Likert Scale 5 ระดับ มีจำนวน 10  ขอคำถาม

และนำแบบสอบถามมาทำการทดสอบความนาเชื่อถือ ทดลองกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง รวมทั้งส้ิน

จำนวน 30 คน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหความเชื่อมั่นหาคาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha 

ซึ ่งจะตองไดค าสัมประสิทธิ ์  Cronbach’s Alpha มากกวา 0.7 ถ ือว าใช ได  (Sekaran and Bougies, 2013) ซ ึ ่งผล

แบบสอบถามสวนที่ 2 ไดคาสัมประสิทธิ์คาสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เทากับ 0.825  จึงสามารถนำไปใชได   

สวนที่ 3 แบบสอบถามความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจาก 

Kumar and Pamsari (2015) ใชวัดดวยกัน 5 ดานของประสบการณ คือ ดานความพึงพอใจของพนักงานตอองคกร 

(Employee satisfaction) ดานเอกลักษณของพนักงาน (Employee Identification)  ดานความมุ งมั ่นในการทำงาน 

(Employee Commitment) ดานความจงรักภักดีของพนักงาน (Employee Loyalty) และดานผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน (Employee performance) จำนวน 20 ขอ ใชมาตรวัดอัตราสวนประมาณคา โดยมี 5 ระดับของ Likert scale  

และนำแบบสอบถามมาทำการทดสอบความนาเชื ่อถือ ตามรายละเอียดสวนที ่ 2 ซึ ่งผลแบบสอบถามสวนที ่ 3 ไดคา

สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha อยูระหวาง 0.818 - 0.935 อยูในระดับดี นำไปใชไดซึ่งในสวนของเกณฑการแปลผลขอมูล

ปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน คะแนนรวม ทั้ง 20 ขอ 100 คะแนน 

         3.3 การเก็บรวมรวมขอมูล 

              ผูศึกษาไดทำการสรางแบบสอบถามออนไลน (Google form) เพื่อใหพนักงานสวนตำบลผูตอบแบบสอบถาม

สะดวกในการตอบแบบสอบถามและสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามโดยวิธีสุม จำนวน 120 คน จาก

กลุมตัวอยาง 

         3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

             1.การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประมวลผลแลวนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง

แจกแจงคาความถี่ (Frequency) ของคาเฉลี่ย (Mean) = x� , คารอยละ (Percentage) สุดทายคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation): S.D. ทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS (Statistical for Social Sciences) 

             2.การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแกการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

และ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาสรปุไดวาผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มอีายรุะหวาง 20 – 30 ป มรีะดับการศึกษา

ปริญญาตรี รายไดตอเดือนอยูในชวง 15,001-25,000 บาท มีอายุการทำงานกับ อบต. ระหวาง 11-20 ป และพนักงานสวน

ตำบล สวนใหญเปนกลุมระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการ  
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 4.1 ผลการศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรของพนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม จากผลการศึกษาสรุปไดวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรของพนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ซึ่งแบงออกเปนรายขอ 10 ขอ คาเฉล่ียอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แสดงดังรูปที่ 2 ดังนี้ 

 

รูปที่ 2 

คาเฉล่ีย

ปจจัย

ความ

ภาคภูมิใจแหงตนในองคกรของพนักงานสวนตำบล อ.โกสุมพสัิย จ.มหาสารคาม 

4.2. ผลการศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 5 

ดาน สรุปไดดังรูปที่ 3 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 คะแนนความผูกพันตอองคกรของพนกังานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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  สามารถสรุปผลคะแนนขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคามทั้ง 5 ดาน พบวามีคะแนนความผูกพันตอองคกรรวม 83.22 คะแนน ซึ่งอยูในชวงคะแนนรวม 80-100 แสดงวา 

พนักงานมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง (Kumar & Pansari, 2015) 

 4.3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับ ปจจัยความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 การวิเคราะหคาสหสัมพันธของความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล อำเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 : คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Pearson correlation coefficient) 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 

ปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 4.22 0.67 1       

ดานความพึงพอใจของพนักงาน 4.15 0.73 .646** 1      

ดานเอกลักษณของพนักงาน 4.16 0.76 .700** .819** 1     

ดานความมุงมั่นในการทำงาน 4.16 0.82 .683** .675** .842** 1    

ดานความจงรักภักดีของพนักงาน 4.14 0.81 .530** .563** .715** .715** 1   

ดานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 4.23 0.78 .546** .591** .686** .675** .761** 1  

ดานความผูกพันตอองคกรรวม 4.17 0.68 .722** .872** .962** .890** .820** .793** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level  

       จากตารางที ่2 พบวา ปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกบัปจจัยความผูกพันตอองคกรทุก

ดานอยางมีนยัสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 

 4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับ ปจจัยความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสวนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

  ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรกับ ปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวน

ตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 5 ดาน แสดงดังตารางที่ 3 ถึง 8 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห ดานความพึงพอใจของพนักงาน 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ดานความพึงพอใจของพนักงาน 

B SE β P 

คาคงที ่ 0.971 0.310  0.002 

10. ทานเปนคนที่ใหความรวมมือในที่ทำงานองคการบริหารสวนตำบล 0.394 0.074 0.443 0.000 

7. ทานเปนคนที่มีคุณคาในองคการบริหารสวนตำบล 0.172 0.079 0.190 0.032 

4. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 0.176 0.086 0.184 0.043 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.700 R2 = 0.49 Adjust R2 = 0.477 F = 37.131 VIF = 1.848 

DW = 1.823 
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 จากตารางที ่ 3 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 3 ขอที ่มี

ความสำคัญตอดานความพึงพอใจ ไดแก  10. ทานเปนคนที่ใหความรวมมือในที่ทำงานองคการบริหารสวนตำบล 7. ทานเปน

คนที่มีคุณคาในองคการบริหารสวนตำบลและ 4. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ตามลำดับ

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห ดานเอกลักษณของพนักงาน 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ดานเอกลักษณของพนักงาน 

B SE β P 

คาคงที ่ 0.950 0.294  0.002 

19. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวนตำบล 0.275 0.093 0.306 0.004 

12. ทานมุงมั่นใสใจในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล 0.229 0.069 0.267 0.001 

20. ทานเปนคนที่ใหความรวมมือในที่ทำงานองคการบริหารสวนตำบล 0.241 0.091 0.259 0.009 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.719 R2 = 0.517 Adjust R2 = 0.504 F = 41.341  

VIF = 2.568 DW = 2.026 

 จากตารางที ่ 4 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 3 ขอที ่มี

ความสำคัญตอดานเอกลักษณของพนักงาน ไดแก  19. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวนตำบล 12. 

ทานมุงมั่นใสใจในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล และ20. ทานเปนคนที่ใหความรวมมือในทีท่ำงานองคการบรหิารสวน

ตำบล ตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 5 : ผลการวิเคราะห ดานความมุงมั่นในการทำงานของพนกังาน 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ดานความมุงม่ันในการทำงาน 

B SE β P 

คาคงที ่ 0.798 0.315  0.013 

28. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด 0.247 0.101 0.245 0.016 

22. ทานมุงมั่นใสใจในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล 0.265 0.083 0.284 0.002 

29. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวนตำบล 0.277 0.091 0.284 0.003 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.710 R2 = 0.50 Adjust R2 = 0.491 F = 

39.260 VIF = 2.368 DW = 1.777 

จากตารางที ่ 5 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 3 ขอที ่มี

ความสำคัญตอดานความมุงมั่นในการทำงานของพนักงาน ไดแก 28. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด 22. 

ทานมุงมั่นใสใจในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล และ29. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวน

ตำบล ตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 6 : ผลการวิเคราะห ดานความจงรักภักดีของพนกังาน 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ดานความจงรักภักดีของพนักงาน 

B SE β P 

คาคงที ่ 1.624 0.354  0.000 

38. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด 0.380 0.092 0.383 0.000 

36. ทานสามารถทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดใน องคการบริหารสวนตำบลอยูเสมอ 0.225 0.086 0.242 0.010 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.555 R2 = 0.308 Adjust R2 = 0.296  

F = 26.057 VIF = 1.442 DW = 1.750 

จากตารางที ่ 6 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 2 ขอที ่มี

ความสำคัญตอดานความจงรักภักดีของพนักงาน ไดแก 38. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด และ36. ทาน

สามารถทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดใน องคการบริหารสวนตำบลอยูเสมอ ตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 7 : ผลการวิเคราะห ดานผลการปฏิบัติงานของพนกังาน 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ดานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

B SE β P 

คาคงที ่ 1.664 0.356  0.000 

41. ทานเปนที่ตองการในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล 0.300 0.090 0.327 0.001 

44. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 0.305 0.100 0.298 0.003 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.563 R2 = 0.317 Adjust R2 = 0.305  

F = 27.120 VIF = 1.634 DW = 1.584 

จากตารางที ่ 7 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 2 ขอที ่มี

ความสำคัญตอดานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก 41. ทานเปนที่ตองการในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบลและ

44. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล ตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 8 : ผลการวิเคราะห  ปจจัยความผูกพันในงานโดยรวม 

ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร 
ความผูกพันในงานโดยรวม 

B SE β P 

คาคงที ่ 1.123 0.278  0.000 

59. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวนตำบล 0.223 0.078 0.277 0.005 

51. ทานเปนที่ตองการในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล 0.133 0.075 0.165 0.080 

54. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 0.192 0.080 0.214 0.018 

58. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด 0.167 0.083 0.200 0.046 

R R2 Adjust R2 F VIF DW 
R = 0.722 R2 = 0.522 Adjust R2 = 0.505  

F = 31.380 VIF = 2.377 DW = 1.633 

 จากตารางที ่ 8 พบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรรายขอมีความสำคัญกับความผูกพันตอองคกร 4 ขอที ่มี

ความสำคัญตอความผูกพันในงานโดยรวมไดแก 59. ทานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ที่องคการบริหารสวนตำบล 51. ทาน
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เปนที่ตองการในการทำงานที่องคการบริหารสวนตำบล 54. ทานไดรับความไวใจในที่ทำงานขององคการบริหารสวนตำบล 

และ58. ทานมีประโยชนในองคการบริหารสวนตำบลตลอด ตามลำดับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.5 อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรของพนักงานสวนตำบล  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

พนักงานสวนตำบลมีระดับความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรโดยอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 7 ขอ และปจจัยความภาคภูมิใจ

แหงตนในองคกรรายขอทีอ่ยูระดับเห็นดวย 3 ขอ สุดทายเมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียรายขอทัง้หมด พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

เห็นดวยอยางยิ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ Norman, Gardner and Piercec. (2015) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

บทบาทการบริหารที่แตกตางกันกบัความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร (OBSE) และความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในการ

ทำงาน การเปล่ียนงาน และหมดความมุงมั่นตั้งใจ จากผลการวิจัย พบวา บทบาทของผูบริหารที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ

ความภาคภูมิใจแหงตน ทั้งยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูบริหารและผลการดำเนินงานของพนักงาน 

จากการศึกษาปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความพึง

พอใจของพนักงาน ใหความสำคัญกับ ทานรูสึกใกลชิดกับคนอื่นในที่ทำงาน ดานเอกลักษณของพนักงาน ใหความสำคัญกับ 

ทานรูสึกวาเขาก็ชื่นชมทานเมื่อมีคนกลาวชื่นชมองคกร ดานความมุงมั่นในการทำงาน ใหความสำคัญกับ ทานมีความมุงม่ัน

อยางมากที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ดานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหความสำคัญกับ ทานเชื่อวาองคกรมีโอกาสอยาง

มากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทาน มีระดับความผูกพันตอองคกรโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยทั้งหมด และดาน

ความจงรักภักดีของพนักงาน ซึ่งใหความสำคัญกับ ทานพึงพอใจที่จะทำงานใหกับองคการบริหารสวนตำบลตลอดอาชีพ อยูใน

ระดับเหน็ดวยอยางยิ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา ศรีกระทุม (2562) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสรางความผูกพนั

ตอองคกรของพนักงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี พบวา พนักงานเทศบาลมีระดับความผูกพัน

ตอองคกรโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมีบอยครั้งทั้ง 5 ดาน พนักงานมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง ตามปจจัยความ

ผูกพันทั้ง 5 ดาน 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรปจจัยความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสวนตำบล จากการศึกษาพบวา ความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยความผูกพันตอ

องคทุกดาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ Bowling, Eschleman, Wang, Kirkendall 

and Alarcon (2010) จากการศึกษาความภาคภูมิใจแหงตนในองคกร พบวา Organization-Based Self-Esteem (OBSE) มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่นขององคกร การมีสวนรวมในงาน ประสิทธิภาพ และพฤติกรรมการ

เปนพลเมืองในองคกร 

5.สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา ผูศึกษาพบวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนำมาพัฒนาแนวคิด ตอยอดและสามารถสรางองคความรู  

ใหแกผูบริหารองคกร หัวหนาสายงาน หรือพนักงานสวนตำบลที่รับผิดชอบตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชนปจจัยความ

ภาคภูมิใจแหงตนในองคกร ขอทานสามารถทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดในองคการบริหารสวนตำบลอยูเสมอ ซึ่งมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับต่ำสุด ผูศึกษาไดเสนอแนวทาง โครงการ หรือกิจกรรม ในการเพิ่มระดับความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรเพื่อใหเกิด
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แนวความคิด ปรับเปล่ียน พัฒนางาน พัฒนาองคกรในรูปแบบใหมๆ  และปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล 

พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง โดยเฉพาะดานความพึงพอใจของพนักงานตอองคกร และดานเอกลักษณ

ของพนักงาน มีคะแนนเฉล่ียที่สูง  

6.ขอเสนอแนะ 

 6.1  ผูศึกษามีขอเสนอแนะสำหรับองคกร ดังตอไปน้ี 

  1) ผูบริหาร ตองปรับปรุงแนวทางการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานสวนตำบล โดยอาจจะมอบหมาย

ใหงานการเจาหนาที่ จัดโครงการ การสรางคุณคาของตนเองในองคกร การปรับตัวใหเกิดความสำคัญในองคกร หรือ พัฒนา

กิจกรรมใหสามารถสรางการเปล่ียนแปลงในงานขององคกรอยูเสมอ เปนตน 

  2) ผูบริหาร ควรสนับสนุนและปรับปรุงกิจกรรมใหพนักงานสวนตำบล แสดงความสามารถ ความรวมมือในที่ทำงาน

องคกรใหเต็มที่  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สงผลใหองคกรเกิดผลการดำเนินงานตามเปาหมาย และกอใหเกิดความ

ภาคภูมิใจแหงตนในองคกร รวมทั้งเกิดความผูกพันตอองคกรอีกดวย 

 6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป  

  1) การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม และในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะมีการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อไดรับขอมูลเชิงลึก หรือสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อไดรับขอมูลภาพรวม 

สงผลใหการศึกษามีความลึกซึ้งในทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2) การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดจำกัดเฉพาะกลุมตัวอยางเปน พนักงานสวนตำบล โดยในการศึกษาครั้งตอไปควร

ศึกษาปจจัยความภาคภูมิใจแหงตนในองคกรและความผูกพันตอองคกร ขยายขอบเขตกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร พนักงาน

จางตามภารกิจ ลูกจางชั่วคราว ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งมีผลตอความผูกพันตอองคกร เปนตน  
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ปจจัยที่สงผลตอความเหน่ือยหนายในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  

กรณีศึกษา บริษัท ABC 

Factors affecting job burnout of employees in industrial plants: 

ABC Company case study 
จตุภพ พันธุโพ0

1 และศศิวิมล มีอำพล1

2 

Jatupob Puntupo, and Assoc. Prof. Dr. Sasivimol Meeampol  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยนี้ มุงเนนในการหาเหตุปจจัยที่กอใหเกิด ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม และวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานของบุคลากรในองคกร โดยเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่

ใชในการศึกษาคือ พนักงาน บริษัท ABC ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 224 คน กำหนดระยะเวลาเก็บขอมูลระหวาง 

เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือแบบสอบถาม โดยใช แบบประเมินมาตรฐานการวัดระดับ

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน (MBI-GS) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน โดยเปน

สเกล 7 ระดับ สถิติที่ใช ประกอบดวย คาเฉลี่ย, t-test, F-test (One - Way Analysis of Variance), การวิเคราะหความ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression แบบ Enter จากผลการศึกษาพบวา ระดับภาวะเหนื่อยหนายสวนใหญอยูในระดับปาน

กลาง และขอมูลสวนบุคคล รวมถึงปจจัยภายในองคกร มีความสัมพันธทางสถิติอยางมีนัยสำคัญ ที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ปจจัย, ภาวะเหนื่อยหนาย, โรงงานอุตสาหกรรม 

 

Abstract 
This research study focuses on finding the factors that cause the Burnout condition of employees in 

industrial plants and measuring the level of burnout in the work of personnel in the organization; this 

research is a quantitative study. The population used in the study was 224 employees of ABC Company 

located in Bangkok. The data collection period is during December 2021. The research instrument was a 

questionnaire Maslach Burnout Inventory General Survey (MBI-GS), and a questionnaire on factors affecting 

job burnout; the questionnaire is a Likert 7-level scale. Statistics used include Mean, t-test, F-test (One-Way 

Analysis of Variance), and Multiple Regression Analysis Enter method. Most burnout levels were moderate, 

and personal information, including internal factors. There was a statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: factors, burnout, industrial plants 
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โรงงานอุตสาหกรรมถือวาเปนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญอยางหนึ่งของประเทศ ซึ่งการดำเนินงานอยูในรูปแบบการผลิต

สินคา อันนำเอาวัสดุ วัตถุดิบ หรือชิ้นสวน มาแปรสภาพ เพื่อใหไดสินคาที่กอใหเกิดประโยชนตอผูนำไปใช และส่ิงที่ขับเคล่ือน

ดำเนินการผลิตก็คือหนวยงานยอยภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ลวนมีการดำเนินงานตามหนาที ่ที่มีความแตกตางกัน บุคคล

ในแตละภาคสวนที่ดำเนินงานอยูภายในโรงงานอุตสาหกรรม เปรียบเหมือนฟนเฟองในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเดินไปขางหนา 

แตก็มีเหตุปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาในการดำเนินงาน สะดุด ชะงัก หรือการดำเนินงานที่ไมไดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือ

เกิดจากปญหาความเครียดและภาวะเหนื่อยหนายของพนักงาน ที่สงผลตอการกระทำและความรูสึกนึกคิดของบุคคลใน

องคกร กระทบตอเปาหมายในการดำเนินงานขององคกร โดยความเครียดและภาวะเหนื่อยหนายของพนักงาน เพราะผลการ

ปฏิบัติงานนั้นเปนปจจัยที่สำคัญตอองคกรเปนอยางมาก หากผลการปฏิบัติงานของพนักงานออกมาในทางที่ดีตรงตาม

เปาหมายขององคกร ก็จะเปนตัวบงบอกไดวาองคกรนั้นมีการปรับปรุงพัฒนาไดอยางถูกตอง และนำมาสูความสำเร็จบรรลุ

เปาหมายขององคกร ดังนั้นผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นสำคัญเปนอยางมาก แตการปฏิบัติงานรวมกันของคนจำนวน

มากที่มาจากสถานที่ที่แตกตางกัน พื้นฐานทางดานครอบครัวที่แตกตางกัน ดานจิตใจและความรูสึก ดานความรูความสามารถ 

ดานอายุ ดานประสบการณในการทำงาน อาจจะทำใหเกิดขอเปรียบเทียบ ทำใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ เกิดการกระทบกนั 

หรือเกิดความไมเขาใจกันปญหาตาง ๆ เหลานี ้ถาไมไดรับการแกไขจะทำใหเกิดความรูสึกนอยใจ ทอแท กดดัน เกิด

ความเครียด เกิดความเบื่อหนายในงานที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลง (ณัฐสิณีนันท เมธากาญจนา, 2562) 

แนวคิดของภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงานจะมีผลตอการปฏิบัติงานโดยตรง อันเนื่องมาจากการสงผลใน

พฤติกรรมดานลบของพนักงานที่มีตอองคกร โดยสิ่งเหลานี้จะสงผลตอผลิตผล กำลังการผลิต และภาระงานที่เกิดขึ้นภายใน

หนวยงานนั้นๆ รวมถึงผลกระทบจากการลาออกจากงาน ทำใหองคกรสูญเสียศักยภาพของบุคคลที่มีประสบการณและความรู 

และตองสูญเสียงบประมาณในการอบรมและฝกฝนพนักงานใหม รวมถึงปญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเหนื่อยหนาย

ในการทำงาน จะสงผลโดยตรงตอปญหาดานสุขภาพจิต และสุขภาพทางกายตามมาดวยเชนกัน (Maslach, Schaufeli, & 

Leiter, 2001) สาเหตุที่มีการศึกษาและทราบโดยทั่วไปคือความเครียดจากการทำงานในระยะเวลานาน จะสงผลตอภาวะ

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน ความเครียดที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่นาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิด ภาวะความเหนื่อย

หนายในการทำงาน ซึ่งจะสงผลเสียในการมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานหรือบุคคลอื่น (Fernandez-Ballestoros , 2003; 

Maslach ,1978) 

จากการศึกษาและอานบทความงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ผูศึกษาวิจัยเห็นวาความสัมพันธของเหตุปจจัยตางๆ ไดแก 

ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึง ปจจัยภายในองคกร ซึ่งอาจเปนเหตุปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด และนำไปสูการเกิด

ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC  

ดังนั้นการศึกษาศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงเนนในการหาเหตุปจจัยที่กอใหเกิด ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานของพนักงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC และวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานของบุคลากรในองคกร ซึ่งผล

ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปนำเสนอกับผูบริหารระดับสูง หรือผูที่มีความเกี่ยวของ เพื่อระบุกลุมเปาหมาย และนำไปปรับปรุง

แกไขเหตุปจจัยตางๆ และปองกันไมใหพนักงานเกิดภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงาน จนนำไปสูพฤติกรรมดานลบที่สงผล

เสียตอการปฏิบัติงาน เพื่อลดอัตรา และโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุที่ทำใหตกใจ ที่มีมาอยางตอเนื่องจนไมสามารถ 

บรรลุเปาประสงค “อุบัติเหตุเปนศูนย” ได 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ 

 

Pine and Aronson (1981) กลาววา ความเหนื่อยหนายเปนผลมาจากการไดรับความกดดันทางอารมณอยางซ้ำซาก 

และสม่ำเสมอ ซึ่งสัมพันธกับการทำงานเกี่ยวของกับบุคคลมาเปนเวลายาวนาน และตกอยูในสภาพของผูใหบริการมากกวา

ผูรับบริการ ผูที่มีอาการเหนื่อยหนายจะมีอาการออนเพลียทางรางกาย อารมณ และจิตใจ รูสึกหมดหวังชวยเหลือตนเองไมได 

ขาดความสนใจ และขาดความกระตือรือรนในหนาที่การงาน และการใชชีวิตโดยรวม ในงานของ Maslach (1997) ไดอธิบาย

ความหมายของความเหนื่อยหนายในการทำงานไววา เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดานอารมณที่มีตอความเครียดเรื้อรังจาก

การทำงาน เนื่องจากเกิดความไมสอดคลองหรือความไมสมดุลกันระหวางบุคคลกับงานที่ทำอยู และจากความกดดันจากการมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคลที่เกี ่ยวของ และจากจากการศึกษาของ Maslach (1997) ไดแบงความเหนื่อยหนายในการทำงาน

ออกเปน 3 ดาน คือ ดานความเหนื่อยลาทางอารมณ (Emotional Exhaustion) เปนอาการสำคัญเพราะเปนอาการในระยะ

เริ่มตนของกลุมอาการความเหนื่อยหนาย ที่หากยังไมสามารถแกไขไดบุคคลจะรูสึกหมดกำลังหรือสูญเสียพลังงาน หมด

กำลังใจในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต รูสึกวาตนไมมีความสามารถที่จะชวยเหลือผูอื่นไดอีก เนื่องจากออนลาเกินไปไมมี

แรงจูงใจที่จะตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ดานการลดความเปนบุคคล (Depersonalization) เปนอาการที่เกิดตอเนื่องมาจาก

ความรูสึกออนลาทางอารมณที่ยังพอแกไขไดแตยุงยากซับซอนมากกวา ซึ่งจะมีความรูสึกและเจตคตใินทางลบตอผูอื่นและตอ

งานที่รับผิดชอบ ตอมาคือ ดานความสำเร็จสวนบุคคล (Reduced Personal Accomplishment) เปนความรูสึกและทัศนคติ

ในทางลบตอตนเอง เกิดจากการที่ตนเองมีความรูสึกทัศนคติในทางลบตอผูอื่นและตองานที่รับผิดชอบ สงผลใหประสิทธิภาพ

ในการบริการลดลง ทำใหเกิดความรูสึกผิด รูสึกดอยความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น คิดวาตนลมเหลว สูญเสีย

การนับถือตนเอง รูสึกวาตนเองไมมีคา โดยในการศึกษา Maslach (1997) ไดใชเครื่องมือ Maslach Burnout Inventory ใน

การประเมินความเหนื่อยหนายซึ่ง MBI เปนเครื่องมือที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน นอกจาก MBI แลวยังมีเครื่องมือ

ที่สามารถใชวัดความเหนื่อยหนายไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน คือ Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความเหน่ือยหนายในการทำงาน 

 

Maslach (1997) กลาววา สาเหตุของการเกิดความเหนื่อยหนายในการทำงาน แบงออกเปน 2 ประการ ไดแก ปจจัย

จากตัวบุคคล และปจจัยจากสภาพแวดลอมในการทำงาน ในดานปจจัยจากตัวบุคคล แบงไดเปนดานตางๆ คือ ดาน

บุคลิกภาพ ปจจัยสวนบุคคลที่กอใหเกิดความเหนื่อยหนาย เชนบุคลิกภาพที่ตองพึ่งพาผูอื่นอยูเสมอ มีความวิตกกังวล ขาด

ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคคลพวกนี้จะมีความทอแททางอารมณไดสูง บุคคลที่ขาดความอดทนอดกล้ัน จึงมีโอกาสลดความเปน

บุคคลและกอความเสียหายใหแกผูรับบริการหรือบุคคลรอบขางไดนอกจากนี้บุคคลที่มีความเชื่อมั่นภายในตนเอง มีสวนในการ

เกิดความเหนื่อยหนายในการทำงานได เนื่องจากบุคคลที่เชื่อมั่นภายในตนเองสูงนั้น จะคิดวาตนเองมีศักยภาพจัดการควบคุม

ทุกสิ่งทุกอยางได สวนบุคคลที่เชื่อมั่นภายนอกตนเองสูง มักจะหวังพึ่งพาส่ิงแวดลอมภายนอกตลอดเวลา เมื่อพบความผิดหวัง 

คนกลุมนี้จะรูสึกลมเหลว ดานอายุ จากการศึกษา พบวา อายุและความเหนื่อยหนายในการทำงานมีความสัมพันธกันอยาง

เดนชัด เนื่องจากอายุจะสะทอนถึงประสบการณในการทำงาน ผูที่มีอายุมากจะมีประสบการณการทำงานมาก มีวุฒิภาวะ รูจัก

ชีวิต สามารถปรับตัวสอดคลองกับความจริงไดมากขึ้น โอกาสเสี่ยงตอความเหนื่อยหนายในการทำงานจึงมีนอยลง ดาน

สถานภาพสมรส พบวา ผูที่เปนโสดจะมีความเหนื่อยหนายในการทำงานสูงกวาผูที่สมรสแลว การที่บุคคลที่สมรสแลวมีความ

เหนื่อยหนายในการทำงานนอยกวาคนโสดเปนเพราะครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญมาก คู สมรสที่มี

สัมพันธภาพที่ดีตอกันจะมีความรักความเขาใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน รูจักผอนหนักผอนเบาใหอภัยกัน และยังมีสวน
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รวมในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ความ

เหนื่อยหนายในการทำงานในกลุมบุคคล ซึ่งมีอาชีพทางการบริการสังคมหลายสาขาอาชีพ มักมีความเหนื่อยหนายในการ

ทำงานอยูในชวง 1-5 ปของการทำงาน สวนในกลุมบุคลากรในทีมจิตเวชนั้น พบวามีความเหนื่อยหนายในระยะเวลา 1 ป 

ทนายความมักมีความเหนื ่อยหนายในการทำงานในชวงเวลา 2-4 ป  ดานปจจัยของสภาพแวดลอมในการทำงาน 

สภาพแวดลอมในการทำงานภายในหนวยงาน หรือ องคกรมีสวนกอใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทำงานได โดยมีการ

แบงเปนดานยอย ดังนี้ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ การทำงานในองคกรที่มีคนพลุกพลานเกินไป เสียงดัง แสงสลัว การ

ถายเทอากาศไมดี จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำใหเกิดความเครียดได เพราะมนุษยมีขอจำกัดใน

การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เมื่อสภาพรางกายและจิตใจไมสามารถปรับตัวใหสมดุลแลว ก็จะมีผลตอ

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตของบุคคลนั้น ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองเผชิญกับความกดดัน มีชั่วโมงการ

ทำงานที ่ยาวนานติดตอกันมากเกินไปจะกอใหเกิดความเครียด และมีทัศนคติทางลบตองานบริการและผู ร ับบริการ 

นอกจากนั้น สัดสวนระหวางบุคลากรตอสูรับบริการที่สูงเกินความสามารถจะกอใหเกิดความออนลาทางอารมณมากขึ้น ลดคา

ความเปนบุคคล ขาดความเห็นอกเห็นใจตอผูรับบริการ ในทางตรงกันขามถาอัตราสวนต่ำผูใหบริการจะมีเวลาใหความสนใจ 

และใชเวลาในการดูแล คนหาปญหาของผูรับบริการมากขึ้น การที่มีบุคลากรแตตองรับผิดชอบตอผูรับบริการมากทำใหมีงาน

ลนมือเกินกวาที่จะจัดการใหลุลวงไปได เปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิดความเหนื่อยหนายในการทำงาน 

ในงานของ Cooper (2001) ไดศึกษาและรวบรวมปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดความเหนื่อยหนายโดยสามารถ

แบงเปนปจจัยใหญๆ ได 3 ปจจัยคือ 1.ปจจัยดานตัวบุคคล ซึ่งแยกยอยไดดังนี้ ดานเพศ งานวิจัยสวนมากพบวา เพศมี

ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายโดยสวนหนึ่งพบวา เพศหญิงจะมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณสูงกวา

เพศชายเนื่องจากเพศหญิงไวตอความรูสึกของบุคคลอื่นมากกวา มีความขัดแยงในบทบาทหนาที่ ซึ่งมาจากการที่ตองทำงาน

บานและงานประจำ แตงานวิจัยอีกสวนพบวา เพศชายมีความเหนื่อยหนายมากกวาเพศหญิง เนื่องจากเพศชายไดรับการเล้ียง

ดูใหมีความเขมแข็งและอดทน ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาหรือความเครียดจากการทำงาน สังคมมักจะไมยอมรับการแสดงความ

ออนแอของเพศชาย แตใหการสนับสนุนและเห็นใจเพศหญิงมากกวา จึงอาจทำใหเพศชายรูสึกโดดเดี่ยว  ดาน อายุ เปนปจจัย

ที่บงบอกความมีวุฒิภาวะทางอารมณ และประสบการณของบุคคล งานวิจัยที่ผานมาแสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีอายนอยจะมี

ความเหนื่อยหนายในการทำงานมากกวาบุคคลที่มีอายุมาก  ดานทัศนคติ บุคคลที่มีทัศนคติทางลบตอตนเองและผูที่อยูรอบ

ขาง จะไมมีความพึงพอใจในชีวิตและเกิดความเหนื่อยหนายในการทำงานงายกวาบุคคลอื่น 2. ปจจัยดานลักษณะงาน แยก

ยอยไดดังนี ้ ดานปริมาณงาน ลักษณะงานที่เปนงานประจำ ความขัดแยงในบทบาทความคลุมเครือของบทบาท ลวนมี

ความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายดานการลดคาความเปนบุคคลในผูอื่นทั้งสิ้น สวนความมีอิสระในการทำงาน มี

ความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายดานความรูสึกเหนื่อยล้ำทางอารมณ เนื่องจากตองตัดสินใจรับดวยตนเอง ทำใหเกิด

การรับรูถึงความมีอิสระในงานและความสามารถของตนเพิ่มมากขึ้น ทำใหความเหนื่อยลาทางอารมณลดลง 3.ปจจัยดาน

องคกร แยกยอยไดดังนี้  ดานรูปแบบหรือนโยบายในการทำงาน องคกรที่เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

การทำงานและมีการทำงานเปนทีม พนักงานจะมีความเหนื่อยหนายในการทำงานต่ำกวาองคกรที่มีระเบียบเครงครัดและไม

เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในการทำงาน ดานการสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมจาก

ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการทำงาน โดยปองกันความออนลาทาง

อารมณและการลดคาความเปนบุคคลของผูอื่น นอกจากนั้นการใหขอมูลปอนกลับในการทำงาน (Feedback) สามารถปองกัน

ความเหนื่อยหนายได 

 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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พัลพงศ สุวรรณวาทิน (2559) ไดทำการศึกษาเรือ่งการรับรูภาระงานและความเหนื่อยหนายในการทำงานของพนักงาน

ตอนรับบนเครื่องบิน โดยมีการส่ือสารภายในองคการและความเครียดในการทำงานเปนตวัแปรกำกับ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางการรับรูภาระงานและความเหนื่อยหนายในการทำงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน โดยมีการ

สื่อสารภายในองคการและความเครียดในการทำงานเปนตัวแปรกำกับ กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน จำนวน 200 คน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ประกอบไปดวยแบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล 

แบบสอบถามการรับรูภาระงาน แบบสอบถามความเหนื่อยหนายในการทำงาน แบบสอบถามการสื่อสารภายในองคการ และ

แบบสอบถามความเครียดในการทำงาน วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Model) ซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา การรับรูภาระงานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=-.

274, p < 0.01) ซึ่งสอดคลองกับงานของ Cooper (2001) และงานของ Maslach (1997 ) ในปจจัยดานการทำงานหรือ

รูปแบบภาระงาน และการสื่อสารภายในองคการไมไดกำกับความสัมพันธระหวางการรับรูภาระงานและความเหนื่อยหนายใน

การทำงานในขณะที่ความเครียดในการทำงานเปนตัวแปรกำกับความสัมพันธระหวางการรับรูภาระงานกับความเหนื่อยหนาย

ในการทำงาน และมีคาความผันแปรรวม (R2= .425) 

วัฒนา ศรีวิลัย และ กลาหาญ ณ นาน (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความเครียดและความเหนื่อยหนายในการทำงานที่

มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท ไฟน เม็ททัล เทคโนโลยีส จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาอิทธิพลของความเครียดและความเหนื่อยหนายตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุมตัวอยาง จำนวน 231 คน เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเปนเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional sampling) ตามสวนงาน หลังจากนั้นจึงใชวิธีการสุมอยางงาย การวิเคราะหขอมูลใช

วิธีการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบ Enter ถูกนำมาใชทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ความเครียด ไดแก ดาน

จิตใจและดานพฤติกรรมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความเครียด

ดานรางกายไมมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคล

เกิดความรูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับงานหรือความมั่นคงในงาน รวมทั้ง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน เชน การมาสายหรือ

ขาดงานบอยครั้ง แสดงวาบุคคลนั้นตกอยูในภาวะความเครียด และ 2) ความเหนื่อยหนายในการทำงาน ไดแก ดานการลดคา

ความเปนบุคคลในผูอื่นและดานความรูสึก วาตนไมประสบความสำเร็จมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความเหนื่อยหนาย ในการทำงานดานความออนลาทางอารมณไมมีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองปฏิบัติงานได

ไมเต็มที่หรือไมไดตามมาตรฐานของงานแลว จึงสงผลใหการทำงานขาดประสิทธิภาพ จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา

ผลกระทบทางดานจิตใจจนกอใหเกิดภาวะความเหนื่อยหนาย ดานการลดคาความเปนบุคคล ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงาน 

สอดคลองกับงานของ Maslach (1997 ) 

จิตกาญจนา ชาญศิลป (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอความเหนื่อย

หนายในการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเครียด การสนับสนุนทางสังคม 

และความเหนื่อยหนายในการทำงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดกับความเหนื่อยหนายในการทำงาน และ

ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายในการทำงาน รวมถึงศึกษาการปฏิสัมพันธระหวาง

ความเครียดกับการสนับสนุนทางสังคมที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน กลุมตัวอยางคือพนักงานเทศบาลในจังหวัด

สงขลา จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ 
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คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงชั้นผลการศึกษาพบวา พนักงาน

เทศบาลมีความเครียดในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายในการทำงานโดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ความเครียดในการทำงานดานขอเรียกรองจากงานดานกายภาพและขอเรียกรองจากงานดานจิตใจมีความสัมพันธเชิง

บวกกับความเหนื่อยหนายในการทำงานทั้งสองดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก ดานความออนลาจากการทำงานและดาน

ความไมเกี่ยวของในงาน รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมดานสติปญญามีความสัมพันธเชิงลบกับความเหนื่อยหนายในการ

ทำงานทั้งสองดานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเชนกัน จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาปจจัยทางดานกายภาพมีความสัมพันธตอ

ความเหนื่อยหนายสอดคลองกับงานของ Maslach (1997 ) และดานการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธตอความเหนื่อย

หนายในการทำงาน โดยสอดคลองกับงานของ Cooper  

ณัฐสิณีนันท เมธากาญจนา (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความเครียดและความเบื่อหนายในงาน ที่สงผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวน

บุคคลที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด 2) เพื่อศึกษาระดับความเครียดในงานที่

สงผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทเอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด 3) เพื่อศึกษาระดับความเบื่อหนายในงาน ที่

สงผลตอผลการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จำนวน 186 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก และ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ

เชิงอนุมาน ประกอบดวย Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD และ Multiple Regression Analysis 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพ

โสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท และมีประสบการณในการทำงานปจจุบัน 3-6 

ป 2) ผลจากการวัดระดับความคิดเห็น พบวา ความเครียดดานจิตใจ ดานรางกาย และดานพฤติกรรม ทุกดานมีระดับความ

คิดเห็นในระดับปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความเครียดดานรางกาย สงผลตอผลการปฏิบัติงานทุกดาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผลจากการวัดระดับความคิดเห็น พบวาความเบื่อหนาย ดานความออนลาทาง

อารมณ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานความดอยสัมพันธภาพกับบุคคลและดานความรูสึกที่ไม

ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา

ความเบื่อหนายดานความดอยสัมพันธภาพกับบุคคลสงผลตอผลการปฏิบัติงานทุกดาน และดานความรูสึกไมประสบผลสำเร็จ

สงผลตอผลการปฏิบัติงานดานเวลาที่ใชในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในงานวิจัยนี้ความเครียด

ทางดานรางกายหรืออาจจะกลาวไดวาเปนปจจัยทางดานกายภาพมีความสัมพันธตอการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มี

ความสอดคลองในงานของ วัฒนา ศรีวิลัย และ กลาหาญ ณ นาน (2564) ในดานผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน และ

ยังมีความสอดคลองในดานปจจัยทางกายภาพที่ไดกลาวไวในงานของ Maslach (1997)  

วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ และคณะ (2561) ไดทำการศึกษาเรื ่อง ความเหนื่อยหนายของพยาบาลหองผาตัดใน

โรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานของพยาบาลหอง

ผาตัดในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานครและศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ เปนการศึกษาเชิงพรรณนาในพยาบาลหองผาตัด

ในโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบวัดความเหนื่อยหนายของแมสแลช ใชสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธและ

การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษา กลุมตัวอยาง 315 รายมีความเหนื่อยหนายในดานความออนลาทางอารมณอยูในระดับปาน

กลาง ดานการลดคาความเปนบุคคลอยูในระดับต่ำและดานการลดคาความสำเร็จสวนบุคคลอยูในระดับปานกลาง ซึ่งคิดเปน

คะแนนเฉล่ีย เทากับ 20.75, 2.62 และ 33.87 ตามลำดับ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในดานความออนลาทาง

อารมณ คือ ประสบการณการทำงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบสัมพันธภาพระหวางบุคลากร และการรับรูตอระบบการบริการ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในดานการลดคาความเปนบุคคล คือ ประสบการณการทำงาน ลักษณะงานที่

รับผิดชอบ และการรับรูตอระบบการบริการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในดานการลดคาความสำเร็จสวนบุคคล 
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คือ ประสบการณการทำงานสรุป กลุมตัวอยางมีความเหนื่อยหนายในดานความออนลาทางอารมณและดานการลดคา

ความสำเร็จสวนบุคคลอยูในระดับปานกลาง  และพบวามีหลายปจจัยสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในดานตางๆ การพัฒนา

ปจจัยตางๆอาจมีสวนชวยปองกันความเหนื่อยหนายในการทำงานของพยาบาลหองผาตัดได ในงานวิจัยนี้มีปจจัยดาน

ประสบการณในการทำงาน มีความสอดคลองกับงานของ ณัฐสิณีนันท เมธากาญจนา (2562) ที่ไดกลาวถึงปจจัยดาน

ประสบการณที่มีผลตอความเหนื่อยหนาย และสอดคลองในงานของ Cooper (2001) Maslach (1997 ) ทั้งดานลักษณะงาน 

ประสบการณ และการรับรูตอระบบบริหารงาน 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

      การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 

บริษัท ABC” ผูศึกษาวิจัยไดทำการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

 

      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา 

บริษัท ABC  เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน 

บริษัท ABC ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 494 คน (ณ ปงบประมาณ 2564) โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง

จำนวน 222 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงาน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จำนวน 11 

ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ สถานภาพการมีบุตร ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหนงงาน ชวงเวลาในการทำงานปกติ 

ลักษณะงานที่ทำ รายไดจากการทำงานเฉล่ียตอเดือน ภาระคาใชจายเฉล่ียตอเดือน และ โรคประจำตัว สวนที่ 2 แบบประเมิน

มาตรฐาน การวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงาน มีลักษณะแบบสอบถามเปน Rating Scale จำนวน 22 ขอ เปนขอ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายไดจ้ากการทาํงาน 

- ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 

- โรคประจาํตวั 

 

 

 

ภาวะเหน่ือยหน่ายในการทํางาน 

ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษา บริษัท ABC 

- ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ์ 

- ดา้นการลดความเป็นบุคคล 

- ดา้นความสาํเร็จส่วนบุคคล   

ปัจจัยภายในองค์กร 
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คําถามทางลบ จำนวน 14 ขอ ประกอบดวย ดานความออนลาทางอารมณ 9 ขอ ดานการลดความเปนบุคคล 5 ขอ และขอ

คําถามทางบวก จำนวน 8 ขอ ประกอบดวย ดานความสำเร็จสวนบุคคล  8 ขอ โดยมีเกณฑการกำหนดคะแนน เพื่อแบงระดับ

ความเหนื่อยหนายในการทำงานในแตละดานตามตารางของ Maslach and Jackson (1986, pp. 201-213) กำหนดไวดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  การแบงระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานของ รายดาน 

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน ดานความออนลาทางอารมณ ดานการลดความเปนบุคคล ดานความสำเร็จสวนบุคคล 

ระดับต่ำ 0 – 16 คะแนน 0 – 6 คะแนน 39 คะแนนขึ้นไป 

ระดับปานกลาง 17 – 26 คะแนน 7 – 12 คะแนน 32 – 38 คะแนน 

ระดับสูง 27 คะแนนขึ้นไป 13 คะแนนขึ้นไป 0 – 31 คะแนน 

การแปลผลคะแนนภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานภาพรวม พิจารณาขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยเพื่อใชในการแปลผล

ขอมูลตามความหมายของขอมูลกำหนดไวเปน 3 ระดับ ใชการอิงกลุมโดยใชคาเฉลี่ย แบงเปน 3 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ย ได

ดังนี้ 

 ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานระดับสูง   หมายถึง 89-132 คะแนน 

 ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานระดับปานกลาง  หมายถึง 44-88 คะแนน 

 ภาวะเหนื่อยหนายในการทำงานระดับต่ำ   หมายถึง ต่ำกวา 44 คะแนน 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน มีลักษณะแบบสอบถามเปน Rating Scale 

จำนวน 45 ขอ ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 3 จะประเมินคำตอบเปน 7 ระดับ โดยเปนแบบสอบถามในรูปของ Likert Scale 7 

ระดับ (Zikmund William G. 1997) เปนการวัดขอมูลประเภทมาตรอันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งไดกำหนดเกณฑการให

คะแนนในแตละระดับ การแปลผลคาคะแนน แปลผลโดยถือตามคะแนนเฉลี่ย โดยใชสูตรอันตรภาคชั้น การเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูศึกษาขอความรวมมือกับพนักงาน บริษัท ABC ที่อยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสอบถามจำนวน 230 ชุด โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ทั ้งนี ้ผู

ศึกษาวิจัยไดขออนุญาติผูบริหารของสถานประกอบการแหงหนึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตองไมเปดเผยชื่อของสถาน

ประกอบการ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที ่ใชในการศึกษาวิจัย ซึ ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย, t-test, F-test (One - Way 

Analysis of Variance), การทดสอบสมมติฐานโดยการกำหนดตารางไขว (Cross Tabulation) แสดงความสัมพันธตั้งแตสอง

ตัวแปรขึ้นไป และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการแจกแบบสอบถามจำนวน 230 ชุด ไดรับการตอบกลับจากพนักงานทั้งส้ิน 224 ชุด และจากการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางมีภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงาน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 45.41 หรือแปรผลไดเปนระดับปานกลาง โดย

จำแนกตามรายดาน ภาวะความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ และ ภาวะความเหนื่อยหนายดานการลดความ

เปนบุคคล อยูในระดับปานกลาง ภาวะความเหนื่อยหนายดานความสำเร็จสวนบุคคล อยูในระดับสูง แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงคาเกณฑคะแนนรวม จากคาเฉลี่ย ของความเหนื่อยหนายในการทำงานของกลุมประชากรที่ทำการศึกษา 

จำแนกตามรายดาน          (n = 224) 

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน คาสูงสุด คาต่ำสุด ผลคะแนนรวมเฉลีย่ แปลผล 

ดานความออนลาทางอารมณ 51 0 21.52 ระดับปานกลาง 

ดานการลดความเปนบุคคล 30 0 7.29 ระดับปานกลาง 

ดานความสำเรจ็สวนบุคคล 48 0 16.59 ระดับสูง 

ภาพรวมภาวะความเหนื่อยหนาย

ในการทำงาน 

108 0 45.41 ระดับปานกลาง 

     จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความเหนื่อยหนายในการทำงาน อยูในระดับปานกลาง จำนวน 116 

คน คิดเปนรอยละ 51.8 รองลงมา คือ ระดับต่ำ จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 47.3 และระดับสูง จำนวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 0.9  แสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  แสดงคาจำนวนประชากร และรอยละ ของความเหนื่อยหนายในการทำงาน   (n=224) 

ระดับความเหนือ่ยหนายในการทำงาน จำนวน รอยละ 

สูง 2 0.9 

ปานกลาง 116 51.8 

ต่ำ 106 47.3 

     การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงานของ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา บริษัท ABC แสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4  สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน        (n=224) 

สมมติฐานดานประชากรศาสตร 

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน 

ดานความออนลาทาง

อารมณ 
ดานการลดความเปน

บุคคล 
ความสำเร็จสวน

บุคคล 

ภาพรวมภาวะความ

เหนื่อยหนายในการ

ทำงาน 

เพศ - - - - 

อาย ุ - - - - 

สถานภาพสมรส - - - - 

สถานภาพการมีบุตร ✔ - - - 

ระดับการศึกษาสูงสุด - - - - 

ตำแหนงงาน - - ✔ - 

ชวงเวลาในการทำงานปกต ิ ✔ ✔ - ✔ 
รายไดจากการทำงานเฉล่ียตอ

เดือน 
- - 

- - 

ภาระคาใชจายเฉล่ียตอเดือน - - - - 

ภาวะการมีโรคประจำตัว ✔ - - - 

หมายเหต:ุ (✔) หมายถงึแตกตาง (-) หมายถึง ไมแตกตาง 
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โดยมีปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติดังนี้ 

     สมมติฐาน ดานสถานภาพการมีบุตร ที ่ตางกัน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกัน 

สมมติฐาน ดานตำแหนงงาน ที่ตางกัน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกัน  

     สมมติฐาน ดานชวงเวลาในการทำงานปกติ ที่ตางกัน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกัน  

     สมมติฐาน ดานภาวะการมีโรคประจำตัว ที่ตางกัน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกนั 

     ในตารางที่ 5 แสดงผลคาความถี่และรอยละ ระหวางระดับภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงาน และลักษณะงาน โดยใช

โดยตารางไขว (cross-tabulation table) พบวา แตละลักษณะ มีทิศทางขัดแยงกัน หมายความวา ลักษณะงาน ที่ตางกัน 

สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกัน 

ตารางที่ 5 แสดงผลคาความถี่และรอยละ ระหวางระดับภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงาน และ ลักษณะงาน โดยใช

ตารางไขว (cross-tabulation table)       (n=224) 

ลักษณะงาน 

จำนวนความถ่ีของงาน (รอยละ) 

รวม แปลผล ระดับความเหนือ่ยหนายในการทำงาน 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

งานการผลิต 68 66 1 135 
แนวโนมลดลง 

 (64.2) (56.9) (50.0)  

งานซอมบำรุง 24 20 0 44 
แนวโนมลดลง 

 (22.6) (17.2) (0.0)  

งานบริการ 11 21 1 33 
แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 (10.4) (18.1) (50.0)  

งานเอกสาร 16 25 0 41 
แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 (15.1) (21.6) (0.0)  

งานติดตอประสานงาน 13 17 0 30 แนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 (12.3) (14.7) (0.0)   

งานบริหาร 7 7 0 14 
แนวโนมลดลง 

 (6.6) (6.0) (0.0)  

จำนวนรวม 106 116 2 224  

     จากการศึกษา พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ R (Multiple Correlation) เปนคาที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ

ระหวางกลุมของตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการกับตัวแปรตามมีคา 0.742 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวากลุมของตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC สามารถอธิบายการผันแปรของภาวะความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC ไดรอยละ 55.1 (R square = 0.551)  แสดงผลสรุปในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปยอลักษณะโมเดล  

โมเดล R R2 Adjusted R2 SEE 

โมเดล ตัวแปรอสิระปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอความ

เหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บรษิทั ABC 

.742 .551 .438 16.076 

 

    ตารางที่ 7  ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย ปจจัยภายในองคกรที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน พบขอ

คำถามปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 7 ขอ จากทั้งหมด 45 ขอ ดังนี้ 

ความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงาน B SE t Sig. 

1. ทานพึงพอใจตอสภาพการทำงาน -2.508 1.183 -2.120 .035* 

5. สถานที่ทำงานของทานมีคนเดินพลุกพลาน -1.599 .798 -2.005 .047* 

10. ทานไดรับมอบหมายใหทำงานลนมือในกรอบเวลาที่จำกัด -2.321 1.035 -2.242 .026* 

22. ทานรูสึกวาตองทำงานอยางโดดเดี่ยว -2.535 1.074 -2.361 .019* 

23. ผูบังคับบัญชาไมยอมรับในผลงานของทาน 2.427 1.134 2.140 .034* 

31. มักเกิดความสับสนในการส่ือสารภายในองคกร -2.511 1.102 -2.280 .024* 

35. ทานสามารถสรางความรูสึกที่เปนกันเองกับเพื่อนรวมงานไดไมยาก -3.761 1.471 -2.556 .011* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

     การวิเคราะหการวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงาน พบวา กลุมตัวอยางมีภาวะ ความเหนื่อยหนายในการทำงาน

ทั ้งหมด ภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง คะแนน 45.41 และ ระดับภาวะความเหนื ่อยหนายการทำงาน จากผู ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 224 คน พบวาสวนใหญ มีระดับความเหนื่อยหนายอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.8 การวิเคราะห

การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ตางกัน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC แตกตางกัน โดยการวิเคราะหรายดาน ดานความออนลาทางอารมณ ดานการ

ลดความเปนบุคคล ดานความสำเร็จสวนบุคคล และ ผลรวมภาวะความเหนื่อยหนาย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผล

ตอ ภาวะความเหนื่อยหนาย มีดังนี้ สถานภาพการมีบุตร ตำแหนงงาน ชวงเวลาการทำงานปกติ และ การมีโรคประจำตัว จาก

สมมติฐานดานลักษณะงานพบวา มีแนวโนมการเกิดภาวะความเหนื่อยหนาย แตกตางกัน และจากสมมติฐานดานปจจัยภายใน

องคกร พบวามี จำนวน 7 ขอ จากทั้งหมด 45 ขอ ที ่มีนัยสำคัญ สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ในโรงงาน

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC ดังนี้ ทานพึงพอใจตอสภาพการทำงาน, สถานที่ทำงานของทานมีคนเดินพลุกพลาน, 

ทานไดรับมอบหมายใหทำงานลนมือในกรอบเวลาที่จำกัด, ทานรูสึกวาตองทำงานอยางโดดเดี่ยว, ผูบังคับบัญชาไมยอมรับใน

ผลงานของทาน, เกิดความสับสนในการสื่อสารภายในองคกร และ ทานสามารถสรางความรูสึกที่เปนกันเองกับเพื่อนรวมงาน

ไดไมยาก 
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5. สรุปผลการศึกษา 

     สรุปผลการศึกษาเรื ่อง “ปจจัยที ่สงผลตอความเหนื ่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษา บริษัท ABC” พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 57.1 อายุ 30 -40 

ป จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 37.1 มีสถานภาพสมรส จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 56.7 ไมมีบุตร จำนวน 97 คน คิด

เปนรอยละ 43.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูที่มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 48.2 อยูในตำแหนง

ระดับปฏิบัติการ (พนักงานปฏิบัติการ และ พนักงานปฏิบัติการอาวุโส) จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 58.0 เปนพนักงานกะ

กลางวัน (Daytime) จำนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 71.0 สวนใหญปฏิบัติในลักษณะงานที่เปนงานการผลิต จำนวน 135 คน 

คิดเปนรอยละ 45.5 มีรายไดจากการทำงานเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 61.6 มี

ภาระคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ 56.3 และไมมีโรคประจำตัว จำนวน 

161 คน คิดเปนรอยละ 71.9 การวิเคราะหการวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงาน พบวา กลุมตัวอยางมีภาวะ ความ

เหนื่อยหนายในการทำงานทัง้หมด ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คะแนน 45.41 โดยจำแนกการประเมินรายดานไดดังนี้ ดาน

ความออนลาทางอารมณ อยูในระดับปานกลาง คะแนน 21.52 ดานการลดความเปนบุคคล อยูในระดับปานกลาง คะแนน 

7.29 ดานความสำเร็จสวนบุคคล อยูในระดับสูง คะแนน 16.59 และแบงเปนระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานเปนสาม

ระดับ ระดับสูง จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ระดับปานกลาง จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 51.8 และ ระดับต่ำ 

จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 47.3 โดยระดับภาวะความเหนื่อยหนายการทำงาน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 224 คน 

พบวาสวนใหญ มีระดับความเหนื่อยหนายอยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.8 

     การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตรที่ โดยการวิเคราะหรายดาน ดานความออนลาทาง

อารมณ ดานการลดความเปนบุคคล ดานความสำเร็จสวนบุคคล และ ผลรวมภาวะความเหนื่อยหนาย พบวา สถานภาพการมี

บุตร ตำแหนงงาน ชวงเวลาในการทำงานปกติ ภาวะการมีโรคประจำตัว ลักษณะงาน สงผลตอความเหนื่อยหนายในการ

ทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC วิเคราะหรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ การวิเคราะหปจจัยภายในองคกร พบวา ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน หนายในการทำงาน ของ

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัท ABC พบขอคำถามปจจัย ที่มีนัยสำคัญทางสถิติจากตารางแสดงคา

สัมประสิทธิ์การถดถอย ที่ระดับ 0.05 จำนวน 7 ขอ ดังนี้ ทานพึงพอใจตอสภาพการทำงาน สถานที่ทำงานของทานมีคนเดิน

พลุกพลาน ทานไดรับมอบหมายใหทำงานลนมือในกรอบเวลาที่จำกัด ทานรูสึกวาตองทำงาอยางโดดเดี่ยว ผูบังคับบัญชาไม

ยอมรับในผลงานของทาน เกิดความสับสนในการสื่อสารภายในองคกร ทานสามารถสรางความรูสึกที่เปนกันเองกับเพื่อน

รวมงานไดไมยาก 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     จากการศึกษาการวัดระดับความเหนื่อยหนายในการทำงานพบวาผูประกอบการควรมีการพัฒนาองคกรใหมีการจัด

บุคคลากรใหเพียงพอตอภาระงานในแผนก เนื่องจากจำนวนพนักงานในบางแผนกอาจจะมีไมเพียงพอตอความตองการในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งหากผูประกอบการหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของมีการจัดสรรบุคคลากรเพิ่มเติมหรือหมุนเวียนบุคลากรใหเหมาะสม 

จะทำใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาประสงคขององคกรมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดการบุคลากรในทุกระดับ ตำแหนงงาน 

คาตอบแทน ใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ หรือผลงาน เพื่อทำใหพนักงานไมรูสึกดอยคา หรือถูกลดคุณคาในตนเอง 

ซึ่งเปนการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดความคุมคาสูงสุด และปองกันการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ จากการลาออก และปจจัย

ที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ดานสัมพันธภาพในการทำงาน พบวาผูประกอบการควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธภายในองคกรใหมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันและการจัดกิจกรรมใหพนักงานเกิดปฏิสัมพันธระหวาง แผนก และ 

ฝาย ในการสรางสัมพันธภาพ เพื่องายในการติดตอประสานงานในงานไดอยางราบรืน่ อีกทั้งไมมีการเลือกปฏิบัติตอกนัไมวาจะ 

ในระดับบุคคล แผนก หรือฝาย ใหมีการปฏิบัติกันอยางเทาเทียมและมีความเสมอภาค อยูภายใตกฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติ

เดียวกัน ซึ่งจะทำใหองคกรมีความสามัคคีและพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น รวมถึงสรางวัฒนธรรม

การยอมรับในความรูความสามารถ ผลงาน ไมวาจะบุคคลระดับใด จากทั้งผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อทำใหพนักงาน

รูสึกมีคุณคาตอองคกร ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน ในดานสภาพแวดลอมในการทำงาน พบวาผูประกอบการควรปรับปรุง

แกไขสภาพการทำงานใหมีความเหมาะสมตอการทำงาน เชน การจัดสรรปรับปรุงพื้นที่ สำหรับงานในสำนักงานใหเปนสัดสวน 

ลดการเดินสัญจรของคน ที่ทำใหสูญเสียสมาธิในการทำงาน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหนาใชงาน อาทิ หองน้ำ 

สถานที่สูบบุหรี่ และจัดสรรพื้นที่ในการพักผอนจากการทำงาน จากสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง อุณหภูมิที่ รอนหรือเย็นเกินไป 

รวมถึงสภาพแวดลอมที่อากาศถายเทไมสะดวก ซึ่งเปนการสงเสริมใหองคกรเปนสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมนาทำงาน และลด

ความเครียดที่นำไปสูความเหนื่อยหนายในการทำงาน ในดานการสื่อสารในองคกร ผูประกอบการควรปรับปรุงแกไข การ

ส่ือสารไปยังพนักงาน ทั้งในระดับระเบียบปฏิบัติ ขาวสาร นโยบาย โดยขอความหรือสารที่สงออกไปนั้น ตองมีความครอบคลุม

ในทุกๆมิติ และแปลความไดงายเหมาะสมกับผูรับสาร ไมใหเกิดความสับสนหรือขอสงสัยจากผูรับสาร รวมทั้งการเปดรับความ

คิดเห็นจากผูเกี่ยวของหรือผูที่ไดรับผลประโยชนหรือผลกระทบ จากสารนั้นๆดวย ในสวนชองทางการสงสาร และผูสงตอสาร

นั้นๆตองแปลความไดไปในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนในการส่ือสารภายในองคกร 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

     ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปจจัยทีส่งผลตอความเหนื่อยหนายในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ควบคู

ไปกับการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อทำใหผูศึกษาวิจัยหรือผูประกอบการสามารถทราบถึงปญหาไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ

สามารถนำไปปรับแกไขพัฒนาไดอยางตรงจุดมากยิ่งขึ้น และมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงใจในการปฏิบัติงานทางดาน

ตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อทำใหผูประกอบการทราบถึงขอแกไขและขอควรปรับใหพนักงงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายในการทำงานของพนกังานในเขตภูมิหรือองคกรอื่น 

ๆ ที่แตกตางไปจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำใหผูศึกษาวิจัยไดทราบถึงปญหาที่เกดิขึ้นอยางครอบคลุม และเปนประโยชนตอ

ผูประกอบการที่สนใจที่จะพัฒนาองคกร 
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามจากผลกระทบของสถานะการณ Covid – 19 

ในจังหวัดชลบุรี โดยใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของทำแบบประเมินระดับความสำคัญ แลวนำผลมาวิเคราะหหาคาน้ำหนักดวย

เทคนิค AHP หลังจากนั้นนำคาน้ำหนักความสำคัญมาวิเคราะหดวยเทคนิค TOPSIS เพื่อจัดลำดับสถานที่ที่เหมาะสมในการ

จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี สรุปผลสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

และสถานท่ีท่ีเหมาะสมนอยท่ีสุดคือ ศูนยอนามัยท่ี 6 ชลบุรี 

 

คำสำคัญ:การวิเคราะหเชิงลำดับชั้น, การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ, โควิด-19, โรงพยาบาลสนาม, ชลบุรี 

 

Abstract 
The purpose of this article is to examine the location of field hospitals from the impact of the COVID-

19 situation in Chonburi. The relevant experts make an assessment of the level of importance, and the 

results are analyzed for weight values using AHP technique. After that, the significance weight values are 

analyzed by TOPSIS technique to prioritize suitable locations for setting up a field hospital in Chonburi. In 

summary, the most suitable place is Kasetsart University Sriracha Campus and the least suitable place is 

Health Promotion Center 6 Chonburi. 

 

Keywords: AHP, TOPSIS, Covid-19, field hospital, Chonburi 
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บทนำ 

 

     ในปจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาไวรัส Covid-19 แพรระบาดอยางรุนแรง และมีผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จังหวัดชลบุรีก็เปนหนึ่งในจังหวัดที่ไดรับผลกระทบนี้ ทำใหโรงพยาบาลมีพื้นที่ไมเพียงพอตอการรองรับผูปวย จึงทำ

ใหเกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการเขารบัการรกัษาของผูปวย  แตก็มิอาจปฏิเสธไดวาการจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนามเปนเรื่องที่ยากยิ่ง เนื่องดวยสถานที่นั ้นตองมีมาตราฐาน และตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ ทางกลุมผูจัดทำวิจัยเล็งเห็นถึงปญหาขางตน และอยากเปนสวนเล็ก ๆ ในการชวยเหลือการจัดหาสถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี โดยใชเทคนิค AHP และ TOPSIS ในการวิเคราะหถึงปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเลือกที่จัดตั้ง 

ตลอดจนเพื่อหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

แผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagram) 

     แผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagram) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหปญหาโดยปญหาพื้นฐานถูกวางไวใน 

หัวของปลา และสาเหตุจะขยายไปทางซายเชนเดียวกับโครงกระดูกกางปลาแตละกางแสดงถึงสาเหตุสำคัญในขณะที่กางยอย

แสดงถึงสาเหตุของแตละสาเหตุสำคัญ โครงสรางของผังกางปลาสามารถแตกแขนงออกไปไดหลายระดับตามความจำเปนเพื่อ

หาสาเหตุของปญหา (ชนิดา, 2557) 

 

ปจจัยในการเลือกทำเลที่ต้ัง 

     การเลือกทำเลที่ตั ้งจะตองพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการดำเนินกิจการไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ปจจัยตาง ๆ จะตองแยกพิจารณาเปนลักษณะ คือ 1. ปจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ 2. 

ปจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ 3. การเลือกทำเลที่ตั้งในกระแสโลกาภิวัตน 4. การเลือกทำเลที่ตั้งระดับสากล (พัชรธิรา ศิริเล้ียง 

และปารวี จารุพันธ, 2562) 

 

กระบวนการวิเคราะหตามลำดับขัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP) 

     ศาสตราจารย Thomas Saaty เปนผูคิดคนและพัฒนากระบวนการวิเคราะหเชิงลำดับขั้น เมื่อปลายปทศวรรษที่1970 

กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะหลำดับชั้นนั้นเปนหนึ่งในวิธีการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ นั่นคือการตัดสินใจเลือก

ทางเลือก หรือจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก เมื่อมีเกณฑในการพิจารณาหลายเกณฑ โดยกระบวนการตัดสินใจแบบ

วิเคราะหลำดับชั้นเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ (Lehner and Zirk, 1987) 

     Kahraman และคณะ (2003) ไดเสนอแนะกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหใดๆ ควรจะประกอบดวยระดับชั้นตางๆ 

ตามภาพที่ 1 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 1. วัตถุประสงค (Goal or Objective) เพื่อใหทราบถึงความตองการ 2. หลักเกณฑใน

การพิจารณา (Criteria) ประกอบการพิจารณาทางเลือก 3. ทางเลือก (Alternatives) ที่ตองการพิจารณาที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค  
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รูปที่  1    โครงสรางทั่วไปของกระบวนการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น 

ที่มา: จุฬาลักษณ กองเพชร (2559) 

 

โปรแกรม Expert choice 

     โปรแกรม Expert choice เปนโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสนิใจ 

AHP มีความโดดเดนในการแกไขปญหาที่มีหลายวัตถุประสงค ชวยคำนวน และวิเคราะหขอมูลอัตโนมัติ ลดความยุงยากใน

การคำนวนขอมูลตาง ๆ  

 

กระบวนการการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (TOPSIS) 

     พัฒนาโดย Kwangsun Yoon และ Hwang Ching-Lai ในป ค.ศ. 1980 เปนวิธีการวิเคราะหการตัดสินใจแบบหลาย

เกณฑเพื่อหาวิธีหรือทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือกที่มีสมรรถนะโดยรวมใกลเคียงกับคาที่ดีที่สุดในแตละเกณฑ รวมทั้งหางไกล

จากคาที่แยที่สุดในแตละเกณฑชวยในการจัดลำดับของทางเลือกโดยอาศัยขอมูลการประเมินผลของแตละทางเลือกบนเกณฑ

ที่ใชประกอบการตัดสินใจแตละเกณฑ (พัฒนา จิตติถาวร, 2561) 

 

Rij = Xij

�∑ xij
2n

i=1

 

 

สมการที่ (1) วิธกีารแบบเวกเตอร ใหไดเมทรกิซ r 

 

Vij = winij                                                                                                                   
 

สมการที่ (2) คำนวนคาน้ำหนักของคะแนนเชิงตัวเลขหลังจากทำใหเปนคามาตรฐานแลว 

 

A+ = ��max vij �j∈J�,�min vij�j∈J�,i=1,2,3…,m�                                                                                                                                                                                
={v1

+,v2
+,v3

+,…,vn
+} 

 

สมการที่ (3) คาอุดมคติเชิงบวก 

วตัถุประสงค์

หลกัเกณฑ์ หลกัเกณฑ์หลกัเกณฑ์ หลกัเกณฑ์

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ทางเลือก ทางเลือก ทางเลือก 
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A- = ��min vij �j∈J�,�max vij�j∈J�,i=1,2,3…,m� 
={v1

- ,v2
- ,v3

- ,…,vn
- } 

 

สมการที่ (4) คาอุดมคติเชิงลบ 

 

S+ = ���vij-vi
+�2

n

j=1

 

      

สมการที่ (5) คาเชิงอุดมคตเิชิงบวก 

 

S- = ���vij-vi
-�2

n

j=1

 

 

สมการที่ (6) คาเชิงอุดมคตเิชิงลบ 

 

Ci=
Si
-

Si
-+Si

+                                                                                                                                                                              

 

สมการที่ (7) คาสัมประสิทธิ์ทีใ่กลแนวคิดในอดุมคติ 

 

วิธีการศึกษา 

 

     วิจัยเลมน้ีมีการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแตปจจัย และการวิเคราะหเพื่อจัดหาสถานที่ตั้งโรงพยาบาล

สนามที่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี โดยมีวิธีการแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 

ขอบเขตการศกึษา 

     ขอบเขตดานเนื้อหา ผูทำวจิัยศึกษาเกี่ยวกบัการประยุกตใชเทคนิค กระบวนการวิเคราะหเชิงลำดับชั้น AHP และ 

กระบวนการการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ TOPSIS เพื่อหาที่ตัง้โรงพยาบาลสนามจากผลกระทบของสถานการณ COVID 

– 19 ในพื้นทีจ่งัหวัดชลบรุ ี

     ขอบเขตดานประชากร วิจัยเรื่องนี้มีกลุมประชากรตัวอยาง 15 ทาน แบงเปนบุคลากรทางการแพทยจำนวน 8 ทาน และ

บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 7 ทาน เพื่อทำแบบประเมินระดับความสำคัญของปจจัยที่มีผลตอการหา

สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

 

แบบประเมินระดับความสำคัญของปจจัย 

(5) 

(6) 

(7) 
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     เปนลักษณะการเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยเปนคู ๆ (pairwise comparison)โดยใชตัวเลข 1-9 ในการวัด

ลำดับความสำคัญ หรือระดับความชอบ โดยเนื่องจากสถานะการณ Covid-19 ในปจจุบันทางกลุมผูจัดทำวิจัยจึงทำแบบ

ประเมินเปนลักษณะออนไลน (Microsoft Form) เพื่อความปลอดภัย และสะดวกในการประเมิน 

 

ตารางที่  1  ตารางแสดงลำดบัความสำคัญ หรือระดับความชอบ 1-9 (Preferred Level) 

 

Preferred Level 
Equally 

Preferred 

Moderately 

Preferred 

Strongly 

Preferred 

Very Strongly 

Preferred 

Extremely 

Preferred 

Numerical Value 1 3 5 7 9 

 

ขั้นตอนการคำนวน 

     จากผลแบบประเมินที่ได ทางกลุมผูจัดทำจะนำมาวิเคราะหหาน้ำหนักของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการคัดเลือกสถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี ดวยเทคนิค AHP โดยใชโปรแกรม Expert Choice หลังจากนั้นนำคานำหนักที่ไดมา

วิเคราะหรวมกับเทคนิค TOPSIS เพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมตามลำดับที่จะเปนสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี 

โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้  

     1. สราง Evolution Matrix และทำการ Normalization เพื่อทำการปรับสเกลของคาตาง ๆ 

     2. นำคาที่ไดจากการ Normalization มาถวงน้ำหนัก โดยน้ำหนักที่นำมาถวงจะเปนน้ำหนักที่วิเคราะหคำนวณมาไดดวย

วิธี AHP จากโปรแกรม Expert Choice  

 

 
 

รูปที่  2    ตัวอยางการวิเคราะห AHP ดวยโปรแกรม Expert choice 

ที่มา: โปรแกรม Expert choice 
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รูปที่  3    ตัวอยางการวิเคราะห AHP หาคา Consistency Ratio: C.R. ดวยโปรแกรม Expert choice 

ที่มา: โปรแกรม Expert choice 

 

     3. หาคาอุดมคติเชิงบวก (Positive Ideal Solution: PIS) และคาอุดมคติเชิงลบ (Negative Ideal Solution: NIS) ของ

แตละปจจัยโดยเลือกคา Max, Min ของชุดขอมูลในแตละปจจัย  

     4. คำนวณหาดัชนีประสิทธิภาพที่ใกลแนวคิดในอุดมคติมากที่สุด (Closeness Coefficient : CC) โดยการจัดลำดับของ

ทางเลือกจากคา Ci ที่คำนวณได โดยทั่วไปมักจะเลือกคาที่ Ci สูงที่สุด  

     5. หลังจากที่ไดคาดัชนีประสิทธิภาพที่ใกลแนวคิดในอุดมคติมากที่สุด (Closeness Coefficient: CC) ของแตละสถานที่ 

จากนั้นนำมาจัดลำดับเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสม โดยเรียงจากสถานที่ที่มีคา CC มากที่สุดไปยังสถานที่ที่มีคา CC นอยที่สุด  

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     ปจจัยที่สงผลตอการหาพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยอางอิงจากกฎของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1) ขนาดพื้นที่ 2) 

สิ่งแวดลอมรอบขาง 3) ความสะดวกเรื่องการสัญจร 4) สิ่งอำนวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค 5)ใกลสถานพยาบาลหลัก 

6) ความปลอดภัยดานสิทธิสวนบุคคล จากการทำแบบประเมินของผูเชี่ยวชาญทั้ง 15 ทาน และผานการวิเคราะหดวยเทคนิค 

AHP ไดผลสรุปลำดับคาน้ำหนักความสำคัญของแตละปจจัย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 สรุปแบบประเมินจากการวิเคราะหดวยเทคนิค AHP ดวยโปรแกรม (Expert choice) 

 

ขนาดพื้นที่อาคาร 
ส่ิงแวดลอม

โดยรอบ 

ความสะดวก

เรื่องการสัญจร 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกดาน

สาธารณูปโภค 

ใกลสถาน 

พยาบาลหลัก 

ความปลอดภัยดาน

สิทธิสวนบุคคล 

0.101 0.104 0.154 0.163 0.218 0.262 

 

     สรุปคาเฉล่ียของงผูตอบแบบประเมินทั้ง 15 คน ที่ไดใหคาน้ำหนักความสำคัญของปจจัยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน

จังหวัดชลบุรี เรียงตามลำดับความสำคัญได ดังตอไปนี้ ลำดับที่ 1 ความปลอดภัยดานสิทธิสวนบุคคล ลำดับที่ 2 ใกล
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สถานพยาบาลหลัก ลำดับที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค ลำดับที่ 4 ความสะดวกเรื่องการสัญจร ลำดับที่ 5 

ส่ิงแวดลอมโดยรอบ ลำดับที่ 6 ขนาดพื้นที่อาคาร 

     เนื่องดวยคุณสมบัติที่หลังจากการหาคาน้ำหนัก และนำขอมูลมาหาคา Consistency Ratio: C.R. เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลคาที่ไดตองตรงตามเกณฑตอไปนี้ C.R. ≤ 0.1 ; ยอมรับ หรือ C.R. > 0.1 ; ปฏิเสธ จากผลประเมินพบวามี 9 

ชุดมีคา Consistency Ratio: C.R 0.1 ซึ่งสามารถยอมรับได ดังนั้นในการนำคาน้ำหนักมาคิดวิเคราะหในลำดับตอไปจึงใช

ขอมูลเพียงแค 9 ชุดเทานั้น เพื่อความเที่ยงตรงของผลลัพธ โดยคาน้ำหนักที่จะนำไปใชคิดในกระบวนการถัดไป ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียของน้ำหนักแตปจจัยที่ใชในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี 

 

ขนาดพื้นที่อาคาร 
ส่ิงแวดลอม

โดยรอบ 

ความสะดวก

เรื่องการสัญจร 

ส่ิงอำนวยความ

สะดวกดาน

สาธารณูปโภค 

ใกลสถาน 

พยาบาลหลัก 

ความปลอดภัยดาน

สิทธิสวนบุคคล 

0.088 0.117 0.16 0.131 0.245 0.259 

 

     การวิเคราะหดวยเทคนิค TOPSIS โดยนำคาน้ำหนักของปจจัยที่หามาไดขางตนมาเปรียบเทียบกับขอมูลสถานที่ที่จะใช

จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด โดยขอมูลของแตละสถานที่ 

กำหนดให A คือ ตึกวิทยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี B คือ อาคารพละตึก 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา C คือโรงยิมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน D คือ ยิมเนเซียมชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี E คือ โรงพยาบาลสนามศูนยการฝกหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง (ศฝ.สอ.รฝ.) (เกล็ดแกว) อ.

สัตหีบ F คือ อาคารส านักงานชั้น 3 ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี G คือ โรงพยาบาลสนาม ขนสงจังหวัดชลบุรี H คือ โรงพยาบาล

สนามศูนยฝกอาชีพเทศบาลเมืองบานบึง โดยจะเห็นไดวาขอมูลในปจจัย สิ่งแวดลอมรอบขาง สาธารณูปโภค และความ

ปลอดภัยสวนบุคคล ไมสามารถแสดงขอมูลเปนตัวเลขได ดังนั้นทางกลุมผูวิจัยจึงตองแบงระดับความพรอมของของปจจัย

ขางตนในแตละสถานที่ที่ใชหาพื้นทีจ่ัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี โดยการสรางเกณฑ และขอมูลที่ใชประกอบในการ

ตัดสินใจเกิดจากการสัมภาษณพนักงานในองคการบรหิารสวนจงัหวดัชลบุรี ที่ทำงานในพื้นที่ที่มีสวนเกี่ยวของ และมีขอมูลรวม

ชี้แนะแนวทางการใหคะแนนในนั้นนี้ เพื่อทำชุดขอมูลปจจัยส่ิงแวดลอมรอบขาง สาธารณูปโภค และความปลอดภัยสวนบุคคล 

ใหเปนขอมูลตัวเลขสำหรับใชในการวิเคราะห TOPSIS ตอไป โดยสามารถแบงระดับความพรอมของของปจจัย ไดดังนี้  

     1. ระดับความพรอมของปจจัยสิ่งแวดลอมรอบขาง สามารถแบงได 3 ระดับ (ระดับที่ 3 มีความพรอมอยูในมาตราฐาน, 

ระดับที่ 2 มีความพรอม, ระดับที่ 1  มีความพรอมมากที่สุด)  

     2. ระดับความพรอมของปจจัยดานสาธารณูปโภค สามารถแบงได 3 ระดับ  (ระดับที่ 3 มีความพรอมมากที่สุด, ระดับที่ 2 

มีความพรอมมาก, ระดับที่ 1 มีความพรอมอยูในมาตราฐาน)  

     3. ระดับความพรอมของปจจัยความปลอดภัยสวนบุคคล สามารถแบงได 3 ระดับ (ระดับที่ 3 มีความพรอมมากที่สุด, 

ระดับที่ 2 มีความพรอมมาก, ระดับที่ 1 มีความพรอมอยูในมาตราฐาน) 

     จากขอกำหนดขางตน และเกณฑการใหคะแนนปจจัยที่ไมสามารถบงบอกเปนตัวเลขได ลำดับตอไปจะสรางเปนตาราง

เพื่อเทียบกับคาน้ำหนักของปจจัยที่หาไดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค AHP ไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ขอมูลสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี และคาน้ำหนักที่หาไดจาก AHP 
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AHP 0.088 0.117 0.16 0.131 0.245 0.259 

สถานที ่ ขนาดพื้นที ่

(ตารางเมตร) 

ส่ิงแวดลอมรอบ

ขาง 

(ความพึง่พอใจ) 

ระยะหาง

จาก 

ถนนหลัก 

(กิโลเมตร) 

สาธารณูปโภค 

(ความพึง่พอใจ) 

ระยะหาง

โรงพยาบาล 

ใกลเคียง

(กิโลเมตร) 

ความปลอดภัย

สวนบุคคล 

(ความพึง่พอใจ) 

A 931.81 1 0.17 3 6.4 3 

B 1,572.64 1 0.12 2 1.2 2 

C 641.4 1 1.4 2 1.7 2 

D 908.82 2 0.21 2 5.2 2 

E 830.95 1 0.86 3 8.4 3 

F 339.4 2 0.95 1 5.8 2 

G 326.8 1 0.16 3 7.2 3 

H 800.72 2 0.5 3 1 2 

      

     หลังจากนั้นนำคาจากตารางมายกกำลังสอง เพื่อหาคา Evaluation Matrix ทำใหคาเปน Normalize โดยการนำรากที่

สองของผลรวมไปหารคาแตละปจจัยเพื่อเปนการปรับสเกลของแตละปจจัยใหตรงกัน และนำคา Normalize ที่ไดจากตาราง

ดานบนมาถวงน้ำหนักโดยการนำมาคูณน้ำหนักของแตละปจจัยจากการหาดวยเทคนิค การวิเคราะหเชิงลำดับชั้น AHP  

หลังจากขั้นตอนนี้เราจะหาคาอุดมคติเชิงบวก (Positive Ideal Solution: PIS) และคาอุดมคติเชิงลบ (Negative Ideal 

Solution: NIS) ของแตละปจจัยโดยเลือกคา Max , Min ของชุดขอมูลในแตละปจจัย ดังนี้ 

     1. ปจจัยดานขนาดพื้นที่ อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Max และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Min  

     2. ปจจัยดานส่ิงแวดลอมรอบขาง อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Min และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Max  

     3. ระยะหางจากถนนหลัก อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Min และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Max  

     4. สาธารณูปโภค อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Max และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Min  

     5. ระยะหางจากโรงพยาบาลใกลเคียง อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Min และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Max  

     6. ความปลอดภัยสวนบุคคล อุดมคติเชิงบวกจะเปนคา Max และอุดมคติเชิงลบจะเปนคา Min จากขอมูลจะสามารถ

ทราบถึงาอุดมคติเชิงบวก (Positive Ideal Solution: PIS) และคาอุดมคติเชิงลบ (Negative Ideal Solution: NIS) ดังตาราง

ที่ 5 

ตารางที่ 5 คาอุดมคติเชิงบวก และเชิงลบ ของแตละปจจัย 

 

ปจจัย ขนาดพื้นที ่
ส่ิงแวดลอม

รอบขาง 

ระยะหางจาก

ถนนหลัก 

สาธาร- 

ณูปโภค 

ระยะหางโรง 

พยาบาลใกลเคียง 

ความปลอดภัย 

สวนบุคคล 

A+ 0.0559 0.0284 0.0097 0.0561 0.0162 0.1134 

A- 0.0116 0.0568 0.0768 0.0187 0.1359 0.0756 
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     คำนวณคาระยะหางจากคาอุดมคติเชิงบวก และเชิงลบของแตละปจจัย จะไดผลลัพธหลังจากการคำนวณแลวนำไป

คำนวนหาคาสัมประสิทธิ์ที ่ใกลแนวคิดในอุดมคติ (Closeness Coefficient) ตามสูตร และจะไดผลคาสัมประสิทธิ์ที ่ใกล

แนวคิดในอุดมคติมากที่สุด ทางกลุมผูจัดทำวิจัยสามารถจัดลำดับความสำคัญ และหาสถานที่ที ่เหมาะสมสำหรับจัดตั้ง

โรงพยาบาลสนาม ไดดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการจัดลำดับสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชลบุรี 

 

สถานที ่ ชื่อสถานที ่ อุดมคติเชิงบวก S+ อุดมคติเชิงลบ S- 

คาสัมประสิทธิ์ที่ใกล 

แนวคิดในอุดมคติ Ci มาก

ที่สุด 

B 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

ศรีราชา (อาคารพละ13) 
0.0423 0.1456 0.775 

H 
โรงพยาบาลสนามศ ูนย ฝ กอาชีพ

เทศบาลเมืองบานบึง  
0.0627 0.1317 0.6775 

A 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวิทยา

เขตชลบุรี (ตึกวิทยบริการ) 
0.0904 0.0955 0.5139 

C 
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสน 

(โรงยิมแบดมินตัน) 
0.117 0.1198 0.5058 

D 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี 

(ยิมเนเซียมชั้น 1) 
0.0884 0.0839 0.487 

G โรงพยาบาลสนามขนสงจังหวัดชลบุรี  0.1097 0.09 0.4506 

E 

โรงพยาบาลสนามศูนยการฝกหนวย

บัญชาการตอสูอากาศยานและรักษา

ฝง 

0.1364 0.0634 0.3172 

F 
ศ ูนย อนาม ัยท ี ่6 ชลบ ุร ี  (อาคาร

สำนักงานชั้น 3) 
0.1268 0.042 0.249 

 

สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการศึกษาเรื่องการประยุกตใชเทคนิค AHP และ TOPSIS เพื่อหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจากผลกระทบของ

สถานการณ Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไดขอสรุป 2 ประเด็นอันไดแก ลำดับความสำคัญของปจจัยที่สงผลตอการหา

สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่เหมาะสมในจังหวัดชลบุรี โดยผลสรุปความสำคัญของ

ปจจัยจากการวิเคราะหดวยเทคนิค AHP เรียงตามลำดับความสำคัญได ดังตอไปนี้ ลำดับที่ 1 ความปลอดภัยดานสิทธิสวน

บุคคล ลำดับที่ 2 ใกลสถานพยาบาลหลัก ลำดับที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวกดานสาธารณูปโภค ลำดับที่ 4 ความสะดวกเรื่อง
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การสัญจร ลำดับที่ 5 ส่ิงแวดลอมโดยรอบ ลำดับที่ 6 ขนาดพื้นที่อาคาร และสรุปผลการวิเคราะหการหาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดชลบุรี ดวยเทคนิค TOPSIS สามารถจัดลำดับสถานที่ที่เหมาะสมไดตามลำดับมาก

ที่สุด ไปยังลำดับที่นอยที่สุด ไดดังตอไปนี้ 1) สถานที่ B มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา (อาคารพละ13) 2) 

สถานที่ H โรงพยาบาลสนาม ศูนยฝกอาชีพเทศบาลเมืองบานบึง 3) สถานที่ A มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

(ตึกวิทยบริการ) 4) สถานที่ C มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน (โรงยิมแบดมินตัน) 5) สถานที่ D มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วิทยาเขตชลบุรี (ยิมเนเซียมชั้น 1) 6) สถานที่ G โรงพยาบาลสนาม ขนสงจังหวัดชลบุรี 7) สถานที่ E โรงพยาบาลสนามศูนย

การฝกหนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 8) สถานที่ F ศูนยอนามัยที่6 ชลบุรี (อาคารสำนักงานชั้น 3) 
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คุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขุน 

Service quality of the Provincial Electricity Authority Ban Ta Khun District 

Branch 
 

จารุวรรณ วงษอูบ1 จีรวรรณ จันทรชวง2 และ เฉลิมพร บัวพา3 

Charuwan Wongaup  Jeerawan Janchaung and Chalermpon Buapa 

 

บทคัดยอ 

         งานวิจยัเรื่อง คุณภาพการใหบรกิารของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขนุ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษา

คุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน ตามความคิดเห็นของผูใชไฟฟา (2) เพื่อศึกษาปญหา

และขอเสนอแนะของผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุนงานวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยยเชงิปริมาณ 

(Quantitative Research) ใชการศึกษาเชงิสำรวจ (Survey Method) และใชแบบสอบถามปลายปด(Close-ended 

Questionnaire) เปนเครื่องมอืในการเก็บรวมรวมขอมูลประชากรทีใ่ชในการศึกษาคือ ผูทีม่าใชบรกิารของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขุน กลุมตัวอยางทีศึ่กษา จำนวน 339 คน สถิติทีใ่ชสำหรับขอมูลเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูล 

ไดแก การหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ผลการวจิัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูที่มาใชบริการมีผลตอความพึงพอใจและคุณภาพการบรกิาร(Service 

Quality) อยางมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติที่ 0.05 
 

คำสำคัญ: คุณภาพQuality,การบริการService,ความพึงพอใจContentment 

 

Abstract 

research on Service quality of the Provincial Electricity Authority Ban Ta Khun District Branch Objectives: 

(1) to study the service quality of the Provincial Electricity Authority, Ban Ta Khun District Branch 

According to the opinions of electricity users (2) to study the problems and recommendations of those 

who use the services of the Provincial Electricity Authority, Ban Ta Khun District Branch.This research is a 

quantitative research. (Quantitative Research) using survey method (Survey Method) and using closed-

ended questionnaire as a tool to collect data. Those who use the services of the Provincial Electricity 

Authority Ban Ta Khun District Branch The study sample consisted of 339 people. The statistics used for 

descriptive data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation.The results showed 

that personal factors of service users had a significant effect on service satisfaction and service quality at 

the statistical level of 0.05. 

 

Keywords: Quality,Service,Contentment 
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1.บทนำ 

  
         การดำเนินงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนองคการผลิตสาธารณูประโภคเพื่อใหบริการประชาชนดานกระแสไฟฟา

ไดพัฒนาองคการเรือ่ยมาเพือ่ใหมีระบบไฟฟาที่มั่นคงและเพียงพอตอความตองการของประชาชน โดยมีการดำเนินงานใน

โครงการตางๆอยางสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรื่อยมา การไฟฟาสวนภูมิภาค จึงรบัภาระอยางหนกั

หนวงทั้งทางดานคาติดตั้งเครื่องจักรและการเดินเครื่องการออกไปกอสรางระบบจำหนายไฟฟาไปยังทองทีต่างๆเต็มไปดวย

อุปสรรคนานาประการ เชน การจัดหาเครื่องยนตกำเนดิไฟฟา การหาชางเครื่องไปทำการตดิตั้ง การเดินทางของคนและ

เครื่องจักร ทีข่นสงไปตามถนนหนทางที่ยงัไมไดรับการพัฒนา เหลานี้ เปนอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 

         ไฟฟาเปนพลังงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเปนปจจัยพื้นฐานในการ

พัฒนาประเทศในดานตางๆเชน ทางดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานพาณิชยกรรม ดานการสื่อสารระบบสารสนเทศ

ทำใหโลกมีการพัฒนามากขึ้นเศรษฐกิจเจริญกาวหนาการติดตอสื่อสารสะดวก รวดเร็วและในชีวิตประจำวันของมนุษย

จำเปนตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟาจำนวนทั้งสิ้น 3 หนวยงาน คือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และ

การไฟฟาสวนภูมิภาค   

          การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขุน สังกัดการไฟฟาเขต 2 (ภาคใต) และเปนสาขายอยจากการไฟฟาสวน

ภูมิภาคพุนพิน (สำนักงานใหญ) มีการใหบริการดานการขอใชไฟฟา การรับชำระเงินคากระแสไฟฟา การขอติดตั้งมิเตอร แกไข

ไฟฟาขัดของ รับขอรองเรียนจากผูใชไฟฟา และการใหบริการดานตางๆ การใหบริการแกผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมี

จำนวนมากและเปนพื้นที่หางไกลบางสวนสำหรับผูใชไฟฟาที่จะมาใชบริการ และการใหบริการที่ไมทั่วถึงหรือลาชาเกิดปญหา

ตางๆเกี่ยวกับการใหบริการและปญหาที่ผูใชไฟฟาไดพบเจอและอยากใหแกไขใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูใชไฟฟาและแกไขปญหาตางๆ ดวยความรวดเรว็ มีความโปรงใส มีความยุธิธรรมและไดรับประโยชนสูงสุดในการ

ใหบริการ 

          ดังนั้นเพื่อจะใหการบรกิารเปนไปดวยความสมบูรณและมีความพรอมอยูเสมอ ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

คุณภาพการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน โดยมีวัตถุประสงค1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบรกิาร

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน ตามความคิดเห็นของผูใชไฟฟา  2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผู

ที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขนุ เปนแนวทางในการพัฒนางานดานคุณภาพการใหบริการผูใช

ไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหมากยิง่ขึ้น ขอมูลที่ไดจากการวิจัยสามารถนำไปใชในการวางแผนบริหารคุณภาพและทราบ

ถึงปญหาและขอเสนอแนะของผูที่มาใชบรกิารของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน เพื่อที่จะพฒันาคุณภาพการ

ใหบรกิารแกผูใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูใชไฟฟาและเปนตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานของ

องคกร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางองิในเน้ือหา 

 

          (ธนวัฒน กิดา , สมยศ ปญญามาก , สหัทยา วิเศษ 2565) บทความ :  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม Received: November 13, 2021, Revised: 

December 10, 2021 ,Accepted: December 17, 2021 

          (นุชนารถ รัตนสุวงศชัย 2562) ชื่อเรื ่อง จิตวิทยาการบริการ=Service psychology (ISBN =9789740338864) 

พิมพลักษณ กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2562 พิมพครั้งที่ 1 หัวเรื่อง การบริการลูกคา แงจิตวทยา 

          (ปกรณ ศิริประกอบ 2564) ชื่อเรื่อง Validity และ reliability ในการวิจัยเชิงคุณภาพ(ISBN:9786165729352) พิมพ

ลักษณ กรุงเทพฯ :  สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2564 

         (ผศ สิฎฐากร ชูทรัพย 2563) หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

          (มุกดาฉาย แสนเมือง,ชลธิศ ดาราวงศ 2560 ) บทความ : ความคาดหวัง การรับรู และความพึงพอใจของ 

นักศึกษาที ่มีต อคุณภาพการบิการในหลักสูตรนานชาติในมหาวิทยาลัยไทย (วารสารวิชาการบิหารธุรกิจ) สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปที่ 6 ฉบับที่ 

1  ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 

 

2.2 รูปภาพและตาราง 

 

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

                                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการอาํนวยความสะดวก 

ดา้นอธัยาศยัและความสนใจ

 
ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 

ดา้นส่งเสริมทางการตลาด 

ช่องวา่ง 

การรับรู้ 

(บริการท่ีรับรู้ได)้ 

ความคาดหวงั 

(บริการท่ีคาดหวงั) ความพึงพอใจท่ีมีต่อ

คุณภาพการบริการของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อาํเภอบา้นตาขนุ 
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (339 คน) รอยละ 

เพศ   

ชาย 154 45.43 

หญิง 185 54.57 

รวม 339 100 

อาย ุ(ป)   

ต่ำกวา 20 ป 13 3.84 

21 – 30 ป 65 19.17 

31 – 40 ป 110 32.45 

41 – 50 ป 132 38.94 

51 ปขึ้นไป 19 5.6 

รวม 339 100 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 69 20.35 

มัธยมศึกษา หรอื ปวช 90 26.55 

อนุปริญญา หรอื ปวส 105 30.98 

ปริญญาตร ี 75 22.12 

รวม 339 100 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

ไมเกิน 10,000 บาท 136 40.12 

ตั้งแต 10,001-20,000 บาท 105 30.97 

ตั้งแต 20,001-30,000 บาท 64 18.88 

มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 34 10.03 

รวม 339 100 

ประเภทการใชไฟ   

บานพัก/ที่อยูอาศัย 161 47.49 

ธุรกจิ 48 14.16 

ไฟฟาชั่วคราว 57   16.82 

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 73 21.53 

รวม 339 100 
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ขอมูลสวนบุคคล จำนวน (339 คน) รอยละ 

ขนาดมิเตอรที่ใช   

5 แอมป 172 50.74 

15 แอมป                                                                107 31.56 

30 แอมป                                                                  60 17.70 

รวม 339 100 

คากระแสไฟฟาที่ชำระตอเดือน   

ไดรับการยกเวน              35 10.32 

นอยกวา 50 บาท         15 4.42 

50-200 บาท               42 12.39 

200-500 บาท            76 22.42 

500-1,000 บาท            110 32.45 

มากกวา 1,000 บาท    61 18.00 

รวม 339 100 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการใหบรกิารของ การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขนุ 

ในภาพรวมดานตางๆ 

คุณภาพการใหบริการของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาอำเภอบานตาขุน 
X� S.D. แปลความ 

1.ดานการอำนวยความสะดวก      4.39 0.54 มาก 

2.ดานอัธยาศัยและความสนใจผูใชบริการ                2.12 0.50 นอย 

3.ดานคุณภาพการใหบรกิาร    3.75 0.51 มาก 

4.ดานพนักงานใหบรกิาร          4.10 0.54 มาก 

5.ดานสงเสริมทางการตลาด      2.78 0.70 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.43 0.56 ปานกลาง 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน ดานการบริการ

ของแผนกบัญชี มีจำนวนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 2,200 ราย (รายงานขอมูลทั่วไปประจำเดือนของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สาขาอำเภอบานตาขุน) 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครัง้นี้ ไดจากการสุมตัวอยางผูใชไฟฟาที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา

อำเภอบานตาขนุ เนื่องจากทราบจำนวนประชากรจงึใชสูตร คำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดจากสูตร Yamane (1970, pp. 

580-581) โดยกำหนดคาความเชื่อมั่น ที่ 95 % ใชกลุมตวัอยาง จำนวน 339 คน ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)และแบบ

สัมภาษณ (Interview Form) เปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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การวเิคราะหผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ดังนี ้

         1. เกณฑในการกำหนดคาน้ำหนักมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดของการประเมินเปน 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิรท 

(Likert)  

         2. นำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม เพื่อคำนวณหา คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลความหมายของคาเฉล่ียความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัด

ระดับคะแนนเฉล่ียคาความพึงพอใจ กำหนดเปนชวงคะแนน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิชิงพรรณนาเปนการนำไปใชเพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลที่ปรากฏในแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ ซึ่งคาสถิติเชิงพรรณนาที่นำมาใชในการวจิัยครัง้นี้นัน้จะเหมาะสมกบัลักษณะและมาตรวัดของขอมลูในแตละสวน

ดังนี้ สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ , อายุ , ระดับการศึกษา , รายไดเฉล่ียตอเดอืน , ประเภทการใชไฟ , ขนาดมิเตอร

ที่ใช , คากระแสไฟฟาที่ชำระตอเดือน ของผูทีม่าใชบรกิาร ลักษณแบบสอบถามเปนแบบตรวจ สอบรายการใชวธิีหาคาความถี่

แลวสรุปมาเปนรอยละ สวนที่ 2 ปจจัยดานคุณภาพดานการใหบรกิารไดแก ดานการอำนวยความสะดวก, ดานอัธยาศัยและ

ความสนใจผูใชบริการ, ดานคุณภาพการใหบริการ, ดานพนกังานใหบรกิาร, ดานสงเสริมทางการตลาด ใชวธิีหาคาเฉล่ียและคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

          จากการที่ไดศึกษา ผลของการวิจัยเรื่อง “คุณภาพการใหบรกิารของการไฟฟาสวนภูมภิาคสาขาอำเภอ 

บานตาขุน” ที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจำนวนทั้งส้ิน 339 ฉบับ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดอืน ประเภทการใชไฟฟา ขนาดมเิตอรที่ใช และ คากระแสไฟฟาทีช่ำระตอเดอืน โดยเก็บขอมูล

จากกลุมตวัอยาง คือ ผูใชไฟฟาที่มาใชบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุน จำนวน 339 คน ผลการศึกษาจะ

นำเสนอ โดยรายงานผลการศึกษาวิจัยตามวัตถปุระสงคในการวิจัยดงันี ้

  อภิปรายผลขอมูลสวนบุคคลของผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุน 

ขอมูลสวนบุคคลของผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุนประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประเภทการใชไฟ ขนาดมิเตอรที่ใช และคากระแสไฟฟาที่ชำระตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

ประเภทการใชไฟขนาด 5 แอมป และมีคากระแสไฟฟาที่ชำระตอเดือน 500-1,000 บาท 

 อภิปรายผลความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุน พบวาระดับความพึง

พอใจของผูมาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุน มีระดับความพึงพอใจรวมทุกดาน อยูในระดับปานกลาง 

เมื่อจําแนกเปนราย 5 ดาน ไดแก 1.ดานการอำนวยความสะดวก พบวาระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 2.ดานอัธยาศัย

และความสนใจผูใชบริการ พบวาระดับความพึงพอใจ อยูในระดับนอย 3.ดานคุณภาพการใหบริการ พบวาระดับความพึง

พอใจ อยูในระดับมาก 4.ดานพนักงานใหบริการ พบวาระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 5.ดานการสงเสริมทางการตลาด 

พบวาระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุน มีความพึงพอใจ

โดยรวมแลวในระดับปานกลาง สมมติฐานไดวา การไดรับการบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ยังไมมีคุณภาพและ
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ประสิทธิภาพในการใหการบริการพอตอความตองการและปญหาที่เกิดจากการรับบริการที่ยังไมเพียงพอของผูที่มาใชบริการ 

ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ในการศึกษาคุณภาพการใหบริการและศึกษาปญหาของผูที่มาใชบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับ น้ำลิน เทียมแกว (2561) เปนการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ประจำปการศึกษา 2560 

  

5. สรุปผลการศึกษา 
 

         การวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูที่มาใชบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาอำเภอบานตาขุน 

ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะสวนบุคคล ผูที่มาใชบรกิารของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอบานตาขุนพบวาผูที่มาใช

บริการการไฟฟาสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.57 มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 38.94 ระดับการศึกษา

อนุปริญญา หรอื ปวส คิดเปนรอยละ 30.98  รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.12  ประเภทการ

ใชไฟ บานพกั/ที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 47.49 ขนาดมิเตอรทีใ่ช ขนาด5 แอมป คิดเปนรอยละ 50.74 และมีคากระแสไฟฟา

ที่ชำระตอเดือน เดือนละ500-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.45   

         ความพึงพอใจของผูมาใชบรกิารของการไฟฟาสวนภูมภิาคสาขาอำเภอบานตาขุน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูที่มาใชบรกิารของการไฟฟาสวนภูมภิาค สาขาอำเภอบานตาขุน 

พบวา ระดับความพึงพอใจรวม ทุกดานอยูในระดับมาก (X�=4.45, SD=0.49)) จำแนกเปนรายดาน 5 ดานไดดงันี ้

1.ดานการอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจผูมาใชบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมาก (X�=4.39, SD=0.54) และเมื่อแยกเปน

รายขอ พบวามคุีณภาพการใหบริการในระดับมาก ไดแก การจัดปายบอกจุดในการใหบรกิารตางๆ (X�=4.41, SD=0.57) 

สถานที่จอดรถสะดวก (X�=4.39, SD=0.49) และการรับบตัรคิว (X�=4.37, SD=0.58) ตามลำดับ 

2. ดานอัธยาศัยและความสนใจผูใชบริการ มีความพึงพอใจผูมาใชบรกิาร โดยรวมอยูในระดับนอย (X�=2.12, SD=0.50) และ

เมื่อแยกเปนรายขอ พบวามีคุณภาพการใหบริการในระดับนอยและนอยที่สุด ไดแก การรับฟงปญหาและดำเนินการแกไข 

(X�=2.48, SD=0.50) มีความกระตือรือรนสนใจ ใสใจ (X�=2.46, SD=0.50) และการสอบถามถึงปญหาที่มาใชบรกิาร 

(X�=1.44, SD=0.50) ตามลำดับ 

3. ดานคุณภาพการใหบรกิาร มคีวามพึงพอใจผูมาใชบรกิาร โดยรวมอยูในระดบัมาก (X�=3.75, SD=0.51) และเมื่อแยกเปน

รายขอ พบวามคุีณภาพการใหบริการในระดับมากและปานกลาง ไดแก ความถูกตองในการคิดบริการ (X�=4.38, SD=0.49) 

ระยะเวลาในการรับบริการ (X�=3.47, SD=0.50) และความรวดเร็วในการใหบรกิาร (X�=3.40, SD=0.56) ตามลำดับ 

4. ดานพนักงานใหบรกิาร มีความพึงพอใจผูมาใชบรกิาร โดยรวมอยูในระดับมาก (X�=4.10, SD=0.54) และเมื่อแยกเปนราย

ขอ พบวามีคุณภาพการใหบรกิารในระดับมากที่สุด, มากและปานกลาง ไดแก มีมนุษยสัมพนัธที่ดกีับผูใชบริการ (X�=4.53, 

SD=0.50) ความรูความเขาใจในการบริการ (X�=4.42, SD=0.49) และบุคลากรมีเพียงพอตอความตองการ (X�=3.35, 

SD=0.63) ตามลำดับ 

5. ดานสงเสริมทางการตลาด มีความพึงพอใจผูมาใชบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X�=2.78, SD=0.70) และเมื่อแยก

เปนรายขอ พบวามีคุณภาพการใหบริการในระดับปานกลางและนอย ไดแก การรแจงเตือนผานขอความกอนการไดรับใบแจง
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หนี้ (X�=3.14, SD=0.79) การแจงการดับไฟฟาลวงหนา (X�=2.87, SD=0.74) และการประชาสัมพันธ ผานสื ่อตางๆ 

(X�=2.33, SD=0.58) ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ 

 

         1.จากการศึกษาพบวา ดานอัธยาศัยและความสนใจผูใชบริการ มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับนอย จึงตองการ

พัฒนาเกี่ยวกับการสอบถามถงึปญหาที่มาใชบริการอยางทั่วถงึ, การรับฟงปญหาและดำเนินการแกไขทีร่วดเร็วขึ้น และการมี

ความกระตือรือรน สนใจ ใสใจในงานการบรกิารเพื่อการบริการที่ดีและมีความตอเนื่อง 

         2.จากการศึกษาพบวา ดานคุณภาพการใหบริการมีความรวดเร็วในการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ียที่อยูในระดับปาน

กลาง จงึควรพฒันากระบวนการใหบริการเพือ่สรางประสิทธภิาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะระยะเวลาในการรับบริการและความ

รวดเร็วในการใหบริการซึ่งผูใชไฟฟามีความคิดเห็นใหเกิดการพัฒนาใหดทีี่สุด 

          3.จากการศึกษาพบวา ดานพนักงานใหบริการ มีบุคลากรมีเพียงพอตอความตองการ มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปาน

กลาง ดงันั้นพนกังานควรมีความกระตือรือรนในการใหบรกิารและเพิ่มชองทางการรับบริการใหมากขึ้นโดยการเพิ่มบุคคลากร

ในการทำหนาทีใ่นการใหบริการเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

          4.จากการศึกษาพบวา ดานสงเสริมทางการตลาด มีการประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับนอย 

การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานตาขุนควรมกีารประชาสัมพันธกับแผนกการตลาด การวางแผนการประชาสัมพันธ และจัดทำ

ปายประชาสัมพันธใหความรูขาวสารดานตางๆกับผูใชไฟฟา เพื่อใหทราบขาวสารและขั้นตอนในการมาขอรบับริการดานตาง 

ๆ 
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แรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจใชบริการ

รานอาหารและคาเฟของนักทองเท่ียวชาวไทยในหัวหิน กรณีศกึษา Turtle Bay Hua Hin 

Motivation, Marketing Mix and Consumer Behavior affects Affecting to the Service 

decision to restaurants and cafe of Thai tourists in Hua Hin: A case study of Turtle 

Bay Hua Hin 
 

จิดาภา ต้ังฐานะตระกูล และจรัชวรรณ จันทรัตน 

Jidapa Tangthanatrakul and Jaratchaiwanna Jantarat 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีจุดวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน กรณี ศึกษา Turtle Bay Hua Hin โดยใช

กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยใชบริการราน Turtle Bay ทุกเพศ อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จำนวน 400 คน ผล

วิจัยพบวา แรงจูงใจดานอรรถประโยชน ดานความสุข สวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานบุคคลหรือพนักงาน ดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหนิ 

สวนพฤติกรรมของผูบริโภคดานความชอบของประเภทอาหาร ดานการซื้ออาหารรับประทาน ดานเหตุผลการเขาใชบริการ

รานอาหาร ดานเวลาเขาใชบริการรานอาหาร ดานความถี่ในการรับประทานอาหาร ดานคาอาหาร ดานเหตุผลที่เลือก

รานอาหาร ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัว

หินแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมของผูบริโภค, การตัดสินใจ 

 

Abstract 
 This research aims to study Motivation, Marketing Mix and Consumer Behavior affects Affecting to 

the Service decision to restaurants and cafe of Thai tourists in Hua Hin: A case study of Turtle Bay Hua Hin. 

The sample group was 400 Thai tourists who had used Turtle Bay service of all genders, aged 18 years and 

over. The results showed that Utility Motivation, Happiness Motivation, Marketing mix of Price, People and 

Physical Evidence Influences the decision to use the Turtle Bay restaurant and cafe of Thai tourists in Hua 

Hin. Consumer behavior in terms of food preferences, food purchases, reasons for using a restaurant, time 

to use a restaurant, frequency of eating, food cost, reason for choosing a restaurant Different food, different 

influences the decision to visit Turtle Bay restaurant and cafe of Thai tourists in Hua Hin differently. with a 

conscious significance at the 0.05 level. 

 

Keyword: Motivation, Marketing Mix, Consumer Behavior, Decision 
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1. บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหาการศึกษา 

 ธุรกิจรานอาหารมีมากในปจจุบัน เนื่องจากอาหารเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต การไดรับสารอาหารที่เพยีงพอ

จึงสำคัญ ดังนั้นการรับประทานอาหารจึงควรคำนึงถึงหลักโภชนาการ และความเหมาะสมของรางกาย เพื่อการเจริญเติบโต

ของรางกายและมีสุขภาพที่ดี การใชชีวิติของผูคนในปจจุบันนี้ใชชีวิตแบบเรงรีบแขงกับเวลา หรือบางคนไมชอบทำอาหาร 

ดังนั้นรานอาหารจึงเปนสิ่งที่ผูคนนึกถึง และในปจจุบันผูคนชอบไปรานอาหาร รานคาเฟ ที่มีอาหารอรอย และรานสวยงาม 

จากการ แนะนำรานอาหาร รานคาเฟ ตามสื ่อสังคม เชน Facebook, Instagram, YouTube จาก Influencer คนที ่มี

ชื่อเสียง รวมทั้งการรับวัฒนธรรมจากตางชาติ คานิยม และทัศนคติตาง ๆ เขามา Turtle Bay Hua Hin เปนธุรกิจโฮมสเตย 

รานอาหารและคาเฟ การตกแตงเปนแบบสไตล Eco luxe เนนความเปนธรรมชาติ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแตมีความหรูหรา 

ออกแบบมามีลักษณะคลายรูปเตา Turtle Bay เนื่องจากหัวหินเปนเมืองแหงการทองเที่ยว จึงมีสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร 

และคาเฟอยูมาก ทำใหมีคูแขงทางการตลาดสูง การทำธุรกิจรานอาหารตองใสใจในเรื่องของคุณภาพ ความสะอาด และความ

อรอยของอาหาร นอกจากนี้ยังตองมีบรกิาร และการทำการตลาดที่ดีอีกดวย ธุรกิจถึงจะสามารถดำเนินไปไดอยางดี การศึกษา

ตลาดและผูบริโภคจึงสำคัญ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และการวางแผนการตลาดในการดำเนินธุรกิจ 

วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษาแรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคา

เฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานอาหารและคาเฟแตกตางกันประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ทำใหทราบถึงแรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมของ

ผูมีบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน เพื่อ

นำมาใชปรับปรุง การวางแผนการตลาดในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อนำมาใชในการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

การอางอิงในเน้ือหา 

 (เพทาย พงษประดิษฐ,2559) แรงจูงใจแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคสินคาของผูบริโภคและสรุปวา 

แรงจูงใจในการซื้อสินคา แบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ แรงจูงใจดานอรรถประโยชน แรงจูงใจดานความสุข และ

แรงจูงใจดานสังคม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. แรงจูงใจดานอรรถประโยชน ในการซื้อสินคาเปนแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความตองการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ 

ความหลากหลายของตัวสินคา คุณภาพของสินคาที่สามารถตรวจสอบอยางละเอียดได  

2. แรงจูงใจดานความสุขในการซื้อสินคา คือ ความตองการของผูบริโภคในการใชสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนอง

จินตนาการ เพื่อใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ผานทางประสาทสัมผัส และเพื่อใหไดรับการกระตุนทางดานอารมณที่ตอบสนอง

ความตองการของตนเอง 

3. แรงจูงใจทางสังคมเกิดจากความตองการทางสังคมของมนุษยในการเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน ความ

ตองการตำแหนงในสังคม ความตองการความรัก เปนตน ซึ่งความตองการเหลานี้กระตุนใหเกิดพฤติกรรมสังคม 

 (จารุชา เหมไพบูลย, 2562) สวนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบดวย  

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นำเสนอสูตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ การซื้อ การใชหรือการบริโภค เพื่อ

ตอบสนองความจำเปนหรือตองการของมนุษย  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

311



2. ราคา (Price) หมายถึง จำนวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเพื่อเปนคาสินคา หรือบริการโดย ผูบริโภคใชเพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากกาใชผลิตภัณฑหรือบริการ ราคาเปนสวนประกอบทางการตลาดอยางเดียวที่สามารถ

ทำใหบริษัทเกิดรายได  

3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) หมายถึง รานอาหาร หรือบุคคลที่ทำหนาที่หรือกิจกรรมนำผลิตภัณฑจากผูผลิตไป

ยังผูบริโภค เชน พนักงานรับอาหารจากแมครัวมาเสิรฟใหแกลูกคา  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) กิจกรรมสงเสริมการตลาด เปนหนึ่งในสวนประสมทางการตลาด โดยเปน

เครื่องมือส่ือสารระหวางผูซื้อและผูขาย เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการใชสินคาและเกิดตัดสินใจซื้อสินคา  

5. บุคคล (People) บุคลากรเปนสวนสำคัญที่ทำใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ สามารถสรางความพึงพอใจ และทำใหลูกคา

กลับมาใชบริการอีกครั้ง  

6. กระบวนการ (Process) กลยุทธสำคัญสำหรับการบริการคือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ หากมีการวางแผน

กระบวนการที่ดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกตองตรงเวลาและมีคุณภาพ 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพนับเปนองคประกอบของธุรกิจบริการที่

ลูกคา สามารถมองเห็นและใชเปนเกณฑในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อบริการ  

 (Kolter, 1997) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบถึง

ลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 (อชิรญา บัวบาง, 2551) การตัดสินใจของผูบิโภค คือกระบวนการที่ผานการกรองจากความคิดรวบยอดและแปลง

ออกมาเปนขอสรุปที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการที่ผูผลิตเสนอขายใหผูบริโภคโดยการตัดสินในอยูบนพื้นฐานของความพึง

พอใจของผูบริโภค 
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กรอบแนวคิด  

           

            

 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกวิธีการ

สุมกลุมตัวอยางที่ใชวิจัยจากการสราง QR – Code แบบสอบถามออนไลนผาน Google Form ใหผูบริโภคที่มาใชบรกิารราน 

และผูมาเยี่ยมชมออนไลนทาง Facebook ตอบแบบสอบถาม 

จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay Hun Hin ทุก

เพศ อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จำนวน 400 คน 

 

 

 

 

แรงจูงใจของผูบ้ริโภค 

1. แรงจูงใจดา้นอรรถประโยชน ์

2. แรงจูงใจดา้นความสุข  

3. แรงจูงใจดา้นสงัคม 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

1. ผลิตภณัฑ ์ 

2. ราคา  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด  

5. บุคคลหรือพนกังาน 

6. กระบวนการ  

7. ลกัษณะทางกายภาพ  

พฤติกรรมของของผูบ้ริโภค 

1. ลูกคา้คือใคร (Who) 

2. ลูกคา้ตอ้งการอะไร (What) 

3. ลูกคา้อยูท่ี่ไหน (Where) 

4. ซ้ือเม่ือไหร่ (When) 

5. ซ้ือทาํไม (Why) 

6. ซ้ืออยา่งไร (How) 

การตดัสินใจใชบ้ริการ

ร้านอาหารและคาเฟ่ 

H1 

H2 

H3 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคทีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ คือ แบบสอบถาม โดยเปนคำถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices), ใชเครื่องมือแบบมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) แตละคำถามมีคำตอบใหกลุมตัวอยาง เลือกตอบ 5 ระดับ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยใชคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เปนตัววัดแนวโนมเขาสู สวนกลางไดแค คาเฉล่ีย 

(Mean) และการวัดการกรจายไดแก คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  และสวนที่ 2 การวิเคราะห

ขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ของการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

variance: 1-way ANOVA) เนื่องจากคาของตัวแปรตนมีมากกวา 2 กลุม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม โดยผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล 

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยใชบริการรานอาหาร Turtle Bay Hun Hin ทุกเพศ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จำนวน 400 คน 

ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 38 – 47 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน รายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาท 

สวนที่ 2 ขอมูลเชิงลักษณะพฤติกรรมการของผูบริโภคในใชบริการรานอาหารและคาเฟ  

 สวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในใชบริการรานอาหารและคาเฟ การวิเคราะหขอมูล

พบวา สวนใหญชอบประเภทอาหารไทย, การซื ้ออาหารรับประทานเลือกทานที่รานอาหาร, เหตุผลการเขาใชบริการ

รานอาหารเลือกเหตุผลรับประทานอาหาร, ทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัว, จำนวนผูรวมโตะประมาณ 3 - 5 คน, เขาใช

บริการรานอาหารวันเสาร – วันอาทิตย, เขาใชบริการรานอาหารชวงเวลา 18.01 น. - 20.00 น., ความถี่ในการรับประทาน

อาหารที่รานอาหารตอเดือนประมาณ 3 - 4 ครั้ง, คาอาหารอยูที่ประมาณ 500 - 1,000 บาท, เหตุผลที่เลือกรานอาหารเลือก

จากประสบการณเดิม 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน 

ผลการวิเคราะหแรงจูงใจดานอรรถประโยชน พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.99) ผลการ

วิเคราะหแรงจูงใจดานความสุข พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.33) ผลการวิเคราะหแรงจูงใจ

ดานสังคม พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.08) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.20) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.14) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด

จำหนาย พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.05) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาด พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.08) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดาน

บุคคลหรือพนักงานพบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.19) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด

ดานกระบวนการ พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย = 4.09) ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดดาน
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ลักษณะทางกายภาพ พบวาในภาพรวมผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.24) ผลการวิเคราะหดานการตัดสินใจ

เขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน พบวาในภาพรวมผูบริโภคมีอยูใน

ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.43) 

ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงที ่ 1.270 0.191  6.664 0.000 

แรงจงูใจดานอรรถประโยชน 0.343 0.037 0.374 9.164 0.000* 

แรงจงูใจดานความสุข 0.473 0.046 0.488 10.300 0.000* 

แรงจงูใจดานสังคม -0.063 0.046 -0.066 -1.361 0.174 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของตัวแปรตน แรงจูงใจดานอรรถประโยชน แรงจูงใจดานความสุข 

แรงจูงใจดานสังคม กับตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ 

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงที ่ 0.513 0.179  2.860 0.004 

ดานผลิตภัณฑ 0.104 0.070 0.094 1.494 0.136 

ดานราคา  0.192 0.056 0.189 3.437 0.001* 

ดานชองทางการจัดจำหนาย  0.044 0.061 0.041 0.720 0.472 

ดานการสงเสรมิการตลาด  0.025 0.047 0.025 0.546 0.585 

ดานบุคคลหรือพนักงาน  0.290 0.048 0.282 6.062 0.000* 

ดานกระบวนการ  0.096 0.058 0.096 1.665 0.097 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.186 0.068 0.177 2.738 0.006* 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุของตัวแปร สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ กับ

ตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13.018 6 2.170 7.000 0.000* 

Within Groups 121.816 393 0.310   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 3 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามความชอบของประเภทอาหารกับตัวแปรตามการตัดสินใจ

เขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.239 2 2.619 8.024 0.000* 

Within Groups 129.596 397 0.326   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 4 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามการซื้ออาหารรับประทานกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใช

บริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.279 4 1.070 3.236 0.012* 

Within Groups 130.556 395 0.331   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 5 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามเหตุผลการเขาใชบริการรานอาหารกับตัวแปรตามการ

ตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.899 5 0.380 1.125 0.346 

Within Groups 132.936 394 0.337   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 6 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามผูที่รับประทานอาหารดวยกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใช

บริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.395 3 0.798 2.387 0.069 

Within Groups 132.439 396 0.334   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 7 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามจำนวนผูรวมโตะอาหารที่รานอาหารดวยกับตัวแปรตามการ

ตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.345 3 0.448 1.330 0.264 

Within Groups 133.489 396 0.337   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 8 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามวันที่เขาใชบริการรานอาหารกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขา

ใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.242 4 1.810 5.605 0.000* 

Within Groups 127.593 395 0.323   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 9 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามเวลาเขาใชบริการรานอาหารกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขา

ใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.710 3 3.237 10.244 0.000* 

Within Groups 125.124 396 0.316   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 10 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามความถี่ในการรบัประทานอาหารที่รานอาหารตอเดอืนกับตวั

แปรตามการตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.525 5 1.705 5.319 0.000* 

Within Groups 126.309 394 0.321   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 11 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามคาอาหารกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใชบริการ

รานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.441 3 1.480 4.495 0.004* 

Within Groups 130.394 396 0.329   

Total 134.834 399    

ตารางที่ 12 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางตามเหตุผลที่เลือกรานอาหารกับตัวแปรตามการตัดสินใจเขาใช

บริการรานอาหารและคาเฟ โดย ANOVA 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1.1 แรงจูงใจดานอรรถประโยชน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay 

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ เพทาย พงษประดิษฐ 

(2559) ไดทำการศึกษา “แรงจูงใจในการซื้อสินคา การรับขอมูล และการตัดสินใจเขารานเบเกอรี่” ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการซื้อสินคา ดานอรรถประโยชน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาราน 
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สมมติฐานที่ 1.2 แรงจูงใจดานความสุข มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ เพทาย พงษประดิษฐ 

(2559) ไดทำการศึกษา “แรงจูงใจในการซื้อสินคา การรับขอมูล และการตัดสินใจเขารานเบเกอรี่” ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการซื้อสินคา ดานความสุข มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาราน 

สมมติฐานที่ 1.3 แรงจูงใจดานสังคม ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.174 (ปฏิเสธสมมติฐาน) ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เพทาย พงษประดิษฐ 

(2559) ไดทำการศึกษา “แรงจูงใจในการซื้อสินคา การรับขอมูล และการตัดสินใจเขารานเบเกอรี่” ผลการวิจัยพบวา 

แรงจูงใจในการซื้อสินคา ดานสังคม มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาราน 

สมมติฐานที่ 2.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ 

Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.136 (ปฏิเสธสมมติฐาน) ไมสอดคลองกับงานวิจัยของอุมากร จีร

ชัยมงคล (2561) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารริมน้ำ ของผูบริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอตอการตัดสินใจในการใชบริการรานอาหารริมน้ำ ดาน

สินคา  

สมมติฐานที่ 2.2 สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle 

Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.001 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร 

(2564) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารรางวัลมิชลินสตารในประเทศไทย” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาและคาใชจาย เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่ใช

บริการรานอาหารรางวัลมิชลินสตารของผูบริโภคในประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2.3 สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.472 (ปฏิเสธสมมติฐาน) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปุณยนุช ไตรทิพยวิทยากร (2562) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ราน อาฟ

เตอรยู สาขาเซ็นทรัลพลาซาปนเกลา” ผลการวิจัยพบวา สวนปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานชองทางจัด

จำหนาย  

สมมติฐานที่ 2.4 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร

และคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเทีย่วชาวไทยในหวัหิน มีคา Sig. = 0.585 (ปฏิเสธสมมติฐาน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปุณยนุช ไตรทิพยวิทยากร (2562) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ราน อาฟเตอรยู สาขา

เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานสงเสริมทางการตลาด  

สมมติฐานที่ 2.5 สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและ

คาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุ

ชา เหมไพบูลย (2562) ไดทำการศึกษา “การตัดสินใจใชบริการรานอาหารยกยอริมคลองจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย

พบวา ความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดบริการและตัดสินใจใชบรกิารรานอาหารยกยอริมคลอง พบวา ดานบุคลากร 

มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารยกยอริมคลอง สมุทรสาคร 

สมมติฐานที่ 2.6 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคา

เฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.097 ดังนั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปุณยนุช ไตรทิพยวิทยากร (2562) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวาน ราน อาฟเตอรยู สาขา

เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดานกระบวนการ  
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สมมติฐานที่ 2.7 สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร

และคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน มีคา Sig. = 0.006 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ 

อุมากร จีรชัยมงคล (2561) ไดทำการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารริมน้ำ ของผูบริโภคในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอตอการตัดสินใจในการใชบริการรานอาหาร

ริมน้ำ ดานลักษณะทางกายภาพ  

สมมติฐานที่ 3.1 พฤติกรรมของผูบริโภคดานความชอบของประเภทอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที ่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับ

สมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใชบริการ

ตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธ 

ดวยสถิติ ANOVA “เมนูที่ชื่นชอบ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก คลองสอง อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 3.2 พฤติกรรมของผูบริโภคดานการซื้ออาหารรับประทานที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 ดังนั้นจึง ยอมรับ

สมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิอร สิงหิรัญเรือง (2555) “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการบริหาร

จัดการรานกาแฟสด ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบวา ผู บริโภคสวนใหญนิยมนั่ง บริโภคกาแฟที่ราน 

ลักษณะการบริโภคของผูบริโภคแตละคนมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามแตโอกาสในขณะนั้น 

สมมติฐานที่ 3.3 พฤติกรรมของผูบริโภคดานเหตุผลการเขาใชบริการรานอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.012 

(ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการ

ใชบริการตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะห

ความสัมพันธ ดวยสถิติ ANOVA “เหตุผลในการใชบริการ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหาร

แปะฮก คลองสอง  

สมมติฐานที่ 3.4 พฤติกรรมของผูบริโภคดานผูที่รับประทานอาหารดวยที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินไมแตกตางกัน มีคา Sig. เทากับ 0.346 (ปฏิเสธ

สมมติฐาน) ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใช

บริการตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะห

ความสัมพันธ ดวยสถิติ ANOVA “บุคคลที่มาใชบริการดวย” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหาร

แปะฮก คลองสอง  

สมมติฐานที่ 3.5 พฤติกรรมของผูบริโภคดานจำนวนผูรวมโตะอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินไมแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.069 (ปฏิเสธสมมติฐาน) ไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใชบริการตอความพึง

พอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธ ดวยสถิติ 

ANOVA “จำนวนผูรวมโตะ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก คลองสอง  

สมมติฐานที่ 3.6 พฤติกรรมของผูบริโภคดานวันที่เขาใชบริการรานอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินไมแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.264 (ปฏิเสธ

สมมติฐาน) ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใช

บริการตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะห
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ความสัมพันธ ดวยสถิติ ANOVA “เวลาในการใชบริการ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก 

คลองสอง  

สมมติฐานที่ 3.7 พฤติกรรมของผูบริโภคดานเวลาเขาใชบริการรานอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที ่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับ

สมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใชบริการ

ตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธ 

ดวยสถิติ ANOVA “เวลาในการใชบริการ” มีความสัมพันธกับความพงึพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก คลองสอง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 3.8 พฤติกรรมของผูบริโภคดานความถี่ในการรับประทานอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับ

สมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใชบริการ

ตอความพึงพอใจของผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธ 

ดวยสถิติ ANOVA “ความถี่ในการใชบริการ” มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก คลองสอง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 3.9 พฤติกรรมของผูบริโภคดานคาอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบรกิารรานอาหารและ

คาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับสมมติฐาน) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุนันทา ปรีชาวุฒิวัฒน (2557) “การศึกษาความสัมพันธรหวางพฤติกรรมการใชบริการตอความพึงพอใจของ

ผูบริโภค ในการใชบริการ สวนอาหารแปะฮก คลองสอง” ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสัมพันธ ดวยสถิติ ANOVA 

“คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง” มีความสัมพันธ ความพึงพอใจในการใชบริการสวนอาหารแปะฮก คลองสอง อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 3.10 พฤติกรรมของผูบริโภคดานเหตุผลที่เลือกรานอาหารที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของนักทองเที ่ยวชาวไทยในหัวหินแตกตางกัน มีคา Sig. = 0.000 (ยอมรับ

สมมติฐาน) สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญธิชา รักชาติ (2559) “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการเลือกใช

บริการรานอาหารญี่ปุน ในศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา ส่ือที่ทำใหรูจักรานอาหาร

ญี่ปุน ตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจการเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุน แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหาร 

1. แรงจูงใจดานอรรถประโยชน มีอิทธิพลตอตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรสรางส่ิงที่จะจูงใจใหผูบริโภค ส่ิงที่ผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการ

มาใชบริการรานอาหารและคาเฟ เชน การแสดงถึงคุณภาพของอาหาร การจัดการที่ดี ดูแลลูกคาอยางทั่วถึง รวมทั้งการ

จัดลำดับคิวในการเขาใชบริการ 

2.  แรงจูงใจดานความสุข มีอิทธิพลตอตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay ของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในหวัหิน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรสรางสิ่งที่จะจูงใจใหผูบริโภค สิ่งที่ผูบริโภคจะไดรับความสุขจากการ

มาใชบริการรานอาหารและคาเฟ อาจจะทำการโฆษณาผานสื่อมีเดีย เพื่อใหผูบริโภครูจักรานมากขึ้น และแสดงถึงสิ่งที่ลูกคา

จะไดเมื่อเขามาใชบริการที่ราน เชน บรรยากาศรานโดยรอบ การจัดรานตามเทศกาล 
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3. สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีอิทธิพลตอตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ Turtle Bay 

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรแสดงถึงความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ความคุมคาที่

ผูบริโภคจะไดรับ ควรกำหนดราคาใหเหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร  

4. สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน มีอิทธิพลตอตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ 

Turtle Bay ของนักทองเที่ยวชาวไทยในหัวหิน ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรมีการอบรมแนะนำพนักงานในการบริการใหดี

เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ มีการตอนรับใสใจลูกคาใหดี พูดจาดีสุภาพ แตงตัวเรียบรอย 

5. สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ 

ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรทำรานอาหารใหสะอาดเรียบรอย การตกแตงรานใหมีความนาสนใจ มีการแนะนำใหขอมูลกับลูกคา

ไดครบถวน  

6. พฤติกรรมของผูบริโภค (ดานความชอบของประเภทอาหาร ดานการซื้ออาหารรับประทาน ดานเหตุผลการ

เขาใชบริการรานอาหาร ดานเวลาเขาใชบริการรานอาหาร ดานความถี่ในการรับประทานอาหาร ดานคาอาหาร ดานเหตุผลที่

เลือกรานอาหาร) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ ดังนั้นผูประกอบธุรกิจควรใสใจลูกคาใหมาก 

คำนึงถึงความสะอาด คุณภาพของอาหาร วางกลยุทธใหเหมาะสม เวลาที่ลูกคาเขามาใชบริการมากที่สุดควรจัดการพนักงาน

ใหเหมาะสม พรอมรับการบริการ ดูแลเอาใจใส เพื่อใหลูกคารูสึกประทับใจและกลับมาใชบริการรานอีก  

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 ขอจำกัดดานระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีกรอบของระยะเวลาการศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผล

การศึกษา ซึ่งเปนระยะเวลาที่ส้ัน ดังนั้นขอมูลในบางสวนอาจไมละเอียดหรือขาดตกบกพรองได 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป 

 1. ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจ สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา

ใชบริการ ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากเสนอแนะใหศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดี และกลับมาใช

บริการรานอาหารและคาเฟซ้ำ 

 2. จากงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แตยังไมไดขอมูลเชิงลึกที่สำคัญหรือเหตุผลสวนบุคคลที่ทำใหผูบริโภค

ตัดสินใจเขาใชบริการรานอาหารและคาเฟ งานวิจัยครั้งตอไปอาจใชการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อจะนำมาใชในการศึกษาและ

พัฒนาตอไป ใหไดมีผลวิจัยที่สมบูรณมากขึ้น 
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การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ท่ีมีผลตอการใชบริการคาเฟ

วันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร 

Study of Behavior, Attitudes and Mania of Korean Singer Affecting Birthday Café 

Event in Bangkok 

จินตศุภา เจรญิศรี และ ผศ.ดร.ฐานิตา ฆองฤกษ 

Jinsupa Jaroensri and Asst. Prof. Dr.Thanita Kongrerk  

 

บทคัดยอ 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงาน

ฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีความชื่นชอบศิลปนนักรองเกาหลี 

อายุ 15-29 ป และเคยใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ทัศนคติของผูบริโภค ความคล่ังไคลที่มีตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใช

บริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาสมมติฐานเกี่ยวกับความคล่ัง

ไคลศิลปนเกาหลี สงผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ผูบริโภคแฟนคลับสวนมากมีความ

ความจงรักภักดีตอตัวศิลปนมาก จึงทำใหนักการตลาดสามารถดึงดูดลูกคากลุมนี้ไดงาย รานคาเฟควรศึกษาความตองการของ

กลุมแฟนคลับในการรวมตัวทำกิจกรรม และการใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค  

 

คำสำคัญ: คาเฟ, พฤติกรรมของผูบริโภค, ทัศนคติของผูบริโภค, ความคล่ังไคล 

 

Abstract 

This article describes a Study of Behavior, Attitudes and Mania of Korean Singer Affecting Birthday 

Café Event in Bangkok. The most consumer are female, 25-29 years old for 400 persons. The objective are 

to study of behavior, attitudes and mania of Korean singer affecting birthday café event. The result is Mania 

of Korean Singer Affecting Birthday Café Event in Bangkok due the hypothesis are accepted. Cause of loyalty 

of fan club are strong that affect buying decision of customer. The café should know insight of customer 

to meet customer’s need. 

 

Keywords: Cafe, Behavior, Attitudes, Mania 
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1. บทนำ 

 

GDP ของประเทศเกาหลีใตที ่พุ งสูง (Ceicdata, 2020) อันมีเบื ้องหลังมาจากกระแสเคปอบ Soft Power ที่สราง

ชื่อเสียงไปยังทั่วโลก เศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนื่องของประเทศเกาหลีใตอันมาจากการสื่อสารวัฒนธรรมผานอุตสาหกรรม

ศิลปะ, ดนตรี, เครื่องแตงกาย, สื่อรายการโทรทัศน, การทองเที่ยว แมกระทั่งวัฒนธรรมอาหารและยา (ธีรจุฑา มาศประสิทธิ,์ 

2563)  ความคลั่งไคลและความจงรักภักดีนำมาซึ่งการเปนแฟนคลับของบุคลที่เปนศิลปนนักรองเกาหลี แฟนคลับเกาหลีจึงมี

การตอบสนองทั้งดานความคิด ดานอารมณ ความรูสึก และดานพฤติกรรมที่ส่ือออกมาในการแสดงวาคล่ังไคลศิลปนนักรองคน

นั้นๆ  (เอรินทร เผือกเกษม และ พรทิพย สัมปตตะวนิช, 2563) เมื่อมีศิลปนนักรองเกาหลีเปนผูนำเสนอสินคา จากการที่

บุคคลมีความคลั่งไคล ทำใหการตัดสินใจนั้นไมซับซอนเมื่อประกอบดวยอารมณในการตัดสินใจซื้อมากกวาการไตรตรองวา

สินคานั้นๆมีความจำเปนหรือไม ทำใหนักการตลาดมักจะนำผูมีอิทธิพลทางความคิด ศิลปนนักรองเกาหลีมาเปนผูนำเสนอ

สินคา เพื่อดึงดูดใจกลุมเปาหมายชักจูงใหสนใจจนถึงขั้นตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ โดยกลุมศิลปนที่จะถูกนำมาใชเปนผูนำเสนอ

มักจะเปนผูหญิงมากกวาผูชาย ถึงแมสินคานั้นๆจะไมมีความเกี่ยวของกับเพศสภาพชายเลย และกลุมเปาหมายแฟนคลับสวน

ใหญมักเปนกลุมผูหญิง แบรนดตางๆจึงนำจุดนี้มาปรับแลวใชเพือ่ใหผูบรโิภคสนใจสินคานั้นๆ (วรนุช ตันติวิทิตพงศ, 2551) คา

เฟวันเกิดศิลปนนักรองเกาหลีมีตนกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีใต สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปน

นักรองเกาหลี เชน งานวันเกิด งานฉลองครบรอบการเขาสูวงการเปนตนสำหรับประเทศไทยคาเฟวันเกิดศิลปนนักรองเกาหลี

เริ่มมีบทบาทในประเทศไทยในชวงป2562เปนตนมาจากการรับอิทธิพลจากประเทศเกาหลีใตเปนการรวมตัวของแฟนคลับ

รวบรวมเงินทุนเพื่อจัดงานและใชสถานที่จากคาเฟเปนที่จัดเสมือนนิทรรศการ มีการแจกของที่ระลึก มีกิจกรรมภายในคาเฟ

โดยที่สวนใหญคาเฟไมมีการเก็บคาสถานที่ มีเพียงการตกลงระหวาวแฟนคลับผูจัดงานกับเจาของรานเพื่อใชสถานที่เทานั้น 

ความนิยมของการจัดคาเฟวันเกิดศิลปนนักรองเกาหลีไมไดจำกัดแคศิลปนเกาหลีเทานั้น ปจจุบันมีการจัดงานใหแกศิลปนไทย

มากมายเชนกัน 

 

ปญหาการศึกษา 
 

ผูวิจัยเห็นชองทางที่จะศึกษาขอมูลเพื่อนำไปใชประโยชนในอนาคตเพื่อตอบโจทยกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจสูงสุดของกลุมลูกคาที่เขาใชคาเฟอันเนื่องจากอิทธิพลของการชื่นชอบศิลปนนักรองเกาหลีการแขงขันเมื่อกอน

คาเฟที่อนุญาตใหแฟนคลับมารวมตัวกันเพื่อจัดงานวันเกิดใหศิลปนนักรองเกาหลีไมไดมีเยอะมากมายนัก ปจจุบัน คาเฟปกติ

มักจะเริ่มรับการจัดอีเวนตวันเกิดศิลปนนักรองเกาหลีทำใหเริ่มมีการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดคาเฟรานกาแฟรวมถึงสถานที่ที่

เรียกตัวเองวาเปน co-working space 

 

ปญหาวิจัย 
 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูวิจัยเรื่องอิทธิพลของความชื่นชอบศิลปนเกาหลีกับการตัดสินใจซื้อ

สินคาแลวแตยังไมมีผูวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทัศนคติ และความคล่ังไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใชบริการ

คาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานครโดยศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยทางดานประชากร 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได ปจจัยทางดานพฤติกรรม (5W1H) ปจจัยทางดานทัศนคติ ประกอบดวย 
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ทัศคติดานความคิด ทัศนคติดานความรูสึกทัศนคติดานพฤติกรรม ปจจัยทางดานความคลั่งไคล ตัวแปรตามไดแก ปจจัย

ทางดานการตัดสินใจซื้อ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมของผู บริโภค ที ่มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื ่อศึกษาทัศนคติของผู บริโภค ที ่ม ีผลตอการใชบริการคาเฟว ันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความคลั่งไคลที่มีตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรอง

เกาหลี ในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกบัการศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคล่ังไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่

มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากตัวแปรอิสระ 

ไดแก ปจจัยทางดานประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ อาชีพ รายได ปจจัยทางดานพฤติกรรม (5W1H) ซึ่ง

ประกอบดวย WHAT WHERE WHEN WHY WHO HOW ปจจัยทางดานทัศนคติ ประกอบดวย ทัศคติดานความคิด ทัศนคติ

ดานความรูสึก ทัศนคติดานพฤติกรรมปจจัยทางดานความคล่ังไคล ตัวแปรตามไดแก ปจจัยทางดานการตัดสินใจซื้อ โดยเลือก

ประชากรที่ใชในการศึกษาจากกลุมที่เคยใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร มี

เพศ  อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ที่แตกตางกัน ใชตัวอยางกลุมประชากรจำนวน 400 คน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

รายได เปนตน การมีภูมิหลังพืน้เพที่ตางกัน เปนที่มาของการแสดงออกพฤตกิรรมที่ตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากการใชชีวติในสวน

บุคคลที่มีอิธิพลมาจากฐานขอมลูปจจัยทางดานประชากรสวนบคุคลในแตละพื้นที่ที่ตางกันจึงสงผลใหการใชชีวิตและ

วัฒนธรรมของคนหลากหลายตามบุคคล (วชิรวัชร งามละมอม, 2558) 

พฤตกิรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ลำดับกระบรวนการในการตดัสินใจบรโิภคสินคา โดยมีปจจัยทาง

สภาพแวดลอมเปนตัวกำหนดและแสดงออกถงึความแตกตางของการตัดสินใจ โดยปจจยันั้นจะมากระทบในแตละลำดับ

กระบวนการ ทำใหผูบริโภคนั้นมีพฤตกิรรมทีแ่ตกตางกัน ปจจัยกระตุนอาจเปนปจจัยสวนบุคคลหรือปจจยัจากกลุมอางองิก็

เปนได เพราะพฤตกิรรมที่ตางกันอันมีผลมาจากปจจัยตางๆ จึงมีการศึกษาคนควาเพื่อทำความเขาใจความตางของพฤติกรรม

ผูบริโภค ที่มีตอส่ิงเรานั้นๆ เพือ่แกปญหา ทำความเขาใจความตองการของลูกคา และตอบสนองลูกคาไดถูกจดุ ตามพฤตกิรรม

ที่ตางกันของผูบริโภค (ดลยา, 2562) 
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ทัศนคติ (Attitude) หมายถงึ รูปแบบความคิดที่มีลำดับภายในจิตใจ มักจะถูกแสดงออกมาผานพฤติกรรม โดยมีปจจัย

ที่เกีย่วกับความคิด ความเชื่อ ความรูสึกตอส่ิงนัน้ๆแลวจึงแสดงออกมาเปนพฤติกรรมสวนบุคคล การกระทำ และคำพูด(สุสัฒน 

และ ภาวนา, 2558) 

นักจิตวทิยา ของมหาวทิยาลัย Southern Illinois ไดทำการศึกษาวิจัยและคนควาเกี่ยวกับทฤษฎีความคล่ังไคล โดย

ออกแบบตัวชีว้ดัความคล่ังไคลศิลปนดารา นักรอง หรือผูมีชื่อเสียง จึงพบวาระดับความคล่ังไคลของมนุษยทีม่ีตอศิลปนนักรอง

มีอยู 3 ระดับ (Houran,2002)  1. ระดับอยากรูเพื่อความบันเทิง (Entertainment Social Celebrity Worship) 2. ระดับ

ผูกพัน (Intense Personal Celebrity Worship) 3. ระดับคล่ังไคล (Borderline Pathological Celebrity Worship) 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
ผูวิจัยมีการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน โดยวิธีตารางขนาดตัวอยางสำเร็จรูปของ Taro 

Yamane จึงคำนวณตารางโดยกำหนดใหมีความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางรอยละ 5 ของประชากร โดยคาดคะเนขนาด

ประชากรอยูที่ ∞ ความคลาดเคลื่อน ±5ของประชากร ทำใหขนาดของกลุมตัวอยางอยูที่จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด (Close Ended Question) จำนวน 400 

รูปแบบในการสำรวจเปนประเภท การสำรวจขอมูลทางประชากรศาสตร,  คาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน, การ

ตรวจสอบการแจกแจงปกติ (Normality Test), การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยเครื่องมือ ANOVA, การทดสอบคา

ความเชื ่อมั ่น (Reliability), การวิเคราะหคาสหสัมพันธ (Correlation), การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ผลการศึกษามีดังน้ี  

สมมุติฐานที ่ 1 เพศที ่ต างกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟว ันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่ 2 อายุที ่ต างกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟว ันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 3 สถานภาพที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที ่ 4 อาชีพที ่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 5 รายไดภาพที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ใน

กรงุเทพมหานครปฏิเสธสมมุติฐานสมมุติฐานที่ 6 พฤติกรรมของผูบริโภค(WHAT) ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิด

และงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 7 พฤติกรรมของผูบริโภค(WHERE)  ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 
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สมมุติฐานที่ 8 พฤติกรรมของผูบริโภค(WHEN)  ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 9 พฤติกรรมของผูบริโภค(WHY)  ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 10 พฤติกรรมของผูบริโภค(WHO)  ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 11 พฤติกรรมของผูบริโภค(HOW)  ที่ตางกันมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 12 ทัศนคติของผูบริโภคดานความคิดที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 13 ทัศนคติของผูบริโภคดานความรูสึกที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของ

ศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร : ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 14 ทัศนคติของผูบริโภคดานความพฤติกรรมที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลอง

ของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรงุเทพมหานคร: ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐานที่ 15 ระดับความคลั่งไคลของผูบริโภคที่ตางกัน มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปน

นักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร: สนับสนุน 

     ผลจากการศึกษาสมมติฐานเกี่ยวกับความคลั่งไคลศิลปนเกาหลี สงผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลอง

ของศิลปนนักรองเกาหลี ผูบริโภคแฟนคลับสวนมากมีความความจงรักภักดีตอตัวศิลปนมาก จึงทำใหนักการตลาดสามารถ

ดึงดูดลูกคากลุมนี้ไดงาย เพียงแคใชศิลปนเกาหลีมาดึงความสนใจของกลุมของลูกคา ในทางดานเจาของกิจการเมื่อเจาะ

กลุมเปาหมายของลูกคาวาเปนกลุมแฟนคลับควรมีการศึกษาความตองการที่แทจริง เชน ความตองการในการใชสถานที่ของ

กลุมแฟนคลับในการรวมตัวทำกิจกรรมอันเนื่องมาจากความคล่ังไคลที่ทำใหกลุมลูกคามารวมตัวกัน การบริการเพื่อตอบสนอง

กลุมลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
กลุมตัวอยางประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 99 มีชวงอายุระหวาง 25-29 ป คิดเปนรอยละ 41.80 

ของจำนวนกลุมตัวอยาง มีสถานะโสด คิดเปนรอยละ 100 หรือทั้งหมดของจำนวนกลุมตัวอยาง มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 48.5 โดยมีรายไดสุทธิตอเดือน ต่ำกวา 10,000 บาทคิดเปนรอยละ 41.8 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิภรณ 

แกวเนิน (2563) เรื่องพฤติกรรม การรับรู และทัศนคติของผูบริโภคตอสินคาและการใชบริการตามกระแส 

จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอศิลปนเกาหลี พบวาภาพรวมของพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตางกัน

ไมมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลีในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางสวนมากมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอศิลปนเกาหลีดานการหาขอมูลกอนเขาใชบริการคาเฟ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.53 

แปลผลออกมาวาเห็นดวยอยางยิ่ง รองลงมาคือการติดตามขาวสารเกี่ยวผลงานของศิลปนนักรองเกาหลีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50 

แปลผลออกมาวาเห็นดวยอยางยิ่ง และการใชบริการคาเฟเมื่อมีศิลปนเกาหลีเขามาเกี่ยวของ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.43 แปลผล

ออกมาวาเห็นดวยอยางยิ่ง  
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จากการศึกษาเกี่ยวกับทศันคติที่มีตอศิลปนเกาหลี พบวาทัศนคติที่ตางกันไมมีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงาน

ฉลองของศิลปนนักรองเกาหลีในกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อเสียงของศิลปนนักรองเกาหลีมาก

สุด คาเฉล่ียอยูที่ 4.41 แลผลออกมาวาเห็นดวยอยางยิ่ง รองลงมาคือกลุมตัวอยางประทับใจผลงานของศิลปนนักรองที่ทานชื่น

ชอบ คาเฉลี่ยอยูที่ 4.25 อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และกลุมตัวอยางมีความเห็นวายินยอมที่จะจายคาสินคาที่ศิลปนที่ทาน

ชอบเปนผูเสนอ คาเฉล่ียอยูที่ 4.21 อยูในระดับเห็นดวยอยาง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับความคลั่งไคลที่มีตอศิลปนเกาหลี พบวาระดับความคลั่งไคลที่มีตอศิลปนเกาหลีที่ตางกัน มีผล

ตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงานฉลองของศิลปนนักรองเกาหลีในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นมากที่สุด

คือ ความสุขของทานคือการดู อาน หรือฟงเสียงเกี่ยวกับศิลปนที่ทานชื่นชอบ คาเฉลี่ยอยูที่ 5.82 แปลผลออกมาวาเห็นดวย

เปนอยางยิ่ง รองลงมาคือ ทานมักจะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆเกีย่วกบัศิปนที่ชื่นชอบทำ คาเฉล่ียอยูที่ 4.38 แปลผลออกมา

วาเห็นดวยอยางยิ่ง และขอคำถามถาทานมีโอกาสไดพบกับศิลปนที่ทานชื่นชอบเขาจะรูในทันทีวาทานคือแฟนคลับของเขา 

คาเฉล่ียอยูที่ 3.77 อยูในระดับเห็นดวย สอดคลองกับวิจัยที่กลาวไววาแฟนคลับมีลักษณะการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมตาง ๆ 

เกี่ยวกับศิลปนที่ชื่นชอบ และความคลั่งไคลจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรม (วรนุช ตนติวิทิตพงศ, 2551) ที่มีผลมาจากความ

คล่ังไคลจะมีมากขึ้นเมื่อมีการรวมกลุมของคนที่มีความรูสึก 

การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความคลั่งไคลตอศิลปนนักรองเกาหลี ที่มีผลตอการใชบริการคาเฟวันเกิดและงาน

ฉลองของศิลปนนักรองเกาหลี ในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวิจัยหวังวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนสำหรับเจาของกิจการ 

ผูประกอบการ นักการตลาด หรือผูที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับขอมูลในงานวิจัยนี้ เพื่อนำขอมูลไปประยุกตใชในการ

ดำเนินงาน การวางแผนเพื่อกำหนดกลยุทธทางการตลาดใหกับธุรกิจของทาน และนำขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชพัฒนา 

และปรับปรุงใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความ จงรักภักดีของผูบริโภค 

ในการซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ  

Marketing (7p’s) Factor Influencing Loyalty from consumer on Purchasing 

Processed vegetables and Fruits 

จิราภรณ จินดาสุม1 และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล2 

Jiraporn Chindasum1 and Dr. Phusit Wonglorsaichon2 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ความสัมพันธของลักษณะดานประชากรศาสตรที ่มีอิทธิพลตอความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ 2. ความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอ

ความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ โดยทำการสำรวจแบบสอบถามออนไลนจำนวน 400 

ชุด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ไดแก 

ดานราคา (Price) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สำหรับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันสงผลตอสงผลตอความจงรกัภักดีของผูบริโภคใน

การซื้อผักและผลไมอบกรอบแตกตางกัน สวนผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนแตกตางกันสงผลตอ

ความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบไมตางกัน 

คำสำคัญ: ผักและผลไมอบกรอบ, ความจังรักภักดี 

Abstract   

The study of the relationship between marketing mix with loyalty of consumer of processed 

vegetables and fruits in Bangkok. The purposes to study 1. To study the relationship between 

demography with loyalty. 2. To study the relationship between marketing mix with loyalty. Using 

quantitative research, an online questionnaire collected data from 400 samples, all purchasers of 

processed vegetables and fruits. The Results were that price, promotion, and physical evidence 

influenced purchase loyalty, ranked by regression equation beta coefficient. Demographically, age 

affected purchase decisions, but gender, educational level, occupation, and income did not.  

Keywords: Processed vegetables and Fruits, loyalty
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1. บทนำ 

 ปจจุบันผูคนหันมาใหความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการบริโภคผักและ

ผลไมก็เปนหนึ่งในตัวเลือกสำคัญที่ผู บริโภคจะคำนึงถึง สงผลใหในปจจุบันผักและผลไมไทยเปนที่ตองการทั้งจากตลาด

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยในป 2563 สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวโนมทีจ่ะขยายตัวมากขึ้น โดย

ขยายตัว 36.0% ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 7 (จากการขยายตัวของสินคาเกษตร 59.8% และสินคาอุตสาหกรรมเกษตร

ขยายตัว 13.5%) อีกทั้งผักและผลไมยังคงเปนที่ตองการของประเทศคูคา โดยเฉพาะผลไมไทยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับใน

มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเดือน มิ.ย. 2564 ไทยสามารถสงออกไปจีน เวียดนาม สหรัฐฯ และมาเลเซีย ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 249.9, 

54.8, 37.8 และ 45.9 ตามลำดับ (TPSO, 2021) 

 จากความตองการของผูบริโภคดังกลาวผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตของไทยที่ทันสมัยมากขึ้นผูผลิตสามารถแปรรูป

ผักและผลไมไดในรูปแบบที่ยังสามารถคงสารอาหารไวได ซึ่งนับวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกลุมคนรักสุขภาพ   

 ดังนั้นเนื่องจากมีความตองการของผูบริโภคอยูจำนวนมากในการซื้อผักผลไมอบกรอบ อีกทั้งในตลาดยังมีผลิตภัณฑ

ผักผลไมอบกรอบจำนวนมากมายหลายแบบ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีในการ

ซื้อผักและผลไมอบกรอบของผูบริโภค เพื่อใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบใหตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคใหไดมากที่สุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤตกิรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทำการคนหา การคิด การซือ้ การใช การประเมินผลในสินคาและ

บริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองของการของเขาได หรือหมายถึงการศึกษาถงึพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทำ

ของผูบริโภคที่ใชในการซื้อและใชสินคา (ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ, 2546) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร หรือเครื่องมือทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได บริษัท

มักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาทีเ่ปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทาง

ตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 1997) 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบหรือปจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานทางดานการตลาด 

เนื่องจากเปนสิ่งที่กิจการสามารถทำการควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดวย 

4 ปจจัยคือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) รวม

เรียกวา 4Ps แตสำหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิ่มเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล 

(People) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ 

(Process) รวมเรียกไดวาเปน 7Ps (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543) 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

 ลักษณะทางดานประชากรศาสตรวา เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทำงาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึง
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ปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซึ่งประกอบดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการ

แสดงออกที่แตกตางกัน มีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งาม

ละมอม, 2558) 

 ประชากรศาสตร หมายถึง การวิเคราะหประชากรในเรื่องขนาดโครงสรางการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง

ประชากรในเชิงที่สัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่น ๆ ปจจัยทางประชากรอาจเปนไดทั้งสาเหตุและผล

ของปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (พรพิณ ประกายสันติสุข, 2550) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความจงรักภักดี 

 ความจงรักภักดี คือความเกี่ยวของหรือความผูกพันที่มีตอตราผลิตภัณฑรานคา ผูผลิต การบริการหรืออื่น ๆ ที่อยูบน

พื้นฐานของทัศนคติที่ชอบพอ หรือการตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางการรวมกิจกรรมทางการตลาดกับตราผลิตภัณฑและการ

ซื้อสินคาซ้ำ (ธีรพันธ โลหทองคำ, 2550) 

2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ตัวแปรตน (Independent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรศาสตร์  

1.เพศ (Gender) 

2. อาย ุ(Age) 

3. ระดบัการศึกษา (Education)  

4. อาชีพ (Occupation) 

5. รายได ้(Income) 

 
ส่วนประสมทางการตลาด  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product)  

2. ราคา (Price)  

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place)  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. บุคคล (People)  

6. กระบวนการ (Process)  

7. กายภาพ (Physical Evidence) 

ความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑผ์กัและ

ผลไมอ้บกรอบ 

1. พฤติกรรมการบอกต่อ 

2. ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

3. ความอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา 

4. พฤติกรรมการร้องเรียน 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
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2.6 การเขียนสมการ 

𝑛𝑛 =  
𝑧𝑧2𝑝𝑝
𝑒𝑒2

 

 

     สมการที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

3. วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภค

ที่เคยซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบในกรุงเทพมหานคร สุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) และ

เลือกวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ จากจำนวนขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน เก็บขอมูลจากแบบสอบถามรูปแบบออนไลน ตัวแปร

ตน ไดแก ดานประชากรศาสตรของผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 

(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ 

(Process) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สวนตัวแปรตาม ไดแก ความจงรักภักดี ประกอบดวย พฤติกรรม

การบอกตอ, ความตั้งใจที่จะซื้อ, ความออนไหวตอปจจัยราคา และ พฤติกรรมการรองเรียน 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมีอัตราสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 60และ 40 ตามลำดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 29 ปคิดเปนรอยละ 68.8 กลุมตัวอยางรอยละ 

57.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สวนใหญเปนนักเรียน / นักศึกษาคิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ 

พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 31.3 และโดยมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 10,001-20,000 บาทบาท คิดเปนรอยละ 

37.8 ผูบริโภคสวนมากมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ ตราดอยคำ และผูบริโภคสวนมากนิยมเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ จาก Online Market (Shopee, Lazada, IG, Fb) โดยมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑผักและ

ผลไมอบกรอบโดยเฉล่ีย 1-3 ครั้งตอ 1 เดือน และสวนมากใชเงินในการซื้อแตละครั้งอยูที่ 101-200 บาท  

 วัตถุประสงคที่ 1 :เพื่อศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ (Gender) อายุ (Age) ระดับการศึกษา 

(Education) อาชีพ (Occupation) รายไดตอเดือน (Income) ที่สงผลความจงรักภักดีของลูกคาในการซื้อผักและผลไมอบ

กรอบ 

 สมมติฐาน 1. เพศที่แตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในการซื้อผักและผลไมอบกรอบจากการทดสอบ 

พบวาในภาพรวมผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความจงรักภักดีในการซื้อผักและผลไมอบกรอบไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อน้ำผัก-น้ำผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาเพศที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกัน ในดานของตราสินคาที่เลือกซื้อ และ

ลักษณะบรรจุภัณฑของน้ำผักและผลไมพรอมดื่ม 

 สมมติฐานที่ 2 : อายุที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคการซื้อผักและผลไมอบกรอบแตกตางกัน 

จากการทดสอบในภาพรวมพบวา อายุของผูบริโภคผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของ

ผูบริโภคการซื้อผักและผลไมอบกรอบแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ   ธนวันต แกวสำโรง (2552) ทำการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ำผลไมเขมขนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลาววา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตาง

กันใหความสำคัญของปจจัยในการซื้อน้ำผลไมเขมขนในภาพรวม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
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 สมมติฐานที่ 3 : ขอมูลระดับการศึกษาของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคการซื้อผัก

และผลไมอบกรอบแตกตางกัน จากการทดสอบในภาพรวมพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอความ

จงรักภักดีของผูบริโภคการซื้อผักและผลไมอบกรอบไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย จตุพรพิมล (2550) 

ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู บริโภคที ่ซ ื ้อสินคาจากสถานที ่จ ัดจำหนายผลผลิตมูลนิธ ิโครงการหลวงในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานระดับการศึกษาไมสงผลตอการซื้อสินคารานดอยคำ 

 สมมติฐานที่ 4 : ขอมูลอาชีพของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไม

อบกรอบแตกตางกัน จากการทดสอบพบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคการซื้อผัก

และผลไมอบกรอบไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวี สุริโย (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อน้ำผัก-น้ำผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา อาชีพของผูบริโภคที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน  

 สมมติฐานที่ 5 : ขอมูลรายไดของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไม

อบกรอบแตกตางกัน จากการทดสอบพบวา ผูบริโภคที่มีรายไดที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีของผูบรโิภคในการซื้อผัก

และผลไมอบกรอบไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวันต แกวสำโรง (2552) ทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

และปจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ำผลไมเขมขนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคน้ำผลไมเขมขนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันใหความสำคัญของปจจัยในการซื้อน้ำผลไมเขมขนในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 วัตถุประสงคที่ 2 : เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดาน

ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)   ดานบุคคล (People) ดาน

กระบวนการ (Process) และดานกายภาพ (Physical Evidence) ที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในการซื้อผักและผลไม

อบกรอบ 

 สมมติฐานที่ 6 : สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการ

ซื้อผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) ไมมีความสัมพันธกับ

ความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งไมสอดคลอง กับงานวิจัยของ ชุตินันท โรจนเพ็ญเพียร 

และวรัญญา ติโลกะวิชัย (2560) ศึกษาเรื ่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื่มเพื ่อสุขภาพของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 7: สวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและ

ผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาด ดานราคาสงผลเชิงบวกตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการ

ซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกศณีย อยูเจริญ (2559) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ

จงรักภักดีของลูกคาที่มีตออาหารแชแข็งพรอมรับประทานในรานสะดวกซื้อ ในกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 8 : สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย(Place) สงผลตอความจงรักภักดีของ

ผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายไมสงผลตอความจงรักภักดี

ของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีตออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 9 : สวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความจงรักภักดีของ

ผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดสงผลความ
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จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสาธิยา เถื่อนวิถี (2555) ที่ไดศึกษาวจิัย

เรื่องทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีผลตอความภักดีในการใชบัตรสมาชิกM Generation ของผูบริโภคโรงภาพยนตรเครือ

เมเจอร ซีนีเพล็กซ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 10 : สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร (People) สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อ

ผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร (People) ไมมีความสัมพันธกับความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรัตนาวดี พัชรภูวดล (2561) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคากรณีศึกษาคอฟฟช็อปวิทยาลัยดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ  

 สมมติฐานที่ 11 : สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ (Process) สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคใน

การซื้อผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ ไมสงผลตอการความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรัตนาวดี พัชรภูวดล (2561) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคากรณีศึกษาคอฟฟช็อปวิทยาลัยดุสิตธานี 

กรุงเทพฯ  

 สมมติฐานที่ 12 : สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สงผลตอความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา

วดี พัชรภูวดล (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดีตอตราสินคากรณีศึกษา

คอฟฟช็อปวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุของความสัมพันธระหวางความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับ

ความจงรักภักดี 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงที่ 0.722 0.191 
 

3.783 0.000 

ดานผลิตภัณฑ (Product) -0.010 0.062 -0.009 -0.158 0.874 

ดานราคา (Price) 0.201 0.038 0.246 5.270 0.000 

ดานชองทางการจัดจำหนาย(Place) 0.003 0.042 0.004 0.071 0.943 

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 0.210 0.026 0.338 8.106 0.000 

ดานบุคลากร (People) 0.006 0.043 0.007 0.140 0.889 

ดานกระบวนการ (Process) -0.073 0.052 -0.076 -1.392 0.165 

ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 0.375 0.050 0.423 7.438 0.000 

R = 0.678 

R2=  0.472 

F = 50.038 

Sig of F = 0.000b  
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*มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05, **มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01, ***มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

  5.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน 

400 ตัวอยาง มี อัตราสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 60 และ 40 ตามลำดับ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมี อายุ

ระหวาง 20 - 29 ปคิดเปนรอยละ 68.8กลุมตัวอยางรอยละ 57.3 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา 72 ตรีหรือเทียบเทา 

สวนใหญเปนนักเรียน / นักศึกษาคิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท คิด เปนรอยละ 31.3 และโดยมากมีรายได

เฉล่ียตอเดือน อยูในชวง 10,001-20,000 บาทบาท คิดเปนรอยละ 37.8  

 5.2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัย สามารถสรุปพฤติกรรมพฤติกรรมการ

ซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบ กรอบ ของกลุมตัวอยางคือ กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมบริโภคผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ 

ตราดอยคำ มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ผักผลไมอบกรอบโครงการหลวงคิดเปนรอยละ24.0 และ 19.3 ตามลำดับ และ

ผูบริโภคสวนมากนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบ จาก Online Market (Shopee, Lazada, IG, Fb) รองลงมา

คือรานสะดวกซื้อ คิดเปนรอยละ 38.8และ 32.3 ตามลำดับ โดยมี ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบโดยเฉล่ีย 

1-3 ครั้งตอ 1 เดือน คิดเปนรอยละ 66.0 และ สวนมากใชเงินในการซื้อแตละครั้งอยูที่ 101-200 บาท คิดเปนรอยละ 31.5  

 5.3 สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความจงรักภักดีในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ จากผลการวิจัย ปจจัยที่ได

จากการวิเคราะหสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการ ซื้อผักและผลไมอบกรอบ อยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 มีจำนวน 3 

ปจจัยไดแก ดานราคา (Price)ดานสงเสริม การตลาด (Promotion)และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ในขณะที่ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ปจจัยดานบุคลากร (People) และ 

ปจจัยดานกระบวนการ (People) ไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบ กรอบ โดยตัวแบบที่ได

จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถนำมาอธิบายความสัมพันธของ ตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม ไดรอยละ 

47.2 สวนที่เหลือรอยละ 52.8 เกิดจากอิทธิพลจากปจจัยอื่นๆ  

6. ขอเสนอแนะเชงิการบริหารจัดการ 

 สำหรับผูประกอบการจากผลการวิจัยทำใหเราทราบถึงปจจยัสวนประสมทางการตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร

และพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบของผูบริโภคซึ่งสามารถชวยใหผูประกอบการ นำผลการวิจัยไป

ประกอบการตัดสินใจ พัฒนากลยุทธการแขงขันทางการตลาด สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงสินคาเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูประกอบการตามปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคใน

การซื้อผักและผลไมอบกรอบดังนี้ 

 1. สวนประสมทางการตลาดดานราคา เปนปจจัยหลักที่สงตอผลความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไม

อบกรอบ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินคาและกำหนดราคาใหเหมาะสมตามวัตถุดิบที่ใช และ

ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายตามประเภทของสินคาและชนิดของวัตถุดิบที่จำหนาย เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับ

ผูบริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเปรียบเทียบราคากับคูแขงในตลาดอยางสม่ำเสมอ จะชวยใหสามารถกำหนดราคาได

เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกคุมคาและเกิดความความจงรักภักดี ผูกพันกับตราสินคามากขึ้น 

 2. สวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผัก

และผลไมอบกรอบ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการสงเสริมการตลาด ทั้งในดานของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
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ที่ตรงตามความตองการ เชน การลด-แลก-แจก-แถม การประชาสัมพันธที่หลากหลายชองทาง เชน แจกแผนพับผลิตภัณฑ 

โฆษณาทางอินเทอรเน็ต โทรทัศน เปนตน มีวิธีการสงเสริม และการใชบุคคลผูมีชื่อเสียงทำใหนาสนใจ และจากการสำรวจ

พบวา ผูบริโภคสวนมาก ซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมอบกรอบจากชองทางออนไลน ดังนั้นผูประกอบการควรมุงทำกิจกรรม

สงเสริมการตลาดผานชองทางออนไลนใหมากขึ้น เพื่อสรางการรับรู เพิ่มโอกาสในการเขาถึง และเพิ่มยอดขายในที่สุด 

 3. สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อ

ผักและผลไมอบกรอบ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญกับดานลักษณะทางกายภาพ ทั้งในเรื่องของความสะอาด

เรียบรอยของรานคา หรือ หนารานออนไลน และ การจัดวางสินคาอยางเปนระเบียบ งายตอการคนหา เนื่องจากในปจจุบัน

ผูบริโภคตองการความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการซื้อสินคา และผูบริโภคในปจจุบันนิยมซื้อสินคาผานทางชองทาง

ออนไลนมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาระบบการขายในชองทางออนไลนใหเขาถึงและใชงานงาย

อยูเสมอ รวมไปถึงระบบการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว เพราะจะทำใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดเปนความจงรักภักดีตอตรา

สินคาในที่สุด 

 4. ผูประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน เนื่องจากปจจัยดังกลาวสงผลตอความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในการซื้อผักและผลไมอบกรอบ โดยจากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมที่จะ

มีความความจงรักภักดีในการซื้อผักและผลไมอบกรอบมากที่สุด ดังนั้น เพื่อขยายฐานลูกคา ผูประกอบการควรศึกษาความ

ตองการของผูบริโภคในชวงอายุอื่น ๆ เพื่อใหทราบวาผูบริโภคในแตละชวงอายุตองการอะไร จะไดสามารถทำสิ่งที่ตรงตาม

ความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งการเรียนรูพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในแตละชวงอายุ จะทำใหสามารถ

ผลิตสินคา สื่อสารขอมูลหรือจัดทำสื่อโฆษณา ที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อสรางจงรักภักดีใหเกิดขึ้นใน

ผูบริโภคทุกชวงวัย 

7. ขอจำกัดงานวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามออนไลนเทานั้น ทำใหกลุม

ประชากรไมกระจายตัวเทาที่ควร ซึ่งอาจทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำไปอางอิงกับกลุมประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-29 ป คิดเปนรอยละ 46.54 และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี หรือเทียบเทา คิดเปน

รอยละ 68.02 ดังนั้น ผลการวิเคราะหของงานวิจัยในครั้งนี้จึงไมสามารถเปนตัวแทนคำตอบของคนทุกชวงอายุ และทุกกลุม

ระดับการศึกษาได 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว 

ของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the purchase decision of cosmetics and skin care products 

of working women in Bangkok 
จุฑามาศ กตัญุภาดา0

1 และ ฐานิตา ฆองฤกษ12 

Juthamat Katanyupada and Thanita Kongrerk 

  

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของสตรีวัย

ทำงานในกรุงเทพมหานคร  การดำเนินการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชกลุมตัวอยางคือ 

สตรีวัยทำงานในชวงอายุ 18-60 ป ที่พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเคยใชเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวผาน

ชองทางออนไลนจำนวน 400 ตัวอยาง เพื่อตอบแบบสอบถามและนำขอมูลมาวิเคราะหดวย โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยผล

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร  พบวา

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาดและ

บริการ พนักงาน กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ มีเพียงดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางและ ผลิตภัณฑ

บำรุงผิวสำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนรายดานอื่น ๆ ไมมีผลตอการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

และครีมบำรุงผิวสำหรับสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับ 0.035 
 

คำสำคัญ: เคร่ืองสำอาง, ผลิตภัณฑบำรุงผิว, สวนประสมทางการตลาด, สตรีวัยทำงาน 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the factors affecting the purchasing decision of cosmetics 

and skin care products of working women in Bangkok. This research is quantitative research. Using the 

sample group 400 people of working women aged 18-60 years living in Bangkok who used cosmetics and 

skin care products by online surveyed and use SPSS program for analyzing factors affecting the purchasing 

decision of cosmetics and skin care products of working women in Bangkok. It was found that the marketing 

mix factors were products, prices, distribution channels. Promotion of marketing and services, employees, 

processes, physical characteristics only the price affecting the decision to buy cosmetics and Skincare 

products for working women in Bangkok As for other aspects, it did not affect the Decided to purchase 

cosmetic and skin care products for working women in Bangkok at the level of 0.035. 
 

Keywords: Cosmetics, Skincare, Marketing Mix, Working Women 
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1. บทนำ 

 

ฟฟฟฟฟ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและบํารุงผิว จัดเปนหนึ่งในสินคาอุปโภคบริโภคที่ไดรับความนิยมสําหรับการดํารงชีวิตของ

คนในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ตองการเสริมสรางบุคลิกภาพ และตองการถนอมรักษาผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ การ

มีภาพลักษณที่ดีไมไดหมายถึงการมีหนาตาที่ดี แตหมายถึงการที่เราใสใจดูแลตัวเองมากพอ ทุกวันนี้เครื่องสําอาง (Make up) 

และผลิตภัณฑบํารุงผิว (Skincare) จึงกลายเปนส่ิงที่ขาดไมไดของผูหญิงและยังเริ่มเขามามีผลตอผูชายและเพศทางเลือกที่ตาง

หันมาสนใจดูแลตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้น (ธัญภัส จันจาตุรนตรัศมี,2562)     ทั้งนี้จากความตองการของผูบริโภคที่มากขึ้น ทําใหมี

ผูประกอบการดานความงามตางออกผลิตภัณฑมาเพื่อใหผูบริโภคไดเลือกใชมากมาย จะสังเกตไดจากตลาดอุตสาหกรรมดาน

ความงามในประเทศไทย มีแนวโนมการเติบโตในตลาดที่มากขึ้น และผูบริโภคในประเทศไทยยังมีกําลังซื้อที่สูงเมื่อเทียบกับ

ผูบริโภคในกลุมอาเซียน ผลจากการสํารวจจากEuromonitor พบวา ภาพรวมอุตสาหกรรมความงามป2562 เติบโต6.7% 

มูลคารวม 2.18 แสนลานบาทเมื่อเทียบกับปกอน โดยแบงเปนสัดสวนดังนี้ ผลิตภัณฑดูแลผิว (Skincare) อยูที ่ 42%, 

ผลิตภัณฑผม (Hair) 15%,ผลิตภัณฑที่ใชทําความสะอาดรางกาย (Hygiene) 14%, เครื่องสําอาง (Makeup) 12%, ผลิตภัณฑ

ดูแลชองปาก (Oral cosmetics) 12% และ นํ้าหอม (Fragrance) 5% หากมาดูที่ตลาดผลิตภัณฑดูแลผิว จะพบวามีการ

เติบโตขึ้น 7.4% มูลคารวม 9.19 หมื่นลานบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เติบโตขึ้น7.6%มูลคารวม 2.68 หมื่นลาน

บาท (Euromonitor,2562) แสดงใหเห็นวากลุมธุรกิจนี้ในประเทศไทย ยังสามารถเติบโตและแขงขันกันได ทําใหมีผูมีประกอบ

ธุรกิจหนาใหมเขามาอยางตอเนื่อง (อินเนส คาลไดรา,2562) 

ฟฟฟฟฟโดยในปนี้ขอมูลอางอิงจากอีฟ โรเช พบวาตลาดความงามเหลือมูลคา 221,000 ลานบาท ไมรวมชองทางขายตรงและ

เกิดการแขงขันทีรุ่นแรงจากแบรนดสินคาตาง ๆสงผลทําใหผูประกอบธุรกิจตองหาทางแขงขนักัน จึงมีการปรับนโยบายและกล

ยุทยทางส่ือสารทางตลาดตางๆเพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภค และเพื่อใหไดมาซึ่งยอดขายและสวนแบงทางการตลาดที่ เพราะ

แตเดิมจะเนนไปในชองทางออฟไลน ไมวาจะเปนการจัดจําหนายผานหางสรรพสินคา, ซูเปอรมารเก็ต, รานขายยา, ราน

สะดวกซื้อเปนตน (พรเทพ ทิพยพรกุล,2562) แตปจจุบันชองทางออนไลนเขามามีบทบาทตอยอดขายมากยิ่งขึ้น แมทิศทาง

ตลาดความงามปที่ผานมาจะลดลง แตหากสองดูบิวตี้คอมมูนิตี้ในไทยอยาง “ทวิตเตอร” ก็มีตัวเลขที่นาสนใจที่แบรนดควรทำ

ความเขาใจ และลองทำการตลาดผานชองทางนี้ เพื่อเขาถึงผูบริโภคมากขึ้นเพราะขอมูลจากทวิตเตอร พบวา แมยังอยูในชวง

ของการแพรระบาดโควิด-19 แตไมไดกระทบในเรื่องของการดูแลความสวยงามของคนไทย เพราะปที่ผานมามีการพูดคุย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑดูแลสวนบุคคล (Personal care) บนทวิตเตอรมากถึง 60 ลานทวีต พฤติกรรมนี้ยังเปนพฤติกรรมที่สูงกวา

คาเฉลี่ยในเอเชียซึ่งขอมูลนี้บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการซื้อสินคาที่มีขนาดเล็กหรือนอยลง เชน 

เทรนดการซื้อแบบซอง) และการซื้อสินคากลุมราคา พรีเมียมที่มีมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางและครีม

บำรุงผิว สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางและครีม บำรุง ผิว 

สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง  และ

ครีมบำรุงผิว สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหผูประกอบการทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิว ของกลุม

ตัวอยางมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคโดยตรง  

2. ทําใหผูประกอบการทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานจิตวิทยาที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑบํารุงผิวและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑขึ้นมาใหมเพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

3. เพื่อใหเปนแนวทางในการปรับหรือกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธทางการตลาดของเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ

บํารุงผิว  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้น ตอนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือ

บริการของผูบริโภคกลุมใดกลุมหน่ึง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ  การรับรูถึงความตองการการคนหาขอมูลการประเมิน

ทางเลือกการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังซื้อขั้นตอนดังกลาวอาจขามหรือยอนกลับไปเริ่มขั้นตอนใดกอนก็ไดซึ่งจะ

แสดงใหเห็นวา กระบวนการซื้อเริ่มตนกอนการซื้อจริง มีผลกระทบหลังจากการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2555) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision process) เปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผาน

กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือการรับรูถึงความตองการ การหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ  ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซื้อเริ่มตนกอนการซื้อจริง ๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบรโิภค 

ที่มา: ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2552 : 275)  
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2.2 ทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคมักไดรับอทิธิพลมาจากคุณสมบัติสวนบุคคลตาง ๆ เชน วงจรชีวิตครอบครัว (Family 

Life Cycle) อายุ (Age) อาชีพ (Occupation) สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได 

( Income) การศึกษา (Education) เศรษฐกิจ (Economic Circumstances) ร ูปแบบการดำรงชีว ิต (Life style) และ

บุคลิกภาพและแนวคิด เกี ่ยวกับ (Personality and Self-concept) วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) วิธีการ 

ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของแตละบุคคลสงผลใหมีพฤติกรรมความ ตองการในการใชบริการแตกตาง กันออกไป โดยการดำเนิน

ชีวิตมีความสัมพันธกับประสบการณตางๆ รายไดและฐานะของบุคคล นั้นๆ การศึกษาวงจรชีวิตถือเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูทำ

การสื่อสารการตลาด จะตองทำความเขาใจเพื่อ ออกแบบการบริการ ใหตรงกับความตองการของบุคคลนั้น ๆ (พิชศาล พันธุ

วัฒนา, 2562)  

ฟฟฟฟฟ 

2.3 ทฤษฏีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมการตลาด7 อยาง หรือ Marketing Mix 7P's  ธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) มีความ

แตกตางจากธุรกิจอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป เพราะมีทั้งผลิตภัณฑที่จับตองได (Tangible Product) และ

ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Product) เปนสินคาและบริการที่นำเสนอตอลูกคาหรือตลาด Ngarava & Mushunje 

(2019) สวนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ ไดแก  

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังเพื่อชวยในการตอบสนองความตองการของตนเอง

ได ซึ่งผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการสถานที่ บุคคลหรือความคิดสรางสรรค และผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) 

มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะสงผลทำใหผลิตภัณฑความตองการของผูบริโภค  

2. ปจจัยดานราคา (Price) หมายถึง มูลคาของสินคาหรือบริการอื่นๆ ที่มีความจำเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑนั้น

มา โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นในการกำหนดกลยุทธใน

ดานราคาจะตองคำนึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคาดวย  

3. ปจจัยดานการจัดจำหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เคลื่อนยายผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค โดย อาจจะผานชองทาง

หรือสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของในการขนสงเคล่ือนยายผลิตภัณฑ หรือการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเพื่อจูงใจ ชักจูง ให

ผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายเกิดความตองการในการซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่ไดนำสงเสริม การตลาดไป จากชองทางการ

ติดตอส่ือสาร  

5. ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อให

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผู ใหบริการและ

ผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร  

6. ป จจ ัยด านการสร างและการนำเสนอล ักษณะทางการภาพ  (Physical Evidence/Environment and 

Presentation) เปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการนำเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสราง

คุณภาพโดยรวมทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา  

7. ปจจัยดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ ที่

นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ กระบวนการใน

การใหบริการ กลยุทธเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานเปนมาตราฐานที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ไมใชพนักงานคนนึง
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ทำแบบหนึ่ง อีกคนทำอีกแบบหนึ่ง และผูที่ใหบริการควรเขาใจขั้นตอนการใหบริการอยางดี รูวาควรเริ่มตรงไหนกอนและ

ตรงไหนหลัง 

 

2.4 ทฤษฎีดานภาพลักษณตราสนิคา  

คำจำกัดความของคำวา “ตราสินคา” มีผู ใหนิยามอยู หลากหลาย ดังตอไปนี้ สมาคมการตลาดอเมริกา (AMA: 

American Marketing Association) ไดใหความหมายของ ตราสินคาวา “ตราสินคา (Brand) คือชื่อ (Name) คำที่ใชเรียกชือ่ 

(Term) เครื่องหมาย (Symbol) รูปแบบ (Design) หรือเปนการรวมทุกสิ่งที่กลาวมา เพื่อแยกแยะถึงความแตกตางของสินคา

หรือ บริการจากผูขายรายอื่นๆ (Kotler, 2006 อางใน นวพร สุคัมภีรานนท, 2557, หนา 15 กลาววา “ตราสินคา หมายถึง 

ส่ิงที่แยกแยะ ชื่อ สัญลักษณ เครื่องหมาย การ ออกแบบ ที่บงบอกถึงความไวใจ ความเกี่ยวพัน ความโดดเดน ที่มีความสัมพันธ

กับตัวสินคา บริการ และองคกร ซึ่งจะเปนตัวสรางใหเกิดความแตกตางจากคูแขง” (Kotler, (1984 อางใน นวพร สุคัมภีรา

นนท, 2557 หนา 15) ไดใหคำนิยามวา “ตราสินคา หมายถึง คาตราสัญลักษณ หรือรูปแบบหรือส่ิงเหลานั้นรวมๆกัน เพื่อที่จะ

แสดงวาสินคาหรือ บริการนั้นเปนของใคร และแตกตางจากคูแขงอยางไร” (Kotler ,1991อางใน นวพร สุคัมภีรานนท, 2557, 

หนา 15) ไดขยายความของคำวา ตราสินคาอีกวา “ตราสินคานั้นจะใหความหมายไดถึง 4 ระดับดวยกัน คือ รูปราง หนาตา

ภายนอก (Attributes) คุณประโยชน (Benefit) คุณคา (Value) และบุคลิกภาพ (Personality) หากบริษัทใด ยังให

ความสำคัญของตราสินคาเพียงแคชื่อของมัน นั่นแสดงวาไมเขาใจจุดหลักสำคัญในการสรางตราสินคาอยางแทจริง” 

 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื ่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื ่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของสตรีวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร”  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เพื่อศึกษาหาความแตกตางและความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อีกทั้งผูวิจัยไมทราบจำนวนที่

แนนอนของประชากรที่บริโภคสินคาเครื่องสำอางคและผลิตภัณฑบำรุงผิวเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผูวิจัยจึงใชเกณฑกรณทีี่

ไมทราบขนาดของประชากร (Infinite Population) ในการ กำหนดกลุมตัวอยาง จากการสุมตัวอยางที่มีคาความเชื่อมั่น รอย

ละ 95 คำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Cochran (Cochran, 1977 อางถึงใน อภินันท จันตะนี, 2550) ดังนี้

โดยใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดไมเกินรอยละ 5 ดังนี้ 
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การศึกษานี้ใชวิธีสุมตัวอยางโดยไมทราบประชากร จากการคํานวนไดจํานวนประชากร 385 คน เพื่อความคลาดเคลื่อนของ

ประชากรผูวิจัยขอศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

3.1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางวา ตองมีอายุ 

18-60 ป  (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2553) ที่เคยซื้อและใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางตราสินคาหนึ่งของไทยภายในระยะเวลา 6 

เดือนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งประเภทแตงหนา (Make Up) บํารุงผิวพรรณ (Skin Care) ซึ่งเปนวัยที่เริ่มดูแลใสใจในความ

งามและสุขภาพ รวมทั้งยังมีความสามารถในการตัดสินใจในซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดดวยตนเอง  

การเก็บรวมรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุในชวง 18-60 ปที่อาศัยอยูที ่จังหวัดกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อ

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวดวยตัวเองมากอน  โดยขอมูลที่ไดมานั้นจากการทำแบบสอบถามออนไลนโดยการสุมแจก

แบบสอบถามตามกลุมประชากรในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครทางชองทางออนไลนไดแก  Facebook Instagram Line

และเว็บไซตตาง ๆ  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวจิัย 

ตัวแปรตาม 

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสาํอางและ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิของสตรีวยัทาํงาน

ในกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.อาย ุ

2.รายไดต่้อเดือน 

3.ระดบัการศึกษา 

4.อาชีพ 

 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2.ปัจจยัดา้นราคา 

3.ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

4.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและบริการ 

5.ปัจจยัดา้นบุคคล 

6.ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

7.ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า 

1. ดา้นคุณสมบติ                                                            

2. ดา้นคุณประโยชน ์                                                     

3. ดา้นคุณค่า                                                                  

4. ดา้นบุคลิกภาพของผูใ้ช ้
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
ฟฟฟฟฟปจจัยทางประชากรศาสตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 33.75 มีรายไดตอเดือน

ในชวง 15,001 – 40,000 บาท รอยละ 61.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนใหญถึงรอยละ 65.75 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชนเปนสวนมาก รอยละ 52.75 มีสถานภาพโสดถึง รอยละ 69.50 คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อเครื่องสำอาง

และผลิตภัณฑบำรุงผิว (ตอครั้ง) คือ 500 – 1,000 บาท รอยละ 33.25 และ มีการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว 1 - 

3 ครั้งตอเดือน เปนสัดสวนมากที่สุด ถึงรอยละ 53.50 

ฟฟฟฟฟปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา รายดานผลิตภัณฑ และ ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยใน

ภาพรวมมากที่สุด คือ 4.47 ซึ่งแปลไดวาผูบริโภคใหความสำคัญรายดานดังกลาวในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการสงเสริม

การตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 ผูบริโภคใหความสำคัญรายดานดังกลาวในระดับมากที่สุดเชนกัน และเรียงลำดับจากมากไป

นอย จะไดวา ดานการบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ดานราคา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.27 และ ดานชองทางจัดจำหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 ซึ่งอยูในระดับมากทุกรายดาน 

ฟฟฟฟฟปจจัยภาพลักษณตราสินคา พบวา รายดานคุณประโยชน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.23 ถัดมาคือ ดานคุณคา มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานคุณสมบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และ ดานบุคลิกภาพของผูใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ตามลำดับ 

ซึ่งผูบริโภคใหความสำคัญในระดับมาก ทุกรายดาน 

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสำคัญกับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับโปรโมชั่นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวแบรนด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.50 

ฟฟฟฟฟผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรของผูหญิงวัยทำงาน ไดแก 

อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว (ตอครั้ง) 

ความถี่ในการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว (ตอเดือน)  ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางและครีม

บำรุงผิวสำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฟฟฟฟฟ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทัศนคติทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีเพียง

ดานราคา ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางและครีมบำรุงผิวสำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนรายดานอื ่น ๆ ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื ่องสําอางและครีมบำรุงผิวสำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ฟฟฟฟฟผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณตราสินคา ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดาน

บุคลิกภาพของผูใช ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางและครีมบำรุงผิวสำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร. 

5.  สรุปผลการศึกษา 

ฟฟฟฟฟจากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว 

ของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีประชากรศาสตร   

ฟฟฟฟฟผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานอายุที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว

สำหรับผูหญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในผลการทดลองนี้เปนชวงอายุกลุม Gen X ตอนตนจนถึงตอนปลายซึ่งมีการ
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ใชเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว ดังนั้นจึงควรมีการแสดงคุณสมบัติ สรรพคุณของผลิตภัณฑใหแกผูบริโภค เพื่อใหลูกคา

สามารถเขาใจและมั่นใจในเครื่องสําอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวที่ตัดสินใจซื้อ 

ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาด (7ps) 

ฟฟฟฟฟดานผลิตภัณฑ(Product)  ตองเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑนั้นๆ เพราะเปนส่ิงสำคัญที่สุดเนื่องจากเปนส่ิงที่ถูกนำเสนอ

แกตลาดเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค เชน ผลิตภัณฑลดเรือนริ้วรอย ที่มีการใชเทคโนโลยีมาผสมผสานกับนวัตกรรม

ใหมอยางที่ไมเคยมีที่ใดทำมากอน เสนอเปนจุดเดนของตัวผลิตภัณฑนั้นใหแกผูบริโภค เปนตน 

ฟฟฟฟฟดานราคา (Price)  เนื่องจากตลาดในปจจุบันผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของสินคาหรือบริการ

กับราคา (Price)ที่ไดรับ ดังนั้นการกำหนดราคาจึงเปนสวนสำคัญที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาของเรา วิธีการกำหนดราคา

ใหไดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดคือการทำ Data analysis ของผลิตภัณฑแบรนดคูแขง เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาที่

ไดรับนั้นคุมคากับราคาที่ตนเองไดเสียไป. 

ฟฟฟฟฟดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  การมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย ทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน

ที่ครอบคลุม ถือเปนชองทางที่สามารถสงผานสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค โดยชองทางออนไลนนั้นทำการจับ

กระแสของตลาด เทรนดของโลก เชนในปจจุบันกระแสรีวิวผานชองทาง TIK TOK นั้นกำลังเปนที่นิยมในกลุมลูกคาสมัยใหม 

เหมาะกับผลิตภัณฑที่เจาะกลุมตลาดกลุมนักเรียน นักศึกษา และวัยเริ่มตนทำงาน เปนตน  

สวนชองทางการจัดจำหนายแบบออฟไลนนั้น หากทางผูคาไมมีหนาราน ใหทำการจัด Pop -Up store ตามศูนยการคา หรือ

หางสรรพสินคาตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธแบรนดใหผูบริโภคสามารถเขาถึงแบรนดของเราได เปนตน ดังนั้นจึงควรมี

การจัดการชองทางการจัดจำหนายแตละชองทางใหมีความความสามารถในการสรางยอดขายใหเหมาะกับกลุมลูกคาที่

แตกตางกันออกไป  

ฟฟฟฟฟดานการสงเสริมการตลาดและบริการ (Promotion) ถือเปนเครื่องมือที่เปนสวนสำคัญในการกระตุนยอดขาย และ

สรางความพึงพอใจใหแกตัวผูบริโภค ดังนั้นผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอางคและครีมบำรุงผิวจะตัองใหความสำคัญกับ

การใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน ดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อ ตางๆ เชน การประชาสัมพันธ

ผานส่ือออนไลนในเพจรานคา Facebook Instagram Lind@ เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น 

ฟฟฟฟฟดานบุคลากร (People) เปนสวนขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ พนักงานขายแตงกาย

สุภาพเรียบรอย มีการใหขอมูลและคำแนะนำสินคาและบริการดวยความเปนกันเอง ความกระตือรือรนในการใหบริการ  การ

ใหบริการลูกคาหลังการขายที่ดีของพนักงาน ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได  

ฟฟฟฟฟดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยการจัดหนารานที่ดึงดูดและนาสนใจ มีการดูแลความสะอาด

และความเรียบรอยของรานคา การปฏิบัติและการสงมอบสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการรับรูและการ

สรางความเชื่อมั่นในการใชสินคาและบริการมีผลตอการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว  

ฟฟฟฟฟดานกระบวนการบริการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการขั้นตอนในดานการบริการ ดังนั้นควรมี

การบริการที่ทำใหลูกคาเกิดความประทับใจ เชน การเปลี่ยนสินคาหากสินคามีการชำรุดเสียหายในกรณีที่เกิดจากความ

ผิดพลาดในการผลิตหรือขนสง เพื่อใหผูใชบริการเกิดความ ประทับใจโดยพิจารณาจากการใหบริการที่มีความสะดวกถูกตอง 

และรวดเร็ว 

ขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีดานภาพลักษณตราสินคา 

ฟฟฟฟฟภาพลักษณตราสินคาทั้ง 4 ดาน ผูบริโภคนั้นจะกำหนดภาพลักษณของตราสินคาดวยตัวเอง  ปจจัยดานทัศนคติ 

ปจจัยดานความชื่นชอบในการเชื่อมโยงตราสินคา และปจจัยดานคุณปนะโยชน วิธีการเจาะตลาดกลุมผูใชเครื่องสำอางควรให

ความสำคัญกับปจจัยดานคุณประโยชนเชิงประสบการณ และปจจัยดานเอกลักษณของการเชื่อมโยงตราสินคา   โดยกลยุทธิ์ที่

นิยมในปจจุบันคือการแจกสินคาทดลอง ใหกับกลุมเปาหมายไดทดลองใชจริง เนื่องจากการที่ผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้นๆมี
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คุณภาพที่ดีจะมีความสำคัญมากตการเกิดภาพลักษณที่ดีในมุมมองของผูบริโภค เพราะฉะนั้นผูผลิตหรือนักการตลาดควรที่จะ

ปรับกลยุทธตางๆใหเขาการรับรูในภาพลักษณของ ตราสินคา ในดานคุณคามากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของคาใชจายที่

สมเหตุสมผล ถาผูบริโภครูสึกวา ตราสินคานั้นมีภาพลักษณตราสินคาที่ซึ่งตรงกับผูบริโภค ก็จะทำใหผูบริโภคเกิดการตัดสนิใจ

ซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของตราสินคานั้นดานผลิตภัณฑ(Product)  ตองเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑนั้นๆ เพราะ

เปนส่ิงสำคัญที่สุดเนื่องจากเปนส่ิงที่ถูกนำเสนอแกตลาดเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค 

ฟฟฟฟฟดานราคา (Price)  เนื่องจากตลาดในปจจุบันผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของสินคาหรือบริการ

กับราคา (Price)ที่ไดรับ ดังนั้นการกำหนดราคาจึงเปนสวนสำคัญที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาของเรา 

ฟฟฟฟฟดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  การมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย ทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน

ที่ครอบคลุม ถือเปนชองทางที่สามารถสงผานสินคาและบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภค จึงควรมีการจัดการชองทางการจัด

จำหนายแตละชองทางใหมีความความสามารถในการสรางยอดขายใหเหมาะกับกลุมลูกคาที่แตกตางกันออกไป 

ฟฟฟฟฟดานการสงเสริมการตลาดและบริการ (Promotion) ถือเปนเครื่องมือที่เปนสวนสำคัญในการกระตุนยอดขาย และ

สรางความพึงพอใจใหแกตัวผูบริโภค ดังนั้นผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเครื่องสำอางคและครีมบำรุงผิวจะตัองใหความสำคัญกับ

การใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของสินคาที่ครบถวน ดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธผานสื่อ ตางๆ เชน สื่อออนไลน เพื่อให

ลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น 

ฟฟฟฟฟดานบุคลากร (People) เปนสวนขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการ พนักงานขายแตงกาย

สุภาพเรียบรอย มีการใหขอมูลและคำแนะนำสินคาและบริการดวยความเปนกันเอง ความกระตือรือรนในการใหบริการ  การ

ใหบริการลูกคาหลังการขายที่ดีของพนักงาน ถือเปนสวนหนึ่งที่ชวยในการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได  

ฟฟฟฟฟดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยการจัดหนารานที่ดึงดูดและนาสนใจ มีการดูแลความสะอาด

และความเรียบรอยของรานคา การปฏิบัติและการสงมอบสินคาและบริการอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการรับรูและการ

สรางความเชื่อมั่นในการใชสินคาและบริการมีผลตอการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิว  

ดานกระบวนการบริการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการขั้นตอนในดานการบริการ ดังนั้นควรมกีารบริการ

ที่ทำใหลูกคาเกิดความประทับใจ เชน การเปลี่ยนสินคาหากสินคามีการชำรุดเสียหายในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการ

ผลิตหรือขนสง เพื่อใหผูใชบริการเกิดความ ประทับใจโดยพิจารณาจากการใหบริการที่มีความสะดวกถูกตอง และรวดเร็ว 

ฟฟฟฟฟขอเสนอแนะที่สอดคลองกับทฤษฎีดานภาพลักษณตราสินคา 

ฟฟฟฟฟภาพลักษณตราสินคาทั้ง 4 ดาน ผูบริโภคนั้นจะกำหนดภาพลักษณของตราสินคาดวยตัวเอง  ปจจัยดานทัศนคติ 

ปจจัยดานความชื่นชอบในการเชื่อมโยงตราสินคา และปจจัยดานคุณปนะโยชน วิธีการเจาะตลาดกลุมผูใชเครื่องสำอางควรให

ความสำคัญกับปจจัยดานคุณประโยชนเชิงประสบการณ และปจจัยดานเอกลักษณของการเชื่อมโยงตราสินคา   โดยกลยุทธิ์ที่

นิยมในปจจุบันคือการแจกสินคาทดลอง ใหกับกลุมเปาหมายไดทดลองใชจริง เนื่องจากการที่ผูบริโภครูสึกวาตราสินคานั้นๆมี

คุณภาพที่ดีจะมีความสำคัญมากตการเกิดภาพลักษณที่ดีในมุมมองของผูบริโภค เพราะฉะนั้นผูผลิตหรือนักการตลาดควรที่จะ

ปรับกลยุทธตางๆใหเขาการรับรูในภาพลักษณของ ตราสินคา ในดานคุณคามากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของคาใชจายที่

สมเหตุสมผล ถาผูบริโภครูสึกวา ตราสินคานั้นมีภาพลักษณตราสินคาที่ซึ่งตรงกับผูบริโภค ก็จะทำใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑบำรุงผิวของตราสินคานั้น 

ฟฟฟฟฟขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

ฟฟฟฟฟ1. สำหรับการวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบระดับความสัมพันธของแตละปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางและ

ผลิตภัณฑบำรุงผิวของสตรีวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การวิเคราะหครั้งนี้สามารถบอกระดับความสัมพันธวา

มากหรือนอย แตไมทราบวา ปจจัยนั้น ๆ มีความสัมพันธในเชิงลบ หรือเชิงบวก ดังนั้นควรออกแบบสอบถามใหเปนตัวแปรเชิง

ปริมาณ เพื่อใหทราบทิศทางความสัมพันธที่ชัดเจนและแมนยำมากยิ่งขึ้น 
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ฟฟฟฟฟ2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหทราบความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่ และศึกษาตอ

วาเหตุใดจึงมีความแตกตางกัน เพื่อนำไปสรางผลิตภัณฑและใหบริการที่หลากหลาย และตรงกับความตองการของลูกคา 

ฟฟฟฟฟ3.ควรทำการศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวของกับตัวแปรที่ทำการศึกษาอยูนี้ เชน ในดานพฤติกรรม ไดแก

แรงจูงใจ และการรับรู เพื่อใหทราบถึงวามีความแตกตางจากที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไม และนำมาเปรียบเทียบกับ

สินคาแตละประเภทวาสอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร ผลที่ไดนั้นสามารถนำมากำหนดกลยุทธในการทำธุรกิจ เพื่อใหตรง

กับความตองการของผูบริโภคในดานภาพลักษณตราสินคาได. 
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การพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอแหงประเทศไทย 

The Financial Distress Prediction of the Listed Company in 

the Market for Alternative Investment (MAI) of Thailand 
เจนจิรา  เรืองนาม0

1 และ พรวรรณ นนัทแพศย12 

Jenjira Ruangnam and Pornwan Nunthaphad 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชแบบจำลอง Altman (1995) และพัฒนาตัวแบบดวยวิธีจำแนกประเภท 

(Discriminant Analysis) สำหรับการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงิน เพ่ือหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับเปนตัวชี้วัด 

และเปนสัญญาณเตือนปญหาทางการเงินที่อาจกอใหเกิดภาวะลมละลายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ใน

ประเทศไทย แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน และบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียด

ทางการเงิน ผลการศึกษาพบวาแบบจำลอง Altman’s (1995) สามารถพยากรณภาวะความเครียดทางการเงิน โดยไดคาความ

ถูกตองเฉล่ียเทากับรอยละ 62.60 และตัวแบบที่พัฒนาข้ึนใหมดวยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) สามารถพยากรณ

ภาวะความเครียดทางการเงิน โดยไดคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับรอยละ 80.36 โดยมีตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณภาวะ

ความเครียดทางการเงินของบริษัทไดอยางมีนัยสำคัญคือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (NWCTA), อัตราสวนกำไร

กอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม (ROA), อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน 

(BEBD) และอัตราสวนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน (OCFCL) 
 

คำสำคัญ: ภาวะความเครียดทางการเงิน, Discriminant Analysis, ตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ 
 

Abstract 
The objectives of this research are to study Altman’s (1995) model and to develop a financial distress 

prediction model with discriminant analysis in order to find the appropriate model as indicators and warning 

signals of financial problems leading to bankruptcy for the listed companies in Market for Alternative 

Investment (Mai) of Thailand. In this study, samples are divided into 2 groups: distress companies and non-

distress companies. The study shows that Altman’s (1995) model can predict financial distress with 62.60% of 

accuracy rate while the newly developed model by discriminant analysis can predict with 80.36% of accuracy 

rate. Furthermore, it is found that independent variables, which are composed of working capital to total assets 

ratio (NWCTA), return on assets ratio (ROA), book value of equity to book value of total debt ratio (BEBD) and 

cash flow from operation to current liability ratio (OCFCL), can significantly predict the companies’ financial 

distress. 
 

Keywords: financial distress, Discriminant Analysis, Market for Alternative Investment 
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1. บทนำ 

 

 ในปจจุบันภาวะความเครียดทางการเงินของธุรกิจ คือสภาวะที่บริษัทประสบกับความยากลำบากทางการเงิน รายไดไม

เพียงพอตอคาใชจาย ขาดสภาพคลองทางการเงินและไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได เชน ไมสามารถชำระหนี้แกเจาหนี้ 

คูคา หรือสหภาพแรงงาน เปนตน (พิมลพรรณ สืบศรี, 2559) ถือเปนปญหาสำคัญที่อาจสงผลตอการดำเนินงานของธุรกิจใน

อนาคต อาจกอใหเกิดความเสียหายและสงผลกระทบทั้งตอเจาของบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุน พนักงาน คูคาของบริษัท สถาบัน

การเงิน เจาหนี้ หรือผูสอบบัญชี ตลอดจนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งภาวะความเครียดทางการเงินอาจนำไปสู

การลมละลายของธุรกิจได สงผลทำใหสังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอธุรกิจ 

ดังนั้น ตัวแบบจำลองที่ใชพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินนั้น จำเปนตองพยากรณขอมูลไดอยางถูกตองและมีความ

แมนยำสูง และสามารถบอกสถานะการเงินของบริษัทในอนาคตได โดยทั่วไปตัวแบบจำลองการพยากรณจะใชขอมลูทางบัญชี 

เนื่องจากเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะ และเชื่อถือได ซึ่งตัวแบบจำลองเหลานี้ไดมีการศึกษาอยางจริงจังและแพรหลาย

ตั้งแตปลายทศวรรษ 1960 โดยแตละตัวแบบนั้นมีวิธีการใชเครื่องมือทางสถิติที่แตกตางกันไป ตัวแบบที่ไดรับความนิยมมาก

ที่สุดคือ Altman’s Z-Score Model ที่ถูกพัฒนาขึ้นในป 1968 ที่สามารถเปนตัวชี้วัดหรือมีความสามารถในการคาดการณ

ความเปนไปไดที ่บริษัทจะถูกฟองลมละลาย หลังจากนั้นแบบจำลองนี้ก็ถูกพัฒนาตอมาเรื ่อย ๆ จนกระทั่งในป 1995 

แบบจำลองไดถูกพัฒนาจนใชชื ่อวา EM – Score Model ที่เหมาะสำหรับประเทศในกลุมเศรษฐกิจเปดใหม (Emerging 

Market Model หรือ EM) ซึ่งรวมถึงตลาดของประเทศไทยดวย ซึ่งการนำตัวแบบมาใชกับธุรกิจในประเทศไทยอาจมีความ

เหมาะสมและแมนยำมากหรือนอยแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษา พัฒนาและประเมินความแมนยำ

ของตัวแบบเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับนำมาใชประโยชนในพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของกลุม

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทย ใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทตอไป 
 

การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความแมนยำของตัวแบบจำลองของ Altman’s (1995) และพัฒนาตัว

แบบจำลองโดยการศึกษาและวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่ความเหมาะสมสำหรับเปนตัวชี้วัด และสามารถบอกถึงปญหา

ทางการเงินที่อาจกอใหเกิดภาวะลมละลายไดลวงหนาสำหรับการพยากรณโอกาสที่บริษัทจะมีภาวะความเครียดทางการเงิน

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทย โดยใชอัตราสวนทางการเงินจากงบแสดงฐานะทาง

การเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดชวยในการพยากรณ โดยมีความคาดหวังวา แบบจำลองจะสามารถพยากรณ

โอกาสที่บริษัทจะประสบภาวะความเครียดทางการเงินของกลุมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ไดอยาง

เหมาะสม ถูกตอง แมนยำ และสามารถนำมาเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาในการดำเนินธุรกิจหรือการวางแผนบริหารความ

เส่ียงได นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเปนตัวชวยในการตัดสินใจลงทุนหรือใชประกอบการประเมินโอกาสในการใหการสนับสนุน

ทางการเงินได 
 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.

ไอ แตไมรวมถึงบริษัทที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน (ธนาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทประกันภัย และบริษัท

ประกันชีวิต) ระยะเวลาในการศึกษายอนหลังจำนวน 5 ป ศึกษาขอมูลเปนรายป ตั้งแต ป พ.ศ. 2560-2564 โดยศึกษาขอมูล

ประชากรในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ จำนวน 115 บริษัท โดยมีตัวแปรตาม ไดแก บริษัทประสบความเครียดทางการเงิน 

(1) และ บริษัทไมประสบความเครียดทางการเงิน (0) และตัวแปรอิสระ ไดแก คะแนนจาก Altman’s Model, อัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม , อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม , อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอ

สินทรัพยรวม , อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุนตอหนี้สินรวม , อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตอ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

350



หนี้สินหมุนเวียน ,  อัตรากำไรจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน , อัตราสวนคุณภาพกำไร , อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

, อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

2.1.1 ความเครียดทางการเงิน (Financial Distress) จากการทบทวนนิยามของความเครียดทางการเงิน (Financial 

Distress) พบวา ความเครียดทางการเงิน คือ สภาวะที่กิจการประสบกับความยากลำบากทางการเงิน รายไดไมเพียงพอตอ

คาใชจาย ขาดสภาพคลองทางการเงินและไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได ซึ่งอาจนำไปสูการลมละลายของกิจการใน

อนาคตได (พิมลพรรณ สืบศรี, 2559) รวมถึงการที่กิจการไมสามารถปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไดทันภายใต

สภาวะที่ถูกกดดันทางการเงิน (Heckman, Lim, & Montalto, 2014) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่กิจการไมสามารถจัดการกับ

หนี้สิน และตองเผชิญสภาวะบีบค้ันทางการเงินและการทำงาน (Caldwell, 2019) 
 

2.1.2 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) จากการทบทวนนิยามของอัตราสวนทาง

การเงินพบวา อัตราสวนทางการเงินเปนตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรายการที่สำคัญตาง ๆ ในงบการเงิน และเปน

เครื่องมือที่ชวยในการประเมินสถานะของกิจการไดอยางถูกตอง ชัดเจนและสามารถนำไปใชพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับ

อัตราสวนทางการเงินของกิจการเดียวกันในชวงเวลาที่ตางกัน หรืออาจพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราสวนทางการเงินของ

กิจการอื่นหรืออุตสาหกรรมอื่นในชวงเวลาเดียวกันได (นิศาชล คำสิงห, 2560) ซึ่งแสดงในรูปของอัตรารอยละ แบงออกเปน 4 

ประเภท ไดแก 1) อัตราสวนวัดสภาพคลอง อัตราสวนประเภทนี้ถามีคาสูงแสดงวาธุรกิจมีสภาพคลองทางการเงินสูง 2) 

อัตราสวนวัดความสามารถในการทำกำไร เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ 3) อัตราสวนวัด

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการทำกำไรจากสินทรัพยทั้งหมดที่กิจการมีอยู โดยวัดจาก

สินทรัพยทั้งหมดที่นำมาใชในการดำเนินงานจริงเทานั้น และยังบอกถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยถาวร หรือสินทรัพยไม

หมุนเวียนที่กิจการใชในการผลิตและบริการเปนไปอยางคุมคาหรือไม 4) อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน เปนอัตราสวนที่ใชวัด

ความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ โดยแสดงถึงโครงสรางเงินทุนของกิจการที่ประกอบไปดวยหนี้สินและสวนของผูถือ

หุน ถาหากธุรกิจมีสัดสวนหนี้สินมากยอมแสดงวาธุรกิจมีความเสี่ยงสูงในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการกูยืมใหม

เพื่อรักษาสภาพคลองจะต่ำ หากไมสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนหรือเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนได  (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย, 2561) 

 

2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษา พัฒนาและประเมินความแมนยำของ

ตัวแบบเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับนำมาใชประโยชนในพยากรณโอกาสในการลมละลาย จากงานวิจัยของ 

Altman’s (1968) ไดสรางแบบจำลองการพยากรณโอกาสในการลมละลาย (Z-Score Model) ขึ้นโดยวิธีการวิเคราะห

จำแนกประเภท (Multivariate Discriminant Analysis) ซึ่งสามารถทำนายกิจการที่ลมละลายไดถูกตอง 1 ปกอนที่จะเกิด

การลมละลายสูงถึงรอยละ 95 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวยอัตราสวนทางการเงินจำนวน 5 อัตราสวน ดังนี้ 
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Z = 1.2x1 + 1.4x2 + 3.3x3 + 0.6x4 + 1.0x5 

โดยที่ 

X1 = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม  

X2 = อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม  

X3 = อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม  

X4 = อัตราสวนราคาตลาดของสวนของผูถือหุนตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน  

X5 = อัตราสวนยอดขายตอสินทรัพยรวม  

โดยคา Z–Score ที่คำนวณออกมาหากต่ำกวา 1.2 จะแสดงวามีความเปนไปไดคอนขางสูงมากที่กิจการจะประสบ

ภาวะลมละลาย ในขณะที่คา Z–Score ที่ไดสูงกวา 3.0 แสดงวามีความเปนไปไดนอยมากที่กิจการจะประสบภาวะลมละลาย 

สวนคาที่อยูระหวาง 1.2-3.0 คือชวงที่บริษัทอาจจะประสบภาวะลมละลายหรือไมก็ได หรือเรียกอีกอยางวา โซนสีเทา (Gray 

Zone) มีโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพยากรณ  

อยางไรก็ตาม Altman’s (1968) นั ้นเปนแบบจำลองที ่ถูกพัฒนาขึ ้นจากกลุ มตัวอยางในตลาดหลักทรัพยของ

สหรัฐอเมริกา ซึ ่งถูกจัดเปนตลาดพัฒนาแลว (Developed Market หรือ DM) จึงอาจไมเหมาะสมที่จะนำมาใชในการ

พยากรณโอกาสในการที่จะเกิดภาวะลมละลายของบริษัทที่อยูในตลาดเกิดใหมอยางประเทศไทย จึงไดพัฒนา EM – Score 

Model หรือ Altman’s (1995) สำหรับประเทศในเศรษฐกิจเปดใหม (Emerging Market Model หรือ EM) ซึ่งรวมหมายถึง

ตลาดของประเทศไทยดวย ในตัวแบบนี้ไดทำการตัดอัตราสวนทางการเงิน X5 หรือ อัตราสวนรายไดตอสินทรัพยรวมออก เพื่อ

ลดผลกระทบจากตัวแปรที่คอนขางผันแปรไปตามแตละประเภทของอุตสาหกรรมจากการรวมอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยใน

ตัวแบบ และใชมูลคาตามบัญชีของสวนของผูถือหุนแทนมูลคาตลาดของสวนของผูถือหุนใน X4 ดังนี้ 

 

Z = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

โดยที่ 

X1 = อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม  

X2 = อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม 

X3 = อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม 

X4 = อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน 

โดยมีการปรับเกณฑที่ใชในการจำแนก คือคา Z-Score ที่คำนวณไดหากต่ำกวา 1.2 จะแสดงวามีความเปนไปได

คอนขางสูงมากที่กิจการจะลมละลาย ในขณะที่คา Z-Score ที่ไดสูงกวา 2.6 แสดงวามีความเปนไปไดนอยมากที่จะลมละลาย 

สวนคาที่อยูระหวาง 1.2-2.6 คือชวงที่กิจการอาจจะลมละลายหรือไมก็ได หรือเรียกอีกอยางวา โซนสีเทา (Gray Zone) มี

โอกาสที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพยากรณ 

สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Altman’s Z–Score Model (1968) กับ EM – 

Score Model (1995) ในการพยากรณโอกาสในการลมละลายของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไว ดังนี้ 

ประเสริฐ ลีฬหาวาสน และ มนวิกา ผดุงสิทธิ์ (2552) ไดนำแบบจำลองทั้ง 2 ตัวแบบขางตนมาใชในการทำนายภาวะลมเหลว

ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงปพ.ศ 2546 - 2560 พบวา ในภาพรวม

แบบจำลองทั้ง 2 ตัวแบบสามารถทำนายภาวะลมเหลวของบริษัทที่ลมละลายได 1 ปลวงหนาในระดับความแมนยำที่คอนขาง

สูงและไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตเมื่อนำมาใชทำนายภาวะความลมเหลวของกลุมตัวอยางที่มีสภาพ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

352



ทางการเงินเปนปกติ พบวา EM – Score Model (1995) จะมีความแมนยำมากกวา Altman’s Z–Score Model (1968) 

อยางมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ประเทศไทยไดมีนักวิจัยหลายทานไดทำการวิจัยและทดสอบแบบจำลองตาง ๆ กับกลุมตัวอยางประเทศไทย 

อาทิ เอกสิทธิ์ เขมงวด (2554) ไดทำการศึกษาความแมนยำของตัวแบบและพัฒนาตัวแบบ Altman’s EM-Score Model 

สำหรับการพยากรณความลมเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได

พัฒนาตัวแบบเพิ่มเติมดวยวิธีการวิเคราะหจำแนกประเภทและวิธีการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิสติก ซึ่งผลการศึกษาพบวา

ตัวแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใหมใหคาความแมนยำสูงทั้งสองวิธีและใหความแมนยำมากกวาแบบจำลองของ Alman ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรสวรรค บัวนาค (2559) ไดศึกษาความแมนยำและพัฒนาตัวแบบสำหรับพยากรณความลมเหลว

ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย โดยประยุกตใชเครื่องมือทางสถิติกับขอมูลเชิง

ปริมาณจากคะแนนตัวแบบของ Altman (1983) ตัวแบบ Zmijewski (1984) และตัวแบบที่พัฒนาจากวิธีการวิเคราะห 

(Discriminant Analysis) จากงานวิจัยพบวาแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมสำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในประเทศไทยใหผลการพยากรณไดแมนยำมากกวาเมื ่อเทียบกับตัวแบบ Z-score Model ของ Altman และ ตัวแบบ 

Zmijewski โดยแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมมีผลการพยากรณความแมนยำ 1-3 ปลวงหนา เทากับรอยละ 77.45, 75.80 และ 

81.16 ตามลำดับ  และงานวิจัยของ ณิภาวรรณ ชุมวงค (2564) ไดศึกษาการพยากรณความลมเหลวทางการเงินของกลุม

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในเขตสหกรณพื้นที่ 7 โดยไดนำกลุมตัวอยางมาทดสอบแบบจำลอง Z-score 

Model ของ Altman ในการพยากรณความลมเหลวทางการเงิน และหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมสำหรับเปนตัวชี้วัด และ

เปนสัญญาเตือนภัยภาวะการลมเหลวทางการเงิน จากงานวิจัยพบวาแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหม ใหผลการพยากรณไดแมนยำ

มากกวาเมื่อเทียบกับตัวแบบ Z-score Model ของ Altman โดยคาความถูกตองของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมโดยเฉลี่ยใน 

4 ป เปนรอยละ 85.38 ซึ่งมากกวาตัวแบบ Z-score Model ของ Altman มีคาเฉล่ียใน 4 ป เทากับรอยละ 56.76 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานศึกษาที่เกี่ยวของ การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกแบบจำลองของ Altman’s (1995) มาวิเคราะหความ

แมนยำของตัวแบบจำลองในการพยากรณ และนำอัตราสวนจากตัวแบบ Altman’s (1995) และขอมูลอัตราสวนจากงบ

กระแสเงินสดมาใชในการพัฒนาตัวแบบขึ้นใหมดวย โดยจะพัฒนาตัวแบบใหมดวยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant 

Analysis) รวมกับอัตราสวนอีก 3 อัตราสวนคือ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว, อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม และ 

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย โดยกำหนดความสัมพันธตัวแปรตาง ๆ เพื่อทำการศึกษา ดังนี้ 
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รูปที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการพยากรณความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ 

ยกเวนบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมการเงิน (ธนาคารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทประกันภัย และบริษัทประกันชีวิต) โดยใช

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอมูลงบการเงินจากงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงิน

สด ในชวงป 2560-2564 เปนเวลา 5 ป โดยเก็บรวบรวมทางระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพยออนไลนผลิตโดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ SETSMART (SET Market Analysis and Report Tool) แบงงบการเงินออกเปน 2 กลุม 

คือ บริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน และบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน โดยตัวแปรอิสระ

ประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณจำนวน 11 ตัวแปร ไดแก คะแนนจาก Altman’s Model, อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิตอ

สินทรัพยรวม (NWCTA), อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม (RETA),  อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพย

รวม (ROA), อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน (BEBD), อัตราสวนกระแสเงินสดจากการ

ดำเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน (OCFCL), อัตรากำไรจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (OCF), อัตราสวนคุณภาพกำไร 

(QE), อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR),  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (DAR) และอัตราสวนความสามารถในการ

จายดอกเบี้ย (ICR) สวนตัวแปรตามคือ สถานะของบริษัทซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพโดยมีการแทนคาคือ  

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

คะแนนจาก Altman’s Model 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อสินทรัพยร์วม 

(NWCTA) 

- อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) 

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   

- อตัราส่วนกาํไรสะสมต่อสินทรัพยร์วม (RETA) 

- อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 

อตัราส่วนความสามารถในการทํากาํไร  

- อตัรากาํไรจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (OCF) 

- อตัราส่วนคุณภาพกาํไร (QE) 

อตัราส่วนวดัภาระหนีสิ้น 

- อตัราส่วนมูลค่าตลาดของส่วนของเจา้ของต่อมูลค่า

ตามบญัชีของหน้ีสิน (BEBD) 

- อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานต่อหน้ีสิน

หมุนเวียน (OCFCL) 

- อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (DAR) 

- อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (ICR) 

สภาวะความเครียดทางการเงิน 

- บริษทัไม่ประสบความเครียดทางการเงิน (0) 

- บริษทัประสบความเครียดทางการเงิน (1) 
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(0) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ที่ไมมีภาวะความเครียดทางการเงิน ซึ่งหมายถึง งบการเงินของ

บริษัทที่มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ ในระหวางป 2560-2564 

(1) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ที่มีภาวะความเครียดทางการเงิน ซึ่งหมายถึงงบการเงินของ

บริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทนุสุทธิตดิตอกนั 4 ปขึ้นไป หรือบริษัทที่ขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ NP (Notice 

Pending) บริษัทที่มีรายชื่อเขาขายอาจถูกเพิกถอน และบริษัทที่ถูกเพิกถอนอยูในกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการ ใน

ระหวางป พ.ศ. 2560-2564  

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) เปนเครื ่องมือในการ

ประมวลผล ซึ่งการประมวลผลขอมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อใชในการวิเคราะห มีดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพจากคะแนนของตัวแบบจำลองของ Altman’s (1995) โดยการนำแบบจำลองของ 

Altman’s (1995) มาแทนคาดวยขอมูลอัตราสวนทางการเงินรายบริษัทและนำเสนอในรูปแบบตารางไขวที ่แบงตาม

ความสัมพันธระหวางสถานะของบริษัทที่เกิดขึ้นจริงกับผลพยากรณที่ไดจากแบบจำลองและทำการตรวจสอบความแมนยำ

และความนาเชื่อถือของตัวแบบ 

3.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพจากคะแนนของตัวแบบที ่พัฒนาขึ ้นใหมดวยวิธีการวิเคราะหจำแนกประเภท 

(Discriminant Analysis) โดยทำการทดสอบคาทางสถิติของตัวแปร ไดแก การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง

อัตราสวนทางการเงินของกลุมตัวอยาง โดยใช Independent Sample T-test, การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระภายในกลุม (Pearson Correlation) และแกปญหาความสัมพันธรวมพหุเชิงเสนระหวางกันโดยการวิเคราะหดวยวิธี 

Stepwise และทดสอบการจำแนกสถานภาพของกลุมตัวอยางดวยสถิติ Wilks’ Lamda หลังจากนั้น สรางสมการจำแนกกลุม

ที่เหมาะสมโดยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) และทดสอบความแมนยำของตัวแบบที่พัฒนาขึ้นดวยวิธีจำแนก

ประเภท (Discriminant Analysis) กับกลุมตัวอยางทั้งสอง  
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา 
 

จากการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา โดยใช Descriptive Statistic เพื่อศึกษาลักษณะของขอมูลอัตราสวนทางการเงิน โดย

แบงงบการเงินออกเปน 2 กลุม คือ  

1. งบการเงินที่เปนตัวแทนของบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน คืองบการเงินของบริษัทที่มีผลการ

ดำเนินงานขาดทุนสุทธิติดตอกัน 4 ปขึ้นไป หรือบริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) หรือ NP (Notice Pending) หรือ

บริษัทที่มีรายชื่อเขาขายอาจถูกเพิกถอน หรือบริษัทที่ถูกเพิกถอนอยูในกระบวนการลมละลายหรือฟนฟูกิจการตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษา ในระหวางป พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 55 งบการเงิน 

2. งบการเงินที่เปนตัวแทนของบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน คืองบการเงินของบริษัทที่มีผลการ

ดำเนินงานกำไรสุทธิ ในระหวางป 2560-2564 จำนวน 520 งบการเงิน 

 นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทย ที่จะถูกคัดเลือกเปน

ตัวอยางจะตองเปนบริษัทที่มีงบการเงินและขอมูลที่สมบูรณเพียงพอในการคำนวณในแตละตัวแบบจำลองไดผลการศึกษาดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1.1 คาสถิติเชิงพรรณนาของกลุมที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NWCTA 520 -2.29 0.88 0.19 0.30 

RETA 520 -25.90 1.67 -0.14 1.81 

ROA 520 -1.14 1.08 0.03 0.15 

BEBD 520 -0.66 26.71 2.25 2.38 

OCFCL 520 -5.47 14.99 0.41 1.23 

OCF 520 -5,118.33 2,000.77 15.13 472.26 

QE 520 -1.87 48.10 0.14 2.19 

QR 520 -23.10 107.59 2.58 6.78 

DAR 520 0.04 2.93 0.43 0.26 

ICR 520 -1,896.74 9,223.37 1,494.82 9,223.37 

 

ตารางที่ 4.1.2 คาสถิติเชิงพรรณนาของกลุมที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NWCTA 55 -0.89 0.82 -0.01 0.40 

RETA 55 -17.64 -0.02 -1.58 3.25 

ROA 55 -0.42 0.00 -0.13 0.11 

BEBD 55 -0.21 18.79 2.15 4.40 

OCFCL 55 -3.59 3.46 -0.16 1.05 

OCF 55 -9,223.37 5,715.06 -5,417.76 9,223.37 

QE 55 -0.02 0.01 0.00 0.00 

QR 55 -27.12 15.47 -0.49 6.20 

DAR 55 0.05 1.27 0.58 0.28 

ICR 55 -688.49 -0.29 -37.08 97.34 

 

ตามตารางที ่ 4.1.1 และ 4.1.2 แสดงการวิเคราะหคาต่ำสุด (Minimum Value) คาสูงสุด (Maximum Value) 

คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรตาง ๆ ที่ทำการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (NWCTA) และ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน

เร็ว (QR) มีคาเฉลี่ยของกลุมที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมากกวากลุมที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน ซึ่ง

สวนใหญกลุมที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินคาเฉล่ียจะมีคาเปนลบ เนื่องมาจากบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทาง

การเงินสวนใหญจะมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ดังนั้นบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมักมีสภาพคลองที่สูง

กวาบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน 

 อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไดแก อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม (RETA) และอัตราสวน

กำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม (ROA) มีคาเฉลี่ยของกลุมที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมากกวากลุม

ที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน ซึ่งแสดงวากลุมบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน สามารถใชสินทรัพย

อยางมีประสิทธิภาพ และสรางผลตอบแทนจากการดำเนินงานไดสูงกวาบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน 
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 อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร ไดแก อัตรากำไรจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (OCF) และอัตราสวน

คุณภาพกำไร (QE) มีคาเฉลี่ยของกลุมที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมากกวากลุมที่ประสบภาวะความเครียดทาง

การเงิน แสดงวากลุมบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมีความสามารถในการทำกำไรสูงกวาบริษัทที่ไมประสบ

ภาวะความเครียดทางการเงิน 

 อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน ไดแก อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน (BEBD), 

อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน (OCFCL), อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (DAR) และ

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย (ICR) มีคาเฉลี่ยของกลุมที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินมากกวากลุมที่

ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน ซึ ่งอาจเนื่องมาจากบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินมีกำไรจากการ

ดำเนินงานที่ต่ำหรือขาดทุน และอาจจะมีภาระหนี้สินที่สูงกวา 
 

4.2 ผลการศึกษาสถิติเชิงอนุมาน 

ตารางที ่ 4.2.1 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี ่ยระหวางอัตราสวนทางการเงินของกลุ มตัวอยาง โดยใช 

Independent Sample T-test 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

Sig. Sig. (2-tailed) Mean Dif. Std. Error Dif. 

NWCTA 

  

Equal variances assumed 0.001 0.000 0.175 0.043 

Equal variances not 

assumed 

 
0.002 0.175 0.053 

RETA 

  

Equal variances assumed 0.000 0.000 1.313 0.272 

Equal variances not 

assumed 

 
0.002 1.313 0.413 

ROA 

  

Equal variances assumed 0.647 0.000 0.148 0.021 

Equal variances not 

assumed 

 
0.000 0.148 0.016 

BEBD 

  

Equal variances assumed 0.031 0.717 0.131 0.360 

Equal variances not 

assumed 

 
0.814 0.131 0.554 

OCFCL 

  

Equal variances assumed 0.544 0.001 0.548 0.166 

Equal variances not 

assumed 

 
0.000 0.548 0.141 

OCF 

  

Equal variances assumed 0.000 0.001 4,975.926 1,524.989 

Equal variances not 

assumed 

 
0.273 4,975.926 4,494.086 

QE 

  

Equal variances assumed 0.309 0.611 0.144 0.284 

Equal variances not 

assumed 

 
0.137 0.144 0.097 

QR 

  

Equal variances assumed 0.733 0.001 3.006 0.918 

Equal variances not 

assumed 

 
0.000 3.006 0.823 

DAR Equal variances assumed 0.077 0.000 -0.133 0.035 
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  Equal variances not 

assumed 

 
0.001 -0.133 0.038 

ICR 

  

Equal variances assumed 0.337 0.603 1,543.302 2,962.414 

Equal variances not 

assumed 

 
0.127 1,543.302 1,010.448 

จากผลการศึกษาโดยใชสถิติเชิงอนุมาน จากการทดสอบคาทางสถิติของตัวแปร พบวา การศึกษาความแตกตางของ

อัตราสวนทางการเงินของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม วามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญหรือไม โดยใช Independent 

Sample T-test ตามตารางที่ 4.2.1 ผลการทดสอบคาสถิติ พบวา 7 อัตราสวนที่มีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 คือ 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (NWCTA), อัตราสวนกำไรสะสมตอสินทรัพยรวม (RETA), อัตรากำไรจากกระแส

เงินสดจากการดำเนินงาน (OCF), อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม (ROA),  อัตราสวนกระแสเงินสดจาก

การดำเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน (OCFCL), อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 

(DAR) ซึ่งแสดงวาอัตราสวนดังกลาวทั ้ง 7 อัตราสวนเปนตัวแปรที่มีคาเฉลี ่ยอัตราสวนระหวางกลุ มที ่ไมประสบภาวะ

ความเครียดทางการเงินกับกลุมที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินแตกตางกัน ตอมาการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินวามีอัตราสวนทางการเงินคูใดบางที่มีความสมพันธกันในการพิจารณาจะใชคา Pearson 

Correlation เปนเกณฑในการตัดสินใจ ผลการทดสอบพบวา อัตราสวนที่สัมพันธกันมากหรือมีคา Pearson Correlation 

มากกวา 0.6 หรือนอยกวา -0.6 ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (NWCTA) กับอัตราสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม (DAR) และอัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน (MEBD) กับอัตราสวน

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (DAR) สวนอัตราสวนดานอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย และการ

แกปญหาของอัตราสวนที่ความสัมพันธรวมพหุเชิงเสนระหวางกัน จะใชการวิเคราะหดวยวิธี Stepwise คือการใหโปรแกรม

ชวยในการคัดตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงออก และผลการทดสอบโดยใชคาสถิติ Wilk’s Lamda พบวาคา sig. มีคาเทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมติฐาน H1 คือคาเฉล่ียของตัวแปรอิสระทุกตัว

ของบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงินกับบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินมีคาตางกัน 
 

ตารางที่ 4.2.2 ผลการทดสอบแบบจำลองการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ดวยวิธกีารวิเคราะหจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) 

 Unstandardized coefficients standardized coefficients Wilks' Lamda sig. 

NWCTA 1.145 0.358 0.896 0.000 

ROA 4.651 0.705 0.918 0.000 

MEBD -0.084 -0.221 0.888 0.000 

OCFCL 0.179 0.218 0.892 0.000 

OCF 0.000 0.418 0.902 0.000 

(Constant) -0.138    

Group Centroids Cutting Point   

Non-distress 0.121 Z > -0.44   

Distress -1.040 Z < -0.44   

 

จากตารางที่ 4.2.2 สามารถเขียนสมการจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) ไดดังนี้ 

D = -0.138 + 1.145NWCTA + 4.651ROA – 0.084MEBD + 0.179OCFCL 
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จากตารางที่ 4.2.2 ผลการทดสอบแบบจำลองพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทย ดวยวิธีการวิเคราะหจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) พบวาตัวแปรสอิสระ 

ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม (NWCTA), อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวม (ROA), 

อัตราสวนมูลคาตลาดของสวนของเจาของตอมูลคาตามบัญชีของหนี้สิน (MEBD) และอัตราสวนกระแสเงินสดจากการ

ดำเนินงานตอหนี้สินหมุนเวียน (OCFCL) โดยอัตราสวนแตละตัวสามารถแสดงโอกาสในการลมละลายของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทยได และมีคะแนนจำแนกกลุม(Cutting Points) เทากับ -0.44 กลาวคือหากกลุม

ตัวอยางที่ทดสอบมีคะแนนจำแนกนอยกวา -0.44 จะจัดอยูในกลุมบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน แตหาก

คะแนนจำแนกมากกวา -0.44 จะจัดอยูในกลุมบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน 

ผลการทดสอบความแมนยำในการพยากรณความภาวะความเครียดทางการเงินในแตละกรณี โดยเก็บรวมรวมขอมูล

ทางการเงิน ในป 2560-2564 และนำผลลัพธที ่ไดมาวิเคราะหและเปรียบเทียบเปนรายปสามารถสรุปผลการศึกษา

ความสามารถในการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินในแตละตัวแบบ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.2.3 สรุปผลการศึกษาความสามารถในการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินในแตละกรณี 

ป ตัวแบบ 
ความแมนยำของการพยากรณ ความผิดพลาด 

Non-distress Distress เฉลี่ย Type I Type II 

2560 
Alman's Model 64.42% 45.45% 54.94% 54.55% 35.58% 

Discriminant Analysis 87.50% 63.64% 75.57% 36.36% 12.50% 

2561 
Alman's Model 60.58% 72.73% 66.65% 27.27% 39.42% 

Discriminant Analysis 88.46% 72.73% 80.59% 27.27% 11.54% 

2562 
Alman's Model 56.73% 81.82% 69.27% 18.18% 43.27% 

Discriminant Analysis 89.42% 90.91% 90.17% 9.09% 10.58% 

2563 
Alman's Model 54.81% 63.64% 59.22% 36.36% 45.19% 

Discriminant Analysis 81.73% 72.73% 77.23% 27.27% 18.27% 

2564 
Alman's Model 63.46% 63.64% 63.55% 36.36% 36.54% 

Discriminant Analysis 88.46% 72.73% 80.59% 27.27% 11.54% 

รวม 
Alman's Model 60.00% 65.45% 62.73% 34.55% 40.00% 

Discriminant Analysis 87.12% 74.55% 80.83% 25.45% 12.88% 

 

จากตารางที่ 4.2.3 สรุปผลการศึกษาความสามารถในการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินในแตละกรณี แสดง

ใหเห็นวาตัวแบบ Altman’s (1995) ใหผลการพยากรณแมนยำสำหรับการพยากรณในป 2560-2564 เทากับรอยละ 54.94, 

66.65, 79.27, 59.22 และ 63.55 ตามลำดับ โดยใหความแมนยำเฉลี ่ยอยูที ่ร อยละ 62.73 โดยมีความผิดพลาดในการ

พยากรณบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินเปนบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน (Type I Error) 

เทากับรอยละ 34.55 และพบความผิดพลาดในการพยากรณบริษัทที่ไมประสบภาวะความเครียดทางการเงิน เปนบริษัทที่

ประสบภาวะความเครียดทางการเงิน (Type II Error) เทากับรอยละ 40.00 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณ

ของตัวแบบที่พัฒนาขึ้นใหมดวยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) ใหผลการพยากรณแมนยำสำหรับการพยากรณ

ในป 2560-2564 เทากับรอยละ 75.57, 80.59, 90.17, 77.23 และ 80.59 ตามลำดับ โดยใหความแมนยำเฉลี่ยอยูที่รอยละ 

80.83 โดยมีความผิดพลาดในการพยากรณบริษัทที ่ประสบภาวะความเครียดทางการเงินเปนบริษัทที ่ไมประสบภาวะ

ความเครียดทางการเงิน (Type I Error) เทากับรอยละ 25.45 และพบความผิดพลาดในการพยากรณบริษัทที่ไมประสบภาวะ
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ความเครียดทางการเงิน เปนบริษัทที่ประสบภาวะความเครียดทางการเงนิ (Type II Error) เทากับรอยละ 12.88 แสดงใหเห็น

วาตัวแบบที่พัฒนาขึ้นใหมดวยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) มีความเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณภาวะ

ความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทย 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาสามารถอธิบายไดวา แบบจำลองที่พัฒนาตัวแบบดวยวิธีจำแนกประเภท (Discriminant Analysis) 

สามารถพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินไดเหมาะสมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศ

ไทยมากกวาแบบจำลองของ Altman’s (1995) อยางไรก็ตามหากพิจารณาในดานความเสียหายจากการพยากรณที่เกิดจาก

ความผิดพลาดType I จะสงผลเสียมากกวาความผิดพลาด Type II ยกตัวอยางเชน กรณีสถาบันการเงินปลอยสินเชื่อโดยเชื่อ

วาบริษัทนั้นจะดำเนินธุรกิจปกติ แตตอมากลับกลายเปนหนี้เสีย (Type I error) กับเลือกที่จะไมปลอยสินเชื่อใหบริษัทที่ดี 

เพราะคาดการณวาจะเปนหนี้เสียในอนาคต (Type II error) กรณีของความผิดพลาด Type I ยอมสงผลเสียมากกวา ดังนั้น

อาจสรุปไดวาตัวแบบที่พัฒนาจากวิธีการวิเคราะห (Discriminant Analysis) เหมาะสมสำหรับใชในเปนเครื่องมือในการ

พยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทยไดมากกวา 

Altman’s (1995) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิภาวรรณ ชุมวงค (2564) ที่พบวาแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมสำหรับ

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในเขตสหกรณพื้นที่ 7 ใหผลการพยากรณไดแมนยำและเหมาะสมกับกลุม

ตัวอยางมากกวาเมื ่อเทียบกับตัวแบบ Z-score Model ของ Altman, ศรสวรรค บัวนาค (2559) ที่พบวาแบบจำลองที่

พัฒนาขึ้นใหมสำหรับธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยใหผลการพยากรณไดแมนยำและเหมาะสม

กับกลุมตัวอยางมากกวาเมื่อเทยีบกบัตัวแบบ Z-score Model ของ Altman และ ตัวแบบ Zmijewski และ เอกสิทธิ์ เขมงวด 

(2554) พบวา แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหผลการพยากรณได

แมนยำและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางมากกวาเมื่อเทียบกับตัวแบบ Altman’s EM-Score Model 

เนื่องดวยการเลือกกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้ไมไดพิจารณาเลือกบริษัทที่มีสินทรัพยขนาดใกลเคียงกัน และยังใชขอมูล

อัตราสวนทางการเงินจากหลายกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือลักษณะขอมูลในงบการเงินที่แตกตาง

กัน เนื่องจากตองการเพิ่มจำนวนตัวอยางที่ใชในการศึกษา ซึ่งอาจสงผลใหอัตราสวนทางการเงินในบางอัตราสวนมีความคาด

เคล่ือนได และการพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินจำเปนตองใชขอมูลทางการเงินจากงบการเงินในอดีตที่ออกเผยแพร

ตอสาธารณะแลวเทานั้นไมสามารถพยากรณขอมูลในอนาคตที่ยังไมมีงบการเงินออกมาได อีกทั้งอาจมีปจจัยอื่นที่สงผลตอ

ภาวะความเครียดทางการเงินที่นอกเหนือจากขอมูลทางการเงิน เชน ดัชนีทางเศรษฐกิจตาง ๆ อัตราเงินเฟอ คาเงิน เปนตน 

นอกจากนี้การเปรียบเทียบแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมกับแบบจำลองเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากตางประเทศอาจจะมีความ

เหมาะสมหรือแมนยำแตกตางกัน เนื ่องจากถูกพัฒนาขึ ้นตางชวงเวลา ตางประเทศและตางกลุ มตัวอยางกันยากที่จะ

เปรียบเทียบกันไดอยางสมบูรณ 

 

5.1 ขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาความแมนยำ และพัฒนาตัวแบบสำหรับพยากรณภาวะความเครียดทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม.เอ.ไอ ในประเทศไทยมีประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. พิจารณาเลือกจับคูบริษัทที่มีขนาดสินทรัพยใกลเคียงกัน และใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินศึกษาแยกตามแตละ

อุตสาหกรรม เพื่อใหตัวแบบมีความเฉพาะเจาะจง และแมนยำมากยิ่งขึ้น 
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2.  อาจเพิ่มชวงเวลาการเก็บขอมูลเพื่อเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 

3. พิจารณานำอัตราสวนทางการเงินหรือตัวแปรอิสระอื่นที่อาจมีผลตอการพยากรณความเครียดทางการเงินมาใชใน

การพัฒนาตัวแบบ 

4. การเปรียบเทียบแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมกับแบบจำลองเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยในประเทศไทยอาจจะมี

ความเหมาะสมหรือแมนยำในการเปรียบเทียบกันไดอยางสมบูรณมากกวาแบบจำลองเดิมที่ถูกพัฒนาขึ้นจากตางประเทศ 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน 

Factor that Affect the Decision Making on Purchasing Durians  

from E-Commerce 
เจนจิรา แซโหงว1 และ ปราณี เอีย่มลออภักดี2 

Janejira Saengow and Pranee Eamlaorpakdee 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ การรับรูความเสี่ยง และคุณภาพ

การบริการการขนสงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลผูที่เคยซื้อ

ทุเรียนผานชองทางออนไลน จำนวน 240 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-Test และ F-test วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ เทคนิคยอยวิธีแกนหลัก และหมุน

แกนองคประกอบแบบมุมฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป 

มีระดับการศึกษาปริญญาตี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท และ

สถานภาพสมรส และองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลนประกอบดวย 15 องคประกอบ 

คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการติดตอสื่อสาร ปจจัยดานการใหความ

มั่นใจแกลูกคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายรอง ปจจัยดานความไววางใจ ปจจัยดานความตรงตอเวลา ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานความสอดคลอง ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายหลัก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานความเขาใจลูกคา ปจจัยดาน

ความนาเชื่อถือ ปจจัยดานการรับรูความเส่ียงดานเวลา และปจจัยความเส่ียงดานจิตวิทยา ตามลำดับ  
คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาดบริการ, การรับรูความเส่ียง, คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
 This research aims to study Marketing mix Perceived Risk Logistic’s Quality of Service that Affect 

the Decision Making on Purchasing Durians from E-Commerce for people who have bought durians online. 

Data were collected using set of questionnaires with a sample via online media of 240 individuals. Data 

analysis was frequency, percentage, mean and standard seviation t-test and F-test. The data were Most of 

the respondent were female, aged between thirty-one to forty years of aged, holding a Bachelor’s degree, 

working as an employee in a private company, a monthly income of between 20,001-30,000 Baht and 

marital status married. And analyzed using an Exploratory Factor Analysis (EFA) by principle axis factor (PAF) 

and orthogonal by varimax method. The result of this research were 15 factor that Affect the Decision 

Making on Purchasing Durians from E-Commerce: Physical Evidence, Promotion, Communication, Assurance, 

LAZADA Channel,  Understanding / Knowing, Competence, Facebook Chanel, People, Empathy, Reliability, 

Time Risk, Psycological Risk. 
Keywords: Marketing mix, Perceived Risk, Quality of Service, Purchase Decisions 
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1. บทนำ 
 

ทุเรียนถือเปนผลไมที่มีความสำคัญตอภาคการเกษตรของไทย โดยสรางรายไดมากเปนอันดับที่ 2 ในสินคากลุมไมผล 

จากขอมูลคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวาในป 2560 มูลคาผลผลิตของทุเรียนอยูที่ 

3,963.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.7 ของมูลคาผลผลิตกลุมไมผล  โดยการขยายตัวเฉล่ียของมูลคาทุเรียนในชวง 5 ปที่ผาน

มา พบวาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 21.2 ตอป สะทอนถึงราคาที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับกระแสนิยมบริโภคทุเรียนที่เติบโตขึ้นจากในและ

นอกประเทศในชวงที่ผานมา 

ทุเรียนเปนไมยืนตน ไมมีการผลัดใบ ทรงพุมแผกวาง อาจสูงถึง 40 เมตร ใบมีลักษณะเปนพืชใบเลี้ยงคูชนิดใบกวาง 

รากหาอาหารกันตามผิวดินจนถึงระดับ 50 เซนติเมตร ดอกมีลักษณะคลายระฆัง มีสวนของ ดอกครบถวนและเปนดอก

สมบูรณเพศ ผลของทุเรียนมีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็งเปนรูปปรามิดตลอดผล 

ในปจจุบันโลกดิจิทัล และเทคโนโลยีอุปกรณอุปกรณการสื่อสารแบบพกพามีการพฒันาไปอยางตอเนื่อง ทั้งยังเขามามี

บทบาทตอการดำเนินชีวิตของประชากรในปจจุบันเปนอยางมาก ปรับเปลี่ยนวิธีการใชชีวิตใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

จึงเปนสาเหตุที่ทำใหคนปจจุบันหันมาบริโภคสินคา และบริการทางออนไลน โดยธุรกิจออนไลนตางๆภายในประเทศมีการ

ปรับตัวโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีในการเปนตัวขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจออนไลน หรือรูปแบบการขายสินคาผาน

ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace)   

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญตอการคาทั้งในและระหวางประเทศ เกษตรกรผูปลูก

ทุเรียนจึงไดรับการสนับสนุนใหปรับตัวหันมาใชชองทางการขายออนไลนผานแพลตฟอรมทั้งของไทยและตางประเทศ เพื่อให

สามารถขายผลผลิตไดในราคาสูงกวาการขายผานพอคาคนกลาง และชวยเพิ่มมูลคาของทุเรียนที่ขนาดไมไดตามมาตรฐานการ

สงออกไปตางประเทศดวย 

 

ปญหาการศึกษา 
 

ปญหาการขนสงที่ผานมาไมมีใครการันตีวาผลไมที่รูปลักษณสวยงาม กล่ินหอม รสชาติหวาน แตถาขนสงชา คุณภาพก็

จะเปลี่ยน ความประทับใจของลูกคาที่มีตอผลผลิตก็จะลดลง ผูบริโภคในไทยยังคิดวาการซื้อออนไลนตองเสียคาสง และเสี่ยง

ตอการไดรับสินคาที่ไมตรงตอความตองการ ผูผลิตยังคงใหความสำคัญกับการขายสินคาคุณภาพดีในจำนวนมากใหกับพอคา

คนกลางกอน เนื่องจากประหยัดเวลา ไมเส่ียงตอการเกิดสินคาเนาเสีย ปจจัยที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรชาวสวนสวนใหญอยูใน

วัยที่อาจจะไมคอยเขาใจเรื่องการทำตลาดออนไลนมากนัก หรืออาจจะไมชำนาญในการใช Social Media ทำใหไมสามารถ

ขายสินคาไดตรงตามเปาหมาย  

 

ปญหาวิจัย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของไดนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยศึกษาสวนประสมทาง

การตลาดเพียง 4 ดาน ผูวิจัยจึงคิดวาควรจะศึกษาใหครบทั้ง 7 ดานวาตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ

อยางไร รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไปวาควรจะศึกษาเก็บขอมูลในจังหวัดอื่นๆเพิ่มมาก

ขึ้น และควรจะเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นเปนคำถามปลายเปด เพื่อนำขอมูลมาใชประโยชนไดมากขึ้น 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

     1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันกับการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน 

     2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน 

     3. เพื่อศึกษาการรับรูความเส่ียงกับการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน 

     4. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการขนสงกับการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ขอบเขตที่ใชในการศึกษา มุงเนนเรื่องการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ การรับรูความเสี่ยง และคุณภาพการ

บริการขนสงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่เคยซื้อทุเรียน

ออนไลน มีระยะเวลาในการทำการเก็บขอมูลรวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
 

     (Kotler, Philip and Keller, Kelvin Lane, 2016) กลาววาองคกรจะตองผสมผสานเครื ่องมือเหลานี ้ใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการ และสรางแรงจูงใจหรือความพึงพอใจใหกับผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะการโนมนาว

ใหมีความตองการใชผลิตภัณฑขององคกร ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังนี้ 

     1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หรือ บริการ (Service) เปนส่ิงที่ใชตอบสนองความจำเปน และความตองการของมนุษยได  

     2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการในรูปแบบตัวเงิน ซึ่งเปนตนทุนที่ผูบริโภคตองจายในการ

แลกเปล่ียนสินคา  

     3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) สำหรับธุรกิจบริการชองทางการจัดจำหนายเปนความสะดวกที่ธุรกิจนำเสนอ

ใหกับผูบริโภค  

     4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอ สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางธุรกิจกับผูบริโภค  

     5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ธุรกิจจำเปนตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจพนักงาน

ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคไดแตกตาง หรือเหนือกวาคูแขง 

     6. ดานสภาพแวดลอมบริการ (Physical Evidence) ธุรกิจจำเปนตองเปลี่ยนการบริการที่ไมสามารถจับตองไดใหเปน

ประโยชนที่จับตองได โดยการแสดงใหเห็นถึงคุณภาพโดยรวม เชน การตกแตง ใหความสำคัญกับอุปกรณหรือวัสดุส่ือสารใหมี

ประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว เพื่อสรางคุณคาใหกับผูบริโภค 

     7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง ลำดับขั้นตอนในการสงมอบบริการซึ่งตองคำนึงถึงการจัดการกระบวนการอยาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบบริการที่ดี ที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภค 
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แนวคิดและทฤษฎีดานการรับรูความเสี่ยง 
 

     (Kotler & Armstrong, 2001) กลาววา การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) คือ ความสามารรถในการการประเมิณคา

ความเสี่ยงที่ผูบริโภคตองเผชิญ ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ซึ่งการมีความสามารถดังกลาวที่แตกตางกันของผูบริโภค

มีผลกระทบทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกันไป 

     (นภวรรณ คณานุรักษ, 2556) แบงการรับรุความเส่ียงออกเปน 6 ประเภท คือ  

     1. ความเส่ียงดานหนาที่ (Functional Risk) เกิดจากการไดรับผลิตภัณฑหรือบริการไมตรงกับที่คาดหวังเอาไว 

     2. ความเส่ียงดานรางกาย (Psysical Risk) อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑหรือบริการกับตนเอง และผูอื่น 

     3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) ที่รูสึกวาผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับ ไมคุมคากับเงินที่เสียไป 

     4. ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) เกิดจากผลิตภัณฑหรือบริการที่ไดรับไมดี สงผลใหผูบริโภครูสึกเสียหนา หรืออับ

อาย 

     5. ความเสี่ยงดานจิตใจ (Psycological Risk) เกิดจากการเลือกผลิตภัณฑหรือบริการไดไมดีพอ สงผลใหทำลายความ

เชื่อมั่นของผูบริโภค 

     6. ความเสี่ยงดานเวลา (Time Risk) เกิดจากการรูสึกวาเสียเวลาไปมากในการคนหาผลิตภัณฑหรือบริการ แตผลิตภัณฑ

หรือบริการนั้นๆ ไมตรงตามที่คาดหมาย 

 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 
 

     (Rubogora Felix, 2017) ไดทำการทดสอบความนาเชื่อถือ และความเที่ยงตรง พบวาคุณภาพของการใหบริการสามารถ

แบงออกไดเปน 5 ดาน และยังคงมีความเชื่อมโยงกับองคประกอบเดิมทั้ง 10 ดาน ดังนี้ คือ 

     1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หรือลักษณะทางกายภาพ คือ ลักษณะที่ปรากฏใหเห็น จับตองได  

     2. ความเชื่อถือได (Reliability) หรือ คือ ความสามารถที่จะแสดงผลงาน หรือบริการที่ตกลงสัญญาไวอยางมีคุณภาพ 

และถูกตองแมนยำ 

     3. การตอบสนองลูกคาที่รวดเร็ว (Responsiveness) คือความเต็มอกเต็มใจที่จะชวยเหลือ ใหบริการ หรือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคอยางทันทวงที 

     4. การประกันคุณภาพ หรือการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) หรือความไววางใจได คือ ความรู ความสามารถ 

และความมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการที่แสดงออก ทำใหผูใชบริการมีความไววางใจในบริการ  

     5. การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) คือ การดูแลเอาใจใส และสนใจ ที่ผูใหบริการมีใหกับผูใชบริการ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 
     (Kotler, 1997) ไดใหนิยามกระบวนการตัดสินใจซื้อไววากระบวนการตัดสินใจซื้อคือกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนในการ

เลือกซื้อตั้งแตกอนซื้อระหวางซื้อและหลังการซื้อ ซึ่งสามารถแบงได5 ขั้นตอน ไดแก 

     1. การรับรูถึงความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรกผูบริโภคจะตระหนักถึงปญหา

หรือความตองการในสินคาหรือการบริการ ซึ่งความตองการหรือปญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจำเปน (Needs) ซึ่งเกิดจาก ส่ิง
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ประชากรศาสตร์ แบ่งตาม เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง 

การตดัสินใจซ้ือทุเรียนผา่นช่องทางออนไลน ์

กระตุนภายใน (Internal Stimuli) และสิ่งกระตุนภายนอก (External Stimuli) ที่อาจจะเกิดจากการกระตุนของสวนประสม

ทางการตลาด (7P's)  

     2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการในสินคาหรือบริการแลว ลำดับขั้นตอไป

ผูบริโภคก็จะทำการแสวงหาขอมูล เพื่อใชประกอบการตัดสินใจโดยแหลงขอมูลของผูบริโภคแบงเปน แหลงบุคคล (Personal 

Sources) แหล  งทางการค  า  (Commercial Sources) แหล  งสาธารณชน (Public Sources) แหล  งประสบการณ  

(Experiential Sources) ของผูบริโภคที่เคยทดลองใชผลิตภัณฑนั้นๆ มากอน 

     3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินทางเลือกนั้นผู บริโภคตองกำหนดเกณฑหรือ

คุณสมบัติที่จะใชในการประเมิน 

     4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดทำการประเมินทางเลือกแลวผูบริโภคก็จะเขาสูในขั้นของการ

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งตองมีการตัดสินใจในดานตางๆ ดังนี้ ตรายี่หอที่ซื ้อ (Brand Decision) รานคาที่ซื ้อ (Vendor Decision) 

ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) เวลาที่ซื้อ (Timing Decision) วิธีการในการชำระเงิน (Payment-method Decision) 

     5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) ความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาทำการเปรียบเทียบ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวัง ถาคุณคาของสินคา หรือบริการที่ไดรับจริงตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวังเอาไว 

โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซ้ำ หรือบอกตอ เปนตน นักการตลาดจึงตองทำการตรวจสอบความ

พึงพอใจของลูกคาหลังจากที่ลูกคาซื้อสินคาหรือบริการไปแลว โดยอาจจะทำผานการใชแบบสำรวจความพึงพอใจหรือจัดตั้ง

ศูนยรับขอรองเรียนของลูกคา (Call Center) เปนตน 

 

กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนผูที่เคยซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลนในประเทศไทย เนื่องจากกลุมประชากรมีขนาด

ใหญ และผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรรอสโก (Roscoe) โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 คา

คุณภาพการใหบ้ริการ 
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ความคลาดเคลื่อนที่ 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง เพื่อความสะดวกในการประเมินผล 

และการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 240 ตัวอยาง เพื่อความเหมาะสมในดานเวลา โดยเนนกลุม

ตัวอยางที่มีความตั้งใจที่จะตอบแบบสอบถาม เพื่อทำใหผลการวิจัยเชื่อถือไดมากที่สุด  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบการ

สุมแบบหลายขั้นตอน โดยโดยแบงเขตตามภูมิภาคออกเปน 6 ภาค สุมตัวอยางจากพื้นที่ภูมิภาคทั้งหมด 6 ภาค เพื่อนำมาเปน

กลุมตัวอยาง 6 จังหวัดของแตละภาคผลการสุมกลุมตัวอยางไดดังนี้ จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุโขทัย จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดสตูล  

     เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 เปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด แบบมีหลายตัวเลือกโดยให

เลือกตอบเพียงขอเดียว สวนที่ 2 เปนปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ สวนที่ 3 เปนการรับรูความเสี่ยง สวนที่ 4 เปน

คุณภาพการบริการขนสง ใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยระดับคะแนนเฉล่ีย

ระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก คะแนนเฉล่ีย

ระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง  1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย คะแนนเฉล่ีย

ระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด สวนที่ 5 เปนคำถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของปญหา 

และขอเสนอแนะ 

     การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ผูวิจัยจะใชเพื่อวิเคราะขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร โดยการอธิบายคาความถี่ 

และคารอยละ ในสวนของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ปจจัยการรับรูความเสี่ยง และปจจัยคุณภาพบริการ

ขนสง เปนการวิเคราะหโดยการอธิบายคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ใชการทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-

Test) โดยใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดตวั

แปร และจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื ่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.5) อายุ 31-40 ป (รอยละ 

57.1) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 74.2) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 47.1 ) รายไดเฉล่ียตอเดือน

ประมาณ 20,001-30,000 บาท (รอยละ 40.0) และสถานภาพสมรส (รอยละ 55.8) และจากการศึกษาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ การรับรูความเสี่ยง คุณภาพบริการขนสง และการตัดสินใจซื้อ มีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยเรียงไดจาก การตัดสินใจซื้อ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ การรับรูความ

เส่ียง คุณภาพการบริการขนสง มีความคิดเห็น มีคาเฉล่ีย 4.29 4.22 4.21 4.21 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยประชากรศาสรตที่แตกตางกันกับการตัดสินใจซื้อ 

ปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน P-Value Sig. ผล 

เพศ 3.181 0.002 สัมพันธ 

อาย ุ 4.873 0.000 สัมพันธ 

ระดับการศึกษา 2.970 0.033 สัมพันธ 
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อาชีพ 3.367 0.011 สัมพันธ 

รายได 2.873 0.015 สัมพันธ 

สถานภาพ 2.797 0.063 ไมสัมพันธ 

     จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน พบวา ดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได สงผลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน  

 

ตารางที่ 2 แสดงคา KMO และ Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.750 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 9340.341 

 df 3240 

 Sig. 0.000 

     

จากตารางที่ 2 นำขอมูลมาทำการตรวจสอบความเหมาะสม โดยพิจารณาคาความเหมาะสมของขอมูล คือ คาสถิติของ 

KMO และคาสถิติของ Bartlett’s Test พบวาคา KMO เทากับ 0.75 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และพิจารณาคา Bartlett’s Test 

พบวามีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square เทากับ 9340.341 คา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาตัว

แปรเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลนทั้ง 81 ตัวแปร มีความสัมพันธกันเพียงพอที่จะ

สามารถนำมาวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  

การหาคาความแปรปรวน (Total Variance Explained) จากการวิเคราะหสามารถจำแนกไดจำนวน 25 องคประกอบ 

มีพิสัยของคาไอเกนอยูระหวาง 1.027 - 13.301 และมีคาความแปรปรวนสะสมรอยละ 71.11  

การหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ ทำใหไดมาซึ่งปจจัยใหม จำนวน 25 ปจจัย มีรายละเอียด ดังนี้ ชอง

ทางการจัดจำหนายผาน LAZADA การสงเสริมการตลาด การติดตอสื่อสาร การใหความมั่นใจแกลูกคา ความไววางใจ ความ

เขาใจลูกคา ความเสี่ยงดานเวลา ผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมบริการ ดานราคา ความนาเชื่อถือ ความเปนรูปธรรมของการ

บริการ ความเสี่ยงดานการเงิน ดานบุคคล ความเสี่ยงดานจิตวิทยา ความเสี่ยงดานหนาที่ของสินคา ความคุมคา กระบวนการ 

การตอบสนองลูกคา ชองทางการจัดจำหนายผาน Facebook การดูแลและการให ความตรงตอเวลา ความสะดวกสบาย 

ความสอดคลอง และความเส่ียงดานการบกพรองตอหนาที่ 

 

ตารางที่ 3 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0.756 0.572 0.522 0.24257 

     จากตารางที ่ 3 ว ิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) ในรูปแบบของ Enter Multiple 

Regression กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 พบวาคาสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด (R Square) มีคาสูงสุดเทากับ 0.572 แสดงให

เห็นวาปจจัยทั้ง 25 ตัว สามารถอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน  
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ตารางที่ 4 ANOVA 

Model Regression 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Residual 16.844 25 0.674 11.451 0.000 

 Total 12.592 214 0.059   

 Regression 29.436 239    

 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบ พบวา F-Test มีคา Sig. 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ไดกำหนดเอาไวคือ α = 

0.05 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัว มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน พบวา ไดองคประกอบที่

สำคัญ 25 องคประกอบและมี 15 องคประกอบที่สงผลคอตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลน ไดแก 

     1. ดานสภาพแวดลอมบริการ โดยมีความเขาใจในการขายของออนไลนผานทุกชองทาง และขั้นตอนการส่ังซื้อที่ไมซับซอน 

ใชงานงาย สะดวกตอการซื้อสินคาในทุกที่ทุกเวลา  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา คลายสังข (ชุติมา คลายสังข, 2563) ที่

พบวารานคาออนไลนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ภาพลักษณทางกายภาพจึงสำคัญตอการดึงดูดลูกคา ไมวาจะเปนการ

จัดหมวดหมูสินคาที่งายตอการเลือกซื้อ การอัพเดตขอมูลสินคาอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดงาย 

     2. การสงเสริมการตลาด โดยการจัดกิจกรรมการตลาดอยางสม่ำเสมอ และเหมาะสมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา 

คลายสังข (ชุติมา คลายสังข, 2563) ที่พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการ ไมวาจะเปนการแจง

ขอมูลขาวสารขอมูลของสินคา หรือการทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดสิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของ

ผูบริโภคทั้งส้ิน 

     3. การติดตอสื่อสาร ในเรื่องของพนักงานขายจะจัดสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทุเรียนใหผูบริโภคอยางสม่ำเสมอเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ McKnight Cumming (McKnight Cumming, 1998) ที่พบวาความ

นาเชื่อถือในเว็บไซตทำใหผูบริโภคผอนคลายความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางออนไลน 

     4. การใหความมั่นใจแกลูกคา ในเรื่องของบริษัทขนสงพัสดุมีระบบการใหบริการที่เปนไปตามมาตรฐาน ถูกตอง นาเชื่อถือ

สอดคลองกับ วรชนก เต็งวงษวัฒนะ (วรชนก เต็งวงษวัฒนะ, 2558) ที่พบวาคุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจ

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เนื่องจากพนักงานบริการสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง ชัดเจน 

     5. ชองทางการจัดจำหนายผาน Facebook ในเรื่องของทุเรียนควรมีชองทางการขายอยูใน Facebook อาจเปนผลเนื่อง

มากจากผูบริโภคสวนใหญมีอัตราการใชแอพพลิเคชั่นนี้เปนจำนวนมาก ทำใหมีโอกาสเขาถึงสินคาไดมากกวาชองทางอื่นๆ 

สอดคลองกับ ปยมาภรณ ชวยชูหนู (ปยมาภรณ ชวยชูหนู, 2559) ที่พบวาเครือขายสังคมออนไลนที่ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเลือกใชซื้อสินคาบอยที่สุดคือ Facebook  

     6. ความไววางใจ ในเรื่องของพนักงานบริษัทขนสงพัสดุสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง ตรงตามที่ผูใชบริการตองการ 

สอดคลองกับ สุธาสินี ตุลานนท (สุธาสินี ตุลานนท, 2562) ที่พบวาการรับรูความไววางใจมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทาง

ออนไลน 
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     7. ความเขาใจ/ความรู ในเรื่องของพัสดุถึงที่หมายตรงตามเวลา และสถานที่ที่ระบุไวในสัญญา แตไมสอดคลองกับ วรชนก 

เต็งวงษวัฒนะ (วรชนก เต็งวงษวัฒนะ, 2558) ที่พบวาคุณภาพการใหบริการดานการความเขาใจรับรูความตองการไมสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการอยางมีเนื่องจากผูบริโภคอาจจะใหความสำคัญกับปจจัยดานอื่นมากกวา 

     8. ดานราคา ในเรื่องของ รานคาสามารถตอรองราคาของสินคาได และราคามีความเหมาะสมกับปริมาณที่ผูบริโภคไดรับ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค สุธีสิริมงคล (รังสรรค สุธีสิริมงคล, 2562) ที่พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนของผูบริโภคยุคดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานคร  

     9. ความสามารถ ในเรื่องของบริษัทขนสงพัสดุ มีระบบการคิดคาบริการเปนไปอยางถูกตองสอดคลองกับ วรชนก เต็งวงษ

วัฒนะ (วรชนก เต็งวงษวัฒนะ, 2558) ที่พบวาคุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการ เนื่องจากการมีระบบคิดคาบริการที่เปนไปอยางถูกตอง 

     10. ชองทางการจัดจำหนายผาน LAZADA ในเรื ่องของทุเรียนควรมีชองทางการจัดจำหนายอยู ใน Lazada และ 

Instagram มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนชาติ ทองใบ (ธนชาติ ทองใบ, 2561) ที่พบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดออนไลนดานชองทางการจัดจำหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานแอปพลิเคชั่น LAZADA  

     11. ดานบุคคล ในเรื่องของผูใหบรกิารมีใจยอมรบัฟงขอเสนอแนะ และคำติชมของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติมา 

คลายสังข (ชุติมา คลายสังข, 2563) ที่พบวาผูบริโภคมักจะพิจารณาจากการโตตอบและการสื่อสารกับลูกคาวามีความ

เหมาะสมหรือไมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินคา  

     12. ความเขาใจลูกคา ในเรื่องของบริษัทขนสงพัสดุ มีการแจงขอมูลขาวสารหรือแนะนำบริการใหมๆใหแกทานเปนระยะๆ 

ไมสอดคลองกับ วรชนก เต็งวงษวัฒนะ (วรชนก เต็งวงษวัฒนะ, 2558) ที่พบวาคุณภาพการใหบริการดานความเขาใจรับรู

ความตองการไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เนื่องจากผูบริโภคอาจจะใหความสำคัญกับปจจัยดานอื่นมากกวา  

     13. ความนาเชื่อถือ ในเรื่องของการใหความเชื่อมั่นวาขอมูลสวนตัวที่ใชรับบริการจะไดรับความปลอดภัย สอดคลองกับ 

วรชนก เต็งวงษวัฒนะ (วรชนก เต็งวงษวัฒนะ, 2558) ที่พบวาการตัดสินใจเลือกใชบริการเกิดจากผูบริโภคสามารถวางใจไดวา

ขอมูลสวนตัวจะไดรับความปลอดภัยจากการใหบริการ และพัสดุจะถึงที่หมายตรงกับที่ระบุไวในสัญญา 

     14. ความเสี่ยงดานเวลา ในเรื่องของความกังวลถึงเวลาที่จะตองสูญเสียไปในระหวางการสั่งซื้อทุเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ฉัตรชมพู ชอผกา (ฉัตรชมพู ชอผกา, 2560) ที่พบวาผูประกอบการควรจะมีการจัดกระบวนการสั่งซื้อที่งาย 

สะดวก รวดเร็ว มีการส่ือสารกับลูกคาที่สนใจซื้อสินคาอยางรวดเร็ว ฉับไว ผานชองทางตางๆ ที่เขาถึงไดงาย  

     15. ความเสี่ยงดานจิตวิทยา ในเรื่องของความกังวลวาถาซื้อทุเรียนผานชองทางออนไลนอาจไมไดรับความเปนธรรมจาก

ผูขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สวรส อมรแกว (สวรส อมรแกว, 2555) ที่พบวาผูบริโภคสวนใหญรูสึกกังวลวาจะไมไดรับ

ความเปนธรรมจากผูขาย 

 

5.3 ขอเสนอแนะของงานวิจัย 

     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ 
 

     กิจการควรใหความใสใจในงานบริการลูกคา และมีปฏิสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ำเสมอ เพื่อสรางความจงรักภักดีของลูกคา 

ควรมีการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไปในอนาคต ควร

มุงเนนพัฒนาในดานการสงเสริมการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางการรับรูใหกับกลุมเปาหมาย 

และเก็บขอมูลในทุกการซื้อสินคาเพื่อนำมาวางแผน และปรับกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจใหดียิ่งขึ้นตอไป ควรพัฒนาสินคาใหดู

มีคุณภาพมากยิ่งคิด สรางคุณคาทางการมองเห็นที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได แตคงความเหมาะสมของราคาไวเพื่อ
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ตอบสนองความตองการของลูกคา ธุรกิจควรจะมีชองทางสำหรับรับฟงความคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะของลูกจาก

หลายๆดาน และพรอมนำมาปรับปรุงแกไข พัฒนา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นวาธุรกิจมีความใสใจ เขาใจ และรับฟงความ

คิดเห็นของลูกคาเปนอยางดี 

 

     ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งถัดไป 
 

 ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของจังหวัดที่อยูอาศัยอื่นๆ และ ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญมากกวา 240 คน และสำรวจเจาะลึกถึงการศึกษาพฤติกรรม เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่เพียงพอ

สำหรับการนำมาวางแผนพัฒนากลยุทธตางๆใหไดตรงกับกลุมผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของสินคาอยางแทจริง 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา รานโกดังญี่ปุนทาทอง 

Improving Warehousing and Inventory Management Processes : Case Study 

of Tha Thong Japanese Warehouse Store 

ชญานี ปรางวิรุฬห01 และ มณิสรา บารมีชยั1

2  

Chayanee Prangwirun and Manisra Baramichai 

  

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการการจัดเก็บสินคาคงคลัง 

ออกแบบผังคลังสินคาและรูปแบบการจัดเก็บ ปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินคา ออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลสินคาคง

คลัง ลดมูลคาความเสียหายของสินคา และเสนอแนวทางการเพิ่มรายไดและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับองคกร โดย

เลือกใชทฤษฎีการวิเคราะหเอ บี ซี และรูปแบบการจัดเก็บสินคาที่เหมาะสม เพื่อลดระยะเวลาการคนหาและหยิบสินคา 

ขั้นตอนการดำเนินงานจะทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑจัดเก็บสินคาจากลังกระดาษเปนลังพลาสติกโปรง จากนั้นปรับปรุงแผนผัง

การจัดเก็บสินคาและทำการจับเวลาโดยจำลองสถานการณสุมหยิบสินคาแผนผังเดิมเพื่อเปรียบเทียบกับแผนผังใหม โดยการ

ออกแบบผังใหมนั้นประกอบไปดวยขอมูลยอดขายสินคา ขนาดสินคามาประยุกตใชกับทฤษฎีเอ บี ซี และออกแบบระบบ

จัดเก็บขอมูลสินคาคงคลังโดยใชโปรแกรม Microsoft Access รวมถึงการใชกลยุทธกลองสุมและปรับรูปแบบการคิดราคา

สินคา จากเดิมคิดราคาตามน้ำหนักสินคาเปลี่ยนเปนการกำหนดราคาสินคา เพื่อใหมีรายไดเพิ่มจากสินคาที่มีน้ำหนักเบา ซึ่ง

ผลการศึกษาพบวา เฉลี่ยระยะเวลาคนหาและหยิบสินคาลดเหลือ 10.9 นาที ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 33.93% เฉล่ีย

มูลคาความเสียหายลดลงเหลือ 4,820 บาท ประสิทธิภาพการจัดเก็บเพิ่มขึ้น 74.72% และมีรายไดเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 

1,684,154.50 บาท คิดเปน 17.85% 
 

คำสำคัญ: การจัดเก็บสินคาคงคลัง, ออกแบบผังคลังสินคา, การวิเคราะหเอ บี ซี, ไมโครซอฟตแอคเซส 
 

Abstract 

This article aims to propose guidelines for improving inventory management, designing warehouse 

layout and storage layout, improving work processes in warehouses, designing inventory storage systems, 

reducing damage value of products and propose ways to increase revenue and increase competitiveness 

for the organization by using the theory of ABC analysis and the appropriate storage format to reduce the 

search and picking time. The operation process will change the packaging for storing products from paper 

crates to transparent plastic crates. Then improve the storage schematic and time it by simulating the 

random picking of the original schematic to compare with the new schematic. The new schematic design 

consists of product sales data, product dimensions applied to ABC theory and design an inventory storage 

system using Microsoft Access, including implementing a mysterious box strategy and adjusting product 
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pricing models from original product weight pricing to product pricing in order to generate additional income 

from lightweight products. The results showed that the average search and picking time was reduced to 

10.9 minutes, the efficiency was increased by 33.93%, the average damage value was reduced to 4,820 

baht, the storage efficiency was increased by 74.72%, and revenue was increased by 1,684,154.50 baht per 

month or 17.85%. 

 

Keywords: Inventory storage, Warehouse layout, ABC analysis, Microsoft access 

 

1. บทนำ 

 

     รานโกดังญี่ปุนทาทอง จังหวัดพิษณุโลก เปนผูจัดจำหนายสินคามือสองสงตรงจากประเทศญี่ปุน จากการเก็บขอมลู

จากกลองรองเรียนปญหาของราน 132 คนพบวาปญหาที่ลูกคารองเรียนมากที่สุดคือ มีสินคาที่ลูกคาตองการแตใชระยะเวลา

ในการคนหาสินคานาน รองลงมาคือการตรวจสอบรายการสินคาไมได ทำใหลูกคาตองรอพนักงานไปคนหาสินคาแตพบวาไมมี

สินคานั้น เมื่อพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นทำใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ และไดศึกษาปญหาเพิ่มเติมพบวา สินคาไดรับความ

เสียหายจากการจัดเก็บ ซึ่งมีมูลคาความเสียหายของสินคาอยูที่ 133,439 บาท ทำใหตองทิ้งสินคาเหลานี้และสงผลใหรายได

ลดลงตามไปดวย ปญหาสุดทายคือ การหยิบสินคาไมเปนไปตามลำดับ FIFO ทำใหมีสินคาเสื่อมสภาพจากการเก็บสินคาไว

นาน คิดเปนมูลคาสินคา 4,395 บาท ดังนั้นผูศึกษาจึงวางแนวทางการลดระยะเวลาคนหาสินคา ลดความเสียหายของสินคา 

และออกแบบการหยิบสินคาตามลำดับ FIFO โดยใชทฤษฎี ABC Analysis และ FIFO เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจัดการการจัดเก็บสินคา ออกแบบผังคลังสินคาและรูปแบบการจัดเก็บสินคา ปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลัง 

ประกอบไปดวย การนำสินคาเขาเก็บ การจัดเก็บสินคา การหยิบและการตรวจสอบสินคา ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล

สินคาคงคลัง ลดมูลคาความเสียหายของสินคาใหได 20% รวมถึงการหาแนวทางการเพิ่มรายไดและเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันใหกับใหกับราน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

(สิริภัสสร หิรัญสุรรัฐโชติ, 2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินคาคงคลัง ลดปริมาณมูลคาสินคาคงคลงัใน

ปจจุบัน ระบบการทำงานที่ใหบริการลูกคาไดรวดเร็ว และระบบความปลอดภัยในโรงงาน โดยนำทฤษฎี ABC Analysis มาจัด

หมวดหมูสินคา ใช Barcode ตรวจนับสินคาคงเหลือ จัดกรอบเวลาการทำงาน และจัดทำคูมือการทำงาน สามารถลดเวลา

การคนหาจาก 20 นาที เหลือ 10 นาที การตรวจนับสินคาคงเหลือจาก 6 เดือน เหลือเพียง 1 วัน  มูลคาสินคาคงเหลือลดลง

จาก 10.8 ลานบาท เหลือ 3.6 ลานบาท ลดกระบวนการ 28 กระบวนการ ใชเวลา 32,950 นาที เหลือเพียง 25 กระบวนการ 

ใชเวลา 29,410 นาที  และ สามารถลดอัตราการบาดเจ็บไดจาก 13 ครั้ง เหลือเพียง 4 ครั้ง 

(กฤษฏ์ิ ชุณหวัตร, 2558) ศึกษาการจัดเก็บสินคาคงคลังไมเปนระบบ หยิบสินคาผิดพลาดและลาชา การส่ังซื้อผิดพลาด 

โดยใชขอมูลการหยิบมาทำการจัดเก็บสินคาตามหลักการ ABC Classification ระบุตำแหนงจัดเก็บและปายชี้ตำแหนงการ

จัดเก็บ จัดทำ Stock Card เพื่อใหทราบจำนวนสินคาคงคลังทีเ่หลืออยู จากการปรบัปรุงการจัดคลังสินคาใหมสามารถลดเวลา

ในการหยิบสินคาจาก 10.21 นาที เหลือเพียง 4.25 นาที 
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(ชไมพร หมื่นจำปา, 2559) ศึกษาการบริการคลังสินคาไมเปนระบบและการจัดวางสินคาไมเปนหมวดหมู ไมทราบ

จำนวนสินคาคงคลัง และพื้นที่ไมเพียงในการจัดเก็บ โดยคัดแยกและจัดการกับสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่ คาด

วาจะสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนในบริษัทได 6 ลานบาท แบงหมวดหมูสินนคาตามหลัก ABC คาดวาการจัดเก็บเปน

ระเบียบ แบงแยกชัดเจนและสามารถลดตนทุนการส่ังซื้อได และวางผังการจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมตามการใชงาน คาดวาจะ

สามารถชวยประหยัดการลงทุนสรางคลังสินคาใหม 10 ลานบาท 

(กาวไกล ยงวรรณกร, 2556) ศึกษาการจัดวางสินคาแบบไมแนนอน ทำใหสิ้นเปลืองทั้งดานเวลาและตนทุน โดย

ออกแบบคลังสินคาใหมดวยทฤษฎี ABC และวางผังคลังสินคาในการปรับปรุงผังคลังสินคา ทำใหการคนหาหรือหยิบสินคา 

400 รายการ เวลา 113 นาที เหลือเพียง 95 นาที ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15.93% และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซ้ือสินคา 

จากการส่ังซื้อสินคาทุกๆ เดือนเปนทุกๆ 2 สัปดาห สงผลใหตนทุนการบริหารจัดการสินคาคงคลังลดลง 

(ชุติมา ศักดาพิสุทธิ์, 2557) ศึกษาการจัดการคลังสินคาไมมีประสิทธิภาพและตนทุนการขนสงสินคาสูง โดยปรับเปล่ียน

วิธีการจัดวางสินคาในคลังสินคา เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และหาความเปนไปไดในการใชคลังสินคา

สาธารณะในการจัดเก็บสินคาบางชนิด เพื่อลดระยะทางและเพิ่มความรวดเร็วในการขนสง พบวา การปรับเปลี่ยนแผงผังการ

จัดวางสินคา ลดเวลาในการเคล่ือนยายสินคาจาก 2,200–2,300 วินาทีตอ 1 pallet เหลือ 300-400 วินาทีตอ 1 pallet และ

การนำสินคาบางชนิดที่มีพื้นที่การรับและสงอยูใกลเคียงกันไปเก็บไวที่คลังสินคาสาธารณะที่อยูใกล Supplier และลูกคา ชวย

ใหระยะทางการรับสินคาจาก Supplier ไปเก็บที่คลังสินคาของบริษัทลดลงจาก 306 กิโลเมตร เหลือเพียง 10 กิโลเมตร และ

ระยะทางการขนสงจากคลังสินคาบริษัทไปยังลูกคาลดลงจาก 153 กิโลเมตร เหลือเพียง 10 กิโลเมตร 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 ขั้นตอนการศึกษาและเก็บขอมูล 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา ผูศึกษามีวิธีการศึกษาดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาลูกคา Feedback 

คนหาสินคานาน ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของสินคาในคลังและนำ Access มาชวย

ในการจัดเก็บขอมูลคลังสินคา ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปญหาสินคาไดรับความเสียหาย วิเคราะหมูลคาความเสียหายและสาเหตุของ

ปญหา เพื่อลดมูลคาความเสียหายของสินคา ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปญหาการหยิบสินคาไมเปนไปตามลำดับ FIFO วิเคราะห

มูลคาความเสียหายและสาเหตุของปญหา จากนั้นปรับปรุงรูปแบบการทำงาน ขั้นตอนที่ 4 ศึกษารายไดของรานและกิจกรรม

ทางการตลาด จากนั้นคิดกลยุทธการเพิ่มรายได โดยสามารถสรุปวิธีการศึกษาไดดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพรวมขั้นตอนการศึกษาและเก็บขอมูล 
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3.2 วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 

     วิเคราะหสาเหตุของปญหาลูกคา Feed Back คนหาสินคานาน สินคาไดรับความเสียหายจากการจัดเก็บ และการหยิบ

สินคาไมเปนไปตามลำดับ FIFO สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช Fish Bone Diagram ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะหสาเหตขุองปญหาลูกคา Feedback คนหาสินคานาน 

 

 
 

รูปที่ 3 การวิเคราะหสาเหตขุองปญหาสินคาไดรับความเสียหาย 

 

 
 

รูปที่ 4 การวิเคราะหสาเหตขุองปญหาไมหยิบสินคาตามลำดับ FIFO 
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3.3 ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา 

 

3.3.1 แนวทางการแกไขปญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมีดังนี้ สวนที่ 1 การแกไขปญหาคลังสินคา แบงหมวดหมูสินคา

ใหชัดเจนและละเอียดมากขึ้น จากนั้นจัดกลุมสินคาโดยใช 2 ปจจัย ไดแก ABC และ SML เพื่อเรียงลำดับตำแหนงการวาง

สินคาใหเปนไปตามยอดขายและขนาดสินคา เปลี่ยนบรรจุภัณฑจัดเก็บสินคาใหมีความเหมาะสม แลวจึงทำการออกแบบผัง

คลังสินคาและจัดทำปายบงชี้ สวนที่ 2 จัดทำระบบบันทึกขอมูลสินคาคงคลัง โดยการสรางรหัสสินคาใสในโปรแกรม 

Microsoft Access และทำระบบตัดจาย Stock เพื่อใหทราบสถานะของสินคา สวนที่ 3 พัฒนา Flow การทำงานใหเปน

มาตรฐาน เพื่อควบคุมการทำงานและขั้นตอนการทำงานใหเปนไปตามระบบและมาตรฐาน 

3.3.2 แนวทางการเพิ่มรายได การใชกลยุทธกลองสุม โดยนำสินคาที่ขายไมไดหลังจากนำไปจัดโปรโมชั่นลดราคาแลวมี

การนำสินคาเหลานี้ไปทิ้ง  จึงนำสินคาเหลานี้มาทำกลองสุม การใชกลยุทธปรับรูปแบบการขาย จากเดิมคิดราคาตามน้ำหนัก

สินคาเปลี่ยนเปนการกำหนดราคาสินคา เพื่อใหมีรายไดเพิ่มจากสินคาที่มีน้ำหนักเบา และการเพิ่มชองทางการจัดจำหนาย

ผาน Line Open Chat และ Live สดผาน Facebook เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดตลอดเวลา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การแกไขปญหาคลังสินคา 

 

     การจัดแบงหมวดหมูสินคาจากเดิม 10 หมวดหมู สามารถแบงได 38 หมวดหมูและการจัดกลุม ABC และ SMLสามารถ

จัดกลุมสินคา 9 กลุม ซึ่งผลการวิเคราะหการจัดกลุมสามารถแบงไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 การจัดกลุมสินคา ABC และ SML 

 

 S M L 

A 2 6 3 

B 1 10 1 

C 1 13 1 

      

     หลังจากแบงกลุมสินคาสามารถกำหนดนโยบายการจัดการสินคาแตละกลุมดังนี้ สินคากลุม AS BS CS จัดเก็บในกลอง

เก็บของพลาสติก วางโซนสินคาขนาดเล็ก สินคากลุม AM BM CM จัดเก็บในลังพลาสติกโปรงวางซอนกันบนพาเลท โดยสินคา

ยอดขาย 
ขนาดสินค้า 
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ขนาด S และ M จัดเก็บแบบ Random Location สวนสินคา AL BL CL จัดเก็บแบบ Fixed Location วางใกลประตูมาก

ที่สุด โดยเรียงลำดับจาก AL BL และ CL ตามลำดับ สามารถแสดงกลองบรรจุภัณฑแบบเดิมและแบบใหมไดดังรูปที่ 5  

รูปที่ 5 บรรจุภัณฑจัดเก็บสินคาแบบเดิมและแบบใหม 

     จากนั้นออกแบบผังคลังสินคา เพื่อใหรถเข็นสามารถเขาถึงสินคาไดมากขึ้น และลดระยะเวลาในการเคลื่อนยายสินคา ซึ่ง

สามารถเปรียบเทียบแบบผังคลังสินคาแบบเดิมและแบบใหมไดดังรูปตอไปนี้ 

 

รูปที่ 6 ผังคลังสินคากอนปรับปรุง 

 

 
 

รูปที่ 7 ผังคลังสินคาหลังปรับปรุง 

 

จากการเปล่ียนกลองบรรจุภัณฑในการจัดเก็บสินคา สามารถลดมูลคาความเสียหายของสินคาไดจากเดิมเฉล่ียเดือนละ 

19,062.71 บาท ลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละ 4,819.5 บาท สามารถลดมูลคาความเสียหายของสินคา 74.72% และจากการ

ปรับปรุงผังคลังสินคาสามารถลดระยะเวลาในการคนหาและหยิบสินคาได จากเดิมใชระยะเวลาเฉลี่ย 16.5 นาที ลดลงเหลือ 

10.9 นาทีประสิทธิภาพการคนหาและการหยิบสินคาเพิ่มขึ้น 33.93% 

 

4.2 จัดทำระบบบันทึกขอมูลสินคาคงคลัง 

 

การจัดทำระบบเก็บขอมูลสินคาคงคลัง โดยใชโปรแกรม Microsoft Access จากนั้นสรางรหัสสินคา โดยกำหนดให

ตัวเลข 2 ตัวแรกแทนหมวดหมูสินคา ตัวเลข 3 ตัวหลังแทนการบงบอกวาเปนสินคาชั่งน้ำหนักขายหรือแยกขายรายช้ิน 

กำหนดให 000 คือสินคาชั่งน้ำหนักขาย และ 111 คือสินคาแยกขายรายชิ้นแลวนำรหัสสินคามาใสในโปรแกรม เพื่อใหงายตอ
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การตัด Stock และออกแบบฟอรมการรับสินคาเขา การจายสินคาออก และ Balance Stock สินคา สำหรับการตรวจสอบ

ขอมูลสินคาคงเหลือภายในคลังสินคา 

 

4.3 พัฒนา Flow การทำงานใหเปนมาตรฐาน 

 

     พัฒนาขั้นตอนการรับสินคาเขา สามารถอธิบายผังการทำงานกอนและหลังการปรับปรุงไดรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 แผนผังการรับสินคาเขากอนและหลังการปรับปรงุ 

 

     พัฒนาขั้นตอนการหยิบสินคา สามารถอธิบายผังการทำงานกอนและหลังการปรับปรุงไดรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 แผนผังการหยิบสินคากอนและหลังการปรับปรุง 

ก่อนปรบัปรง 

หลังปรบัปรุง 

ก่อนปรบัปรุง 

หลังปรบัปรุง 
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     กำหนดรูปแบบการจัดเก็บและการหยิบสินคาตามลำดับ FIFO โดยการจัดเก็บสินคาใหเรียงเปนแนวตั้ง เพื่อใหสามารถ

หยิบสินคาเกาออกมาเกาออกมาไดกอน และการหยิบจะตองหยิบสินคาแนวตั้งทั้งแถว สามารถจัดเก็บและหยิบไดดังรูปที่ 10 

รูปที่ 10 รูปแบบการจดัเก็บและการหยิบสินคากอน-หลังการปรับปรงุ 

 

4.4 กลยุทธกลองสุม 

 

     การนำสินคาที่ขายไมไดหลังจากจัดโปรโมชั่นลดราคาแลวมาจัดทำกลองสุมขาย ซึ่งกลองสุมมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ กลอง

สุมแบบคละประเภทสินคาและกลองสุมแบบระบุประเภทสินคา ราคาเริ่มตนตั้งแต 590-1,500 บาท จากการขายกลองสุมทำ

ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 31,210 บาท  

 

4.5 กลยุทธปรับรูปแบบการขาย 

 

     การปรับรูปแบบการขายจากเดิมคิดราคาสินคาตามน้ำหนักเปนการกำหนดราคาสินคา โดยเริ่มปรับรูปแบบการขายสินคา

บางประเภทเทานั้นไดแก ฟกเกอร เซรามิก สินคาแบบงานกลองหรืองานพรีเมี ่ยม และของใชทั ่วไปงาน Gift Set เชน 

ผาเช็ดหนา หากชั่งกิโลขายจะขายไดในราคา 20 บาท แตหากตั้งราคาขายจะขายที่ราคา 200 บาท หรือชุดชงชา ราคาชั่งกิโล

ขาย 215 บาท แตการตั้งราคาสามารถขายไดในราคา 500 บาท ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 การขายสินคาแบบกำหนดราคา 

     จากการสินคาแบบกำหนดราคา ทำใหรานมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 269,487.72 บาท และรวมรายไดจากการขายกลองสุม 

ทำใหรานมีรายไดเฉล่ียเพิ่มขึ้น 300,697.72 บาท คิดเปน 18.85% 
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4.6 การเพิ่มชองทางการจัดจำหนายสินคา 

 

     การเพิ่มชองทางการจัดจำหนายผาน Line Open Chat บนแอปพลิเคชัน Line และ Live สดผาน Facebook เพื่อให

ลูกคาสามารถเขาถึงสินคาไดอยางรวดเร็วและเลือกซื้อสินคาไดตลอดเวลา 

 

รูปที่ 12 การขายสินคาผาน Line Open Chat และ Live สดเพจ Facebook 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา รานโกดังญี่ปุนทาทอง พบวาหลังจากใชทฤษฎี 

ABC Analysis ประยุกตใชกับการออกแบบผังคลังสินคา ทำใหรถเข็นสามารถเขาถึงสินคาภายในคลังไดทั้งหมด จัดเก็บสินคา

เปนหมวดหมูสงผลใหการใชระยะเวลาการคนหาและการหยิบสินคาลดลงจาก 16.5 นาที เหลือ 10.9 นาที ประสิทธิภาพการ

คนหาและการหยิบสินคาเพิ่มขึ้น 33.93% การเปล่ียนบรรจุภัณฑจัดเก็บสินคาจากลังกระดาษเปนกลองเก็บของแบบพลาสติก

และลังพลาสติกแบบโปรง ทำใหมูลคาความเสียหายของสินคาลดลงเหลือเฉลี่ยเดือนละ 4,819.5 บาท สามารถลดมูลคาความ

เสียหายของสินคา 74.72% โดยมีคาใชจายในการลงทุน ทั้งหมด 61,780 บาท รวมถึงการนำทฤษฎี FIFO มาประยุกตใชกับ

กระบวนการจัดเก็บและการหยิบ สงผลใหสินคาที่เขามากอนถูกหยิบไปจัดจำหนายกอน ปริมาณสินคาที่เขามากอนในคลัง

ลดลง และจากการใชกลยุทธกลองสุม กลยุทธปรับรูปแบบการขาย การเพิ่มชองทางการจัดจำหนายสินคา ทำใหมีรายไดเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นเดือนละ 1,684,154.50 บาท ซึ่งมาจากยอดขายกลองสุม 31,210 บาท และยอดขายจากการตั้งราคาสินคาแบบใหม 

269,487.72 บาท รายไดเพิ่มขึ้น 17.85% 

 

     ขอเสนอแนะ ทางรานควรมีการลงทุนทางดานเทคโนโลยี เชน การจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคด เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาในการรับสินคาเขา-ออกจากคลังและมีความแมนยำมากขึ้นและควรแบงหนาที่และ

ขอบเขตการทำงานของพนักงานใหชัดเจน เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่และกระบวนการทำงานที่เปนระบบมากขึ้น 
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ปจจัยเศรษฐกิจและปจจยัทางการคาท่ีมีผลตออัตราแลกเปลีย่นคาเงินบาทตอคาเงินยูโร ปอนด

สเตอรลิง ฟรังค สวิส ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ Covid - 19 

Economics factors and trade factors towards that affect the exchange rate of Baht 

to Euro, Pound Sterling, Swiss Franc before and during Covid – 19 pandemics 

 

ชณัฏทิพพ เตชะปรชีาพงษ 0

1 และ พรวรรณ นันทแพศย12 

Chanatthip Techapreechaphong and Pornwan Nanthaphad 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกจิและปจจัยทางการคาที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาท

ตอยูโร คาเงินบาทตอปอนดสเตอรลิง คาเงินบาทตอฟรังกสวิส จากผลการศึกษาพบวา ดุลบัญชีเดินสะพัดและเหตุการณการ

แพรระบาดของ Covid-19 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอ

ปอนดสเตอรลิง (GBP) พบวา ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง อัตราเงินเฟอสหราชอาณาจักรและเหตุการณการแพรระบาดของ 

Covid-19  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และดุลบัญชีเดินสะพัดในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และ

อัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอฟรังกสวิส (CHF) พบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยอางอิง LIBOR มความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน และอัตราเงินเฟอ (INF) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

คำสำคัญ: อัตราแลกเปล่ียน, เงินทุนสำรองระหวางประเทศ, ดุลบัญชีเดินสะพัด, อัตราเงินเฟอ, มูลคานำเขา – สงออกสุทธิ 

 

Abstract 
The purpose of this study was to study economic factors and trade factors affecting the exchange 

rate of baht per euro. baht per pound sterling Thai baht per Swiss franc From the results of the study, it 

was found that The current account balance and the Covid-19 epidemic events are correlated in opposite 

directions. statistically significant The exchange rate of the baht per pound sterling (GBP) found that the 

real baht index UK inflation and the Covid-19 epidemic are correlated in opposite directions. and the 

current account balance in the same direction statistically significant and the exchange rate of baht per 

Swiss franc (CHF) found that the policy interest rate The LIBOR benchmark is correlated in one direction 

and the inflation rate (INF) is statistically inversely correlated. 

Keywords: Exchange Rate, Foreign Exchange Reserves, Current Account, Inflation Rate, Balance of Trade 
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1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันทั่วโลกตางเผชิญกับความไมแนนอนกับภาวะทางเศรษฐกิจจากเหตุการณการแพรระบาดของ Covid – 19 เปน

วิกฤตที่สงผลกระทบรุนแรง โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประเมินเศรษฐกิจโลกป 2020 จะหดตัวรุนแรงมาก

ที่สุดตั้งแตวิกฤต Great Depression ที่เกิดขึ้นในอดีต เศรษฐกิจไทยนั้นพึ่งพาเศรษฐกิจตางประเทศคอนขางมากไมวาจะเปน

ภาคการทองเที่ยวและภาคการนำเขา - สงออก ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Rate) เปน

ปจจัยหนึ่งในการติดตอการทำธุรกรรมกับตางประเทศ แตละประเทศมีการใชสกุลเงินที่มีมูลคาแตกตางกันตามทองถิ่น ซึ่ง

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบตอตอภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยหากคาเงินบาท

นั้นแข็งคาขึ้นอาจสรางปญหาในระยะยาวในแงการสูญเสียความสามารถในการแขงขันดานการสงออกและความนาดึงดูดดาน

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งทายที่สุดอาจสงผลเสียตอเศรษฐกิจโดยรวม การคาและการลงทุนของไทยกับสหภาพ

ยุโรปนับเปนกลุมประเทศที่สำคัญและมีบทบาทกับประเทศไทย ซึงประเทศไทยกับสหภาพยุโรปมีการเจรจาความตกลงการคา

เสรี (Free Trade Agreement – FTA) โดย EU เปนคูคาสำคัญอันดับตน ๆ ของไทย ในป 2562 การคาระหวางไทยกับ EU 

มีมูลคาประมาณ 1.3 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.21 ของการคาตางประเทศของไทยทั้งหมดซึ่งมีมูลคา 15 ลาน

ลานบาท โดยไทยไดเปรียบดุลการคากับ EU โดยประเทศสมาชิก EU ที่เปนคูคาสำคัญของไทย 3 อันดับแรก ไดแก เยอรมนี 

เนเธอรแลนด และฝรั่งเศส นอกจากนี้สหภาพยุโรปเปน 1 ใน 3 ของศูนยกลางทางเศษฐกิจโลกและตลาดทางการคาที่สำคัญ

ของไทยอีกดวย จากกความไมแนนอนทางภาวะเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของ Covid – 19 อาจจะทำใหสงผลตอการ

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในอนาคตที่ประเทศตองทำธุรกรรมทางการคาและธุรกรรมทางการเงิน ในการติดตอทาง

การคาและขยายกำลังการผลิตทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

 

1.1 วัตถุประสงคของการศกึษา 

     เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางการคาที่สงผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอยูโร ปอนดสเตอรลิงและฟ

รังกสวิส ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ Covid – 19 

  

1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     ผลของการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอผูนำเขา – สงออก รวมถึงผูที่เกี่ยวของที่ตองทราบถึงความสัมพันธของการผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอยูโร ปอนดสเตอรลิง และฟรังกสวสิส เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนทางการเงินให

สอดคลองกับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

 

1.3 นิยามศัพท 

อัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate) คือ มูลคาที่เงินสกุลหนึ่งสามารถแลกเปล่ียนเปนเงินอกีสกุล 

 

เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (Foreign Exchange Reserves) คือ สินทรัพยตางประเทศที่ภายใตการควบคุมโดย

ธนาคารกลางของแตละประเทศ ประกอบไปดวยทองคำ พันธบัตรรฐับาล สิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: 

SDR) สินทรัพยสงสมทบกองทนุการเงินระหวางประเทศและเงินตราตางประเทศตางๆ 
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อัตราดอกเบีย้อางอิง LIBOR (London Interbank Offered Rate)  คือ อัตราดอกเบีย้กูยืมระหวางธนาคารประเทศ

ของเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาในตลาดยุโรปที่มกีรงุลอนดอนเปนศูนยกลางการคาเงินที่สำคัญและเปน อัตราดอกเบี้ยคาเงิน 5 

สกุลหลัก คือ ดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD ) ยโูร (EUR) ปอนดสเตอรลิง (GBP) เยน (JPY) ฟรังกสวิส (CHF) 

 

อัตราเงินเฟอ (Inflation Rate ) คือ ปจจัยที่เกีย่วกับอตัราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาของปปจจุบันเปรียบเทียบกับ

ดัชนีราคาของปกอนทีเ่กิดจากภาวะที่ราคาสินคาและบริการมรีาคาสูงขึ้นเรื่อยๆ มีผลทำใหคาของเงินที่เราถอือยูลดลง 

 

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) คือ ผลรวมสุทธขิองดลุการคา ดุลบรกิาร รายได และเงินโอน 

 

มูลคานำเขา – สงออกสุทธิ (Balance of Trade) คือ มูลคาการนำเขาสินคากับสงออกสินคาของประเทศไทย โดยเมือ่

สินสินคาสงออกมากวาสินคานำเขาจะเกินดุลทางการคา และเมื่อการนำเขาสินคามากกวาการสงออกสินคาจะขาดดุลทาง

การคา 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือน

มกราคม ปพ.ศ. 2557  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 8 ป ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก เงินทุนสำรองระหวางประเทศ อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยอางอิง LIBOR ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราเงินเฟอของสหภาพยุโรป สหราช

อาณาจักร และสวิตเซอรแลนด มูลคาการนำเขา – สงออกสุทธิจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และ

สวิตเซอรแลนด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

     นายสาริศ นาถะภักติ (2560) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินจัตตอคาเงินบาท จาก

การศึกษาพบวา ปจจัยดุลการคา (Balance of Trade) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินจัตตอ

คาเงินบาทอยางมีนัยสำคัญ และปจจัยดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index) มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับอัตรา

แลกเปลี่ยนคาเงินจัตตอคาเงินบาทอยางมีนัยสำคัญแตปจจัยดัชนีตลาดหลักทรัพย (Stock Index) และปริมาณเงิน M1 

(Money Supply M1) ไมมีความสัมพันธกับอัตราแลกเปล่ียนคาเงินจัตตอคาเงินบาทอยางมีนัยสำคัญที่ทางสถิติ 

     นางอารมย โกวิชัย และ ดร.นงนภัส แกวพลอย (2558) ไดทำการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกจิไทยที่มีผลกระทบตออัตราการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา จากกผลการศึกษา พบวาดัชนีราคาสินคาเขา 

(IMPI) และ ดัชนีราคาสินคาเขา – ออกเปรียบเทียบ (ECEI) มีผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 5% โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม สําหรับดัชนีราคาผูบริโภค (HLCPI) 

มีผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงิน บาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติณ ระดับนัยสําคัญ 5% โดยมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

     ดวงพร แซตั้ง (2553) ทำการศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ใช

ขอมูลรายไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่หนึ่ง พ.ศ.2544 ถึง ไตรมาสที่สอง พ.ศ.2552 เพื่อประมาณคาสมการถดถอยเชิงเสนดวย

วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่มีผลกระทบ

ตออัตราแลกเปลี ่ยนที่แทจริง คือ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา มี
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ความสัมพันธกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงไปในทิศทางเดียวกัน สวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศนั้นไมมีอิทธิพลตอ

อัตราแลกเปล่ียนที่แทจริง 

     กรรณิกา ศรีสังขงามและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2559) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง

เงินบาทกับเงินหยวน โดยขอมูลที่นำมาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)แบบรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.

2553 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 60 เดือน ทำการวิเคราะหดวยวิธีสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) จาก

ผลการทดสอบพบวามี อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (IBR) คาเงินบาทที่แทจริง (REER) มูลคาสินคาสงออกไทย-จีน 

(XCN) และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินหยวน 

สวนอัตราเงินเฟอ (INF) ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

     นางสาวรตนวรรณ รื่นสุคนธ และ ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสะอาด (2559) ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทตอเงินปอนดสเตอรลิง โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 120 เดือน และ

ใชการวิเคราะหสมการถอถอยเชิงซอน (Multiple regression) มาประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรดวย

วิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยใหกูยืมระหวางธนาคาร เปน

ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอปอนดสเตอรลิงในทิศทางเดียวกัน สวนปจจัยดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราเงิน

เฟอ และมูลคาการสงออกไทย - สหราชอาณาจักร ไมมีผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอปอนดสเตอรลิง 

     Taoufik Bouraoui และ Archavin Phisuthtiwat charavong (2015) ศ ึกษาเร ื ่ อง  On the Determinants of the 

THB/USD Exchange Rate จากตัวแปรของปจจัยทางเศรษฐกิจพบวา เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (R) มีความสัมพันธใน

เชิงบวกกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ เนื่องจากเงินทุนสำรองระหวางประเทศนั้นสะทอนถึงสถานะการลงทุน

ระหวางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลคาของอัตราแลกเปล่ียนดวย และในสวนอัตราการคา (TOT) มีความสัมพันธกับ

อัตราแลกเปลี่ยนเปนไปในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตามสมมติฐานของผูวิจัยไดอธิบายวาการเปลี่ยนแปลงทางการคาอาจมี

ผลกระทบตอมูลคาของอัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งความตองการสงออกของประเทศสูงขึ้นเทาใด ความตองการสกุลเงินของประเทศ

ก็จะยิ่งสูงขึ้นไปดวย 

     นิภาพร โชติพฤกษวัน (2554) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาท ตอดอลลารสหรัฐฯ คาเงิน

บาทตอยูโร และคาเงินบาทตอหยวน โดยตัวแปรที่นำมาศึกษา ไดแก อัตราดอกเบี้ยใหกูยืมระหวางธนาคาร อัตราเงินเฟอ ดุล

บัญชีเดินสะพัด มูลคาการสงออก สินคาไทย-สหรัฐอเมริกา มูลคาการสงออกสินคาไทยสหภาพยุโรป และมูลคาการสงออก

สินคาไทย-จีน จากการศึกษาพบวา อัตราเงินเฟอ (INF) เปนปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐฯ คาเงินบาทตอยูโร และคาเงินบาทตอหยวน ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่กำหนดไว อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 95% สำหรับตัวแปรอัตราดอกเบี้ยใหกูยืมระหวางธนาคาร (IBR) เปนปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียน

ระหวางคาเงินบาทตอยูโรในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 

95% แตไมมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอ ดอลลารสหรัฐฯ และคาเงินบาทตอหยวน สวนดุลบัญชี เดินสะพัด 

มูลคาการสงออกสินคาไทย-สหรัฐอเมริกา มูลคาการสงออกสินคาไทย-สหภาพยุโรป และมูลคา การสงออกสินคาไทย-จีน เปน

ปจจัยที่ไมมีผลตออัตรา แลกเปล่ียนระหวางคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ คาเงินบาทตอยูโรและคาเงินบาทตอหยวน 

  

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซ้ือ (Purchasing Power Parity Theory: PPP)   

     ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อ กลาววา จำนวนเงินที่เทากันควรซื้อสินคาชนิดเดียวกันในจำนวนที่เทากันในประเทศ 

หมายความวา  สินคาชนิดเดียวกัน ราคาขายจะเทากัน และขายในแตละประเทศ เมื่อคิดอยูในรูปสกุลเงินเดียวกัน โดยแนวคิด

ความเสมอภาคอำนาจซื้อ สามารถอธิบายได 2 วิธี  
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     ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้ออยางสัมบูรณ (Absolute Purchasing Power Parity) เปนทฤษฎีซึ่งใชในราคา

สินคาแทนราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนตาม PPP โดยมีสมมติฐานวาถาตลาดเปนตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ (Efficient Market) ราคาของสินคาจะเทากันทุกตลาด 

     ทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื ้อโดยเปรียบเทียบ (Relative Purchasing Parity) เปนทฤษฎีที ่กำหนดอัตรา

แลกเปลี่ยนดุลยภาพโดยมีการนำภาวะเงินเฟอเขามาพิจารณาดวย โดยเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราสองสกุลจะเทากับเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟอระหวางสองประเทศนั้น 

 

ทฤษฎีฟชเชอร (The Fisher Effect) 

     ในตลาดเงนิแตละประเทศอัตราดอกเบีย้ทีเ่ปนตัวเงิน (Nominal Interest Rate) จะเทากับอัตราดอกเบีย้แทจรงิบวก

อัตราเงินเฟอทีค่าดวาจะเกิดขึน้และอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในแตละตลาดจะมีแนวโนมเทากัน เปนแนวคิดที่ใชอธิบาย

ความสัมพันธระหวางอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟอของประเทศ ซึ่งในบทความนี้ใชอัตราเงินเฟอแทนระดับราคาสินคาและ

บริการและอัตราดอกเบีย้ LIBOR แทนอัตราดอกเบี้ย 

 

ทฤษฎีดุลการชาํระเงิน (Balance of Payments) 

     บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกการไหลเขาออกของเงินตราตางประเทศ เปนผลรวมของการทำธุรกิจระหวางผูมีถิ่นฐานใน

ประเทศกับผูมถีิ่นฐานในตางประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ มีความเคล่ือนไหวทิศทางตรงขามกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ  

 

ทฤษฎีความเสมอภาคของดอกเบ้ีย (Interest Rate Parity Theory) 

     เปนทฤษฎีที่แสดงถงึความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานอตัราดอกเบี้ยที่มผีลตอการกำหนดอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ

หนึ่งเมื่อเทียบกบัอีกสกุลหนึง่ โดยผลตอบแทนที่ไดจากเงินทุนในรูปบัญชเีงินฝากจะขึ้นอยูกับสองปจจัยคือ อตัราดอกเบี้ยและ

อัตราแลกเปล่ียน IRP 

 

3. วิธีการศึกษา 
     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตเดือน

มกราคม พ.ศ. 2557  ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 8 ป ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (FER) 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RPC) อัตราดอกเบี้ยอางอิง LIBOR (LIBOR) ดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง (REER) ดุลบัญชีเดินสะพัด (CA) อัตรา

เงินเฟอของสหภาพยุโรป (INFEU) สหราชอาณาจักร (INFUK) และสวิตเซอรแลนด (INFCH) มูลคาการนำเขา – สงออกสุทธิจาก

ประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป (XTEU) สหราชอาณาจักร (XTUK) และสวิตเซอรแลนด (XTCH) โดยวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน 

(Multiple Regression) มาประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอตัวแปรตามดวยวิธีกำลังสองนอยท่ีสุด (OLS : Ordinary 

Least Squares method) โดยแบงเปน 3 สมการ ดังนี้ 

สมการท่ี (1) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินยูโร (EUR) 

EUR = β0 + β1 FER + β2 LIBOR + β3 INFEU+ β4 RPC + β𝟓𝟓 REER+ β6 CA + β7 XTEU + β8 DUMMY   

 

สมการท่ี (2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินปอนดสเตอรลิง (GBP) 

GBP = β0 + β1 FER + β2 LIBOR + β3 INFUK+ β4 RPC + β𝟓𝟓 REER+ β6 CA + β7 XTUK + β8 DUMMY   
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แบบจำลองที่ (3) ศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอคาเงินปอนดสเตอรลิง (CHF) 

CHF = β0 + β1 FER + β2 LIBOR+ β3 INFCH+ β4 RPC𝑡𝑡+ β𝟓𝟓 REER+ β6 CA + β7 XTCH + β8 DUMMY   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูลโดยวิธ ีAugmented Dickey–Fuller test 

Variable 
ADF test ทีร่ะดับ Level  ADF test ทีร่ะดับ 1st Difference 

t- Statistic Prob* Result t- Statistic Prob* Result 

EUR  -2.767498  0.0669 Non-stationary -7.184145  0.0000 Stationary 

GBP -1.685680  0.4352 Non-stationary -8.198372  0.0000 Stationary 

CHF -1.620128  0.4684 Non-stationary -7.783669  0.0000 Stationary 

FER   0.367389  0.9806 Non-stationary -8.412242  0.0000 Stationary 

RPC  -0.943553  0.7701 Non-stationary -3.660356 0.0063 Stationary 

LIBOR  -1.259028  0.6458 Non-stationary -6.037216 0.0000 Stationary 

REER  -1.637582  0.4595 Non-stationary -7.196361  0.0000 Stationary 

CA  -4.977064 0.0001 Stationary  - -  Stationary 

INFEU   1.225241  0.9981 Non-stationary -7.667370  0.0000 Stationary 

XTEU -7.000086  0.0000 Stationary -  - Stationary 

INFUK  0.598535  0.9890 Non-stationary -4.633502  0.0002 Stationary 

XTUK  -7.025354  0.0000 Stationary -   - Stationary 

INFCH -1.347418  0.6046 Non-stationary -6.81501  0.0000 Stationary 

XTCH -5.583650  0.0000 Stationary -   - Stationary 

* ที่ Prob =  0.0001  

     จากตารางที่ 1 การทดสองความนิ่งของขอมูล โดยที่ระดับ Level พบวา ตัวแปร 10 ตัวแปรที่ไมมีลีกษณะนิ่ง (Non-

Stationary) จึงไดทำการ 1st Difference  ซึ่งพบวาทุกตัวแปรที่มีลักษณะที่นิ่ง (Stationary)  ที่ระดับ 1st Difference  

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากแบบจำลองที่ 1  

Variable EUR FER CA INFEU LIBOR REER RPC XTEU Covid-19 

EUR 1.000         

FER -0.4801 1.0000        

CA -0.1434 -0.3107 1.0000       

INFEU -0.1113 0.5259 -0.2525 1.0000      
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LIBOR -0.4293 0.0907 0.3163 0.3095 1.0000     

REER -0.7358 0.3292 0.0210 -0.0147 0.5315 1.0000    

RPC 0.4490 -0.8793 0.3716 -0.2873 0.2895 -0.1932 1.0000   

XTEU 0.1356 -0.0511 0.1124 -0.0167 -0.2545 -0.2609 -0.0641 1.0000  
COVID-19 -0.3063 0.8083 -0.4735 0.2343 -0.3839 0.2141 -0.9049 0.1035 1.0000 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากแบบจำลองที่ 2 

Variable EUR FER CA INFEU LIBOR REER RPC XTEU Covid-19 

GBP 1.0000         

FER -0.7193 1.0000        

CA -0.0556 -0.3107 1.0000       

LIBOR -0.5525 0.0907 0.3163 1.0000      

INFUK -0.3310 0.4129 -0.1488 0.3903 1.0000     

REER -0.7031 0.3292 0.0210 0.5315 -0.0164 1.0000    

RPC 0.4970 -0.8793 0.3716 0.2895 -0.0950 -0.1932 1.0000   

XTUK 0.0538 -0.0502 0.1899 -0.0839 -0.1762 -0.1431 0.0011 1.0000  
COVID-19 -0.3891 0.8083 -0.4735 -0.3839 0.0809 0.2141 -0.9049 -0.0271 1.0000 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจากแบบจำลองที่ 3 

  CHF CA INFCH LIBOR REER RPC XCH FER Covid19 

CHF 1.0000         

CA -0.1386 1.0000        

INFCH -0.2693 -0.1133 1.0000       

LIBOR -0.7339 0.3163 0.5495 1.0000      

REER -0.8969 0.0211 0.0510 0.5316 1.0000     

RPC 0.0540 0.3716 0.0558 0.2896 -0.1933 1.0000    

XCH -0.1068 0.2826 -0.2538 0.0015 0.2004 -0.1212 1.0000   

FER -0.2951 -0.3107 0.3263 0.0907 0.3293 -0.8794 0.1505 1.0000  

Covid19 -0.0305 -0.4735 -0.0701 -0.3839 0.2141 -0.9050 0.1931 0.8084 1.0000 
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     การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธมากกวาที่จะรับได หรือมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา ±0.8 แสดงใหเห็นวาเกิดปญหาสภาวะรวม (Multicollinearity) นั้นคือสถานการณการ

แพรระบาดของ Covid – 19 และ เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (FER)  จึงตองเลือกเอาปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน

คาเงินที่มากกวา โดยการตัดตัวแปรอิสระ เงินทุนสำรองระหวางประเทศ (FER) ออกจากทั้ง 3 แบบจำลอง 

     จากการทดสอบการแกปญหา Multicollinearity ขั ้นตอนของการวิเคราะหสมการถดถอยจะตองมีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของความคลาดเคลื่อน 2 ประการ คือ ความแปรปรวนไมคงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) และ

การทดสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) การกําหนดระดับนัยสําคัญ (Significance 

level) ที่ใชวัดการทดสอบสมมติฐาน และใช Newey- West correction standard error)  แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ผลสรุป

ตามตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปคาสัมประสิทธิตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม 

ตัวแปร 
EUR 

ตัวแปร 
GBP 

ตัวแปร 
CHF 

Coefficien

t Prob. 

Coefficien

t Prob. Coefficient Prob. 

EUR 39.29493 0.0000 GBP 51.17953 0.0000 CHF 34.74752 0.0000 

REER -3.351156 0.8701 REER -81.11201 0.0448* REER -25.76043 0.1029 

RPC 6.043993 0.1011 RPC 6.231102 0.2435 RPC 5.657542 

0.0153*

* 

LIBOR 0.569898 0.1456 LIBOR 2.80368 

0.0115*

* LIBOR 0.921393 

0.0149*

* 

CA -1.40E-05 0.0448* CA 

-

0.0000239 0.0153* CA 

-

0.00000469 0.2379 

INFEU  -0.309245 0.2633 INFEU  -1.575734 0.0296* INFCH  -0.794842 

0.0192*

* 

XTEU 8.72E-05 0.1396 XTEU 0.0000171 0.9274 XTCH 

-

0.00000585 0.7311 

Covid19 -2.517156 

0.0111*

* Covid19 -5.968598 

0.0033*

* Covid19 -0.37276 0.6463 

F-

statistic 4.689747 

F-

statistic 7.680541 

F-

statistic 3.388357 

R-

squared 0.273961 

R-

squared 0.381943 

R-

squared 0.214223 
Adjusted 

R2 0.215544 
Adjusted 

R2 0.332215 
Adjusted 

R2 0.151 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบากตอ 3 สกุลเงินนั้น ในแบบจำลองที่ 1 พบวา ดุลบัญชีเดินสะพัดและ

เหตุการณการแพรระบาดของ Covid-19 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอยุโร อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ สามารถอธิบายไดวา ดุลบัญชีเดินสะพัดเปนคาสะทอนถึงระดับอุปสงคและอุปทานเงินตราตางประเทศ  ถา

ดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นประเทศไทยมีดุลการชำระเงินแสดงวาประเทศมีดุลการชำระเงินเกินดุลและมีเงินตราตางประเทศ

มากกวาที่จายออกไป และในทางกลับกันเมื่อดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง แสดงถึงดุลการชำระเงินขาดดุลซึ่งไมสอดคลองกับ นิภา

พร โชติพฤกษวัน (2554) ในสวนการแพรระบาดของ Covid-19 โดยการคาดวาสถานการณทางเศรษฐกิจทั่วโลกตองเผชิญกับ

ความไมนอนซึ่งอาจจะสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากหลายปจจัยของแตละสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ

นั้น รวมถึงนโยบายทางการเงนิและการคลัง นโยบายทางการเมืองทีส่งผลตออัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ แบบจำลอง

ที่ 2 พบวาดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง ดุลบัญชีเดินสะพัด อัตราเงินเฟอของสหราชอาณาจักรและ เหตุการณการแพรระบาดของ 

Covid-19 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ในสวนอัตราดอกเบี้ยอางอิง LIBOR มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอัตรา

แลกเปล่ียนคาเงินบาทตอปอนดสเตอรลิง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  สามารถอธิบายไดวา เมื่อดัชนีคาเงินบาทที่แทจริงปรับตัว

สูงขึ้นจะสงผลใหคาเงินบาทแข็งคาเมื่อเทียบกับประเทศที่ทำการคา ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ กริช พชระสมบูรณ และวรรณรพี 

บานชื่นวิจิตร (2564)  อัตราเงินเฟอของสหราชอาณาจักร ซึ่งหากอัตราเงินเฟอในประเทศมีอัตราที่สูงขึ้นตามทฤษฎีอำนาจซื้อ

เสมอภาคเปรียบเทียบจะมีผลอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถาอัตราเงินเฟอภายในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่อัตรา

เงินเฟอภายในประเทศของไทยยังคงเทาเดิมจะทำใหเงินบาทแข็งคาขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับงาน นางอารมย โกวิชัย(2558) 

แบบจำลองที่ 3 พบวา อัตราเงินเฟอของสวิตเซอรแลนด มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตรา

ดอกเบี้ยอางอิง LIBOR มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอฟรังกสวิส อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ สามารถอธิบายไดวา อัตราดอกเบี้ยอางอิง LIBOR โดยธนาคารกลางของสวิตเซอรแลนดมีการผูอัตราดอกเบี้ยอางอิง 

LIBOR ในการใชกับธนาคารภายในประเทศ โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยอางอิงเปล่ียนแปลงไป จะสงผลอัตราคาเงินแข็งคาไปดวย 
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แนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

The Guidelines for Managing the Mobile Shop System through the PX 

Application 
ชนากาญจน ปรัชญากร0

1 และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร1

2 

Chanakan Prashyakorn and Ruchirat Patanathabutr 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา วิจัยดวยการศึกษาทางการจัดการ วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดาน

โอกาส ภาครัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ มีเทคโนโลยีสั ่งซื้ออาหารและการจัดการภายในรานคา ผูคนปรับ

พฤติกรรมใหเทาทันสถานการณในปจจุบัน จำนวนแอปพลิเคชันการจัดการรานคาบนมือถือในจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีจำนวน

นอย ทำใหมีโอกาสการแขงขันในธุรกิจนี้อยู ดานภัยคุกคาม ดวยสถานการณ COVID-19 ในปจจุบันอาจทำใหมีผูประกอบการ

รายอื่นเล็งเห็นโอกาส และเขามาแขงขันในธุรกิจการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันมากขึ้น ทำใหเกิดสวนแบง

ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเชนกัน และพบองคประกอบการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

ซึ่งกำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได 37 ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการศึกษาเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาการ

จัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซในพื้นที่ศึกษาตอไป 
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Abstract 
This article presented about the method of shop system management through mobile application 

named PX in Chachoengsao. The research was done by managing analysis, documentary research and semi-

structured interview. As the result of study, in term of opportunities, the state agency has the economy 

stimulus policy. Also, there were food ordering technology and backend shop management. Moreover, 

people can adapt to it and there was a small number of shop management application. Therefore, there 

was an opportunity for business competition. According to threats, as COVID-19 pandemic, there were 

another entrepreneur found the opportunity and so there was more competition in the industry which also 

led to increase market share. Moreover, there were 37 components of shop management system through 

mobile application which was applied to research analysis and develop the prototype of shop system 

management through PX mobile application in the field of study in the future. 
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1. บทนำ 

 

ในสถานการณปจจุบันที่ทั่วโลกอยูในสภาวะที่วิกฤติโควิด-19 เชื้อรายไดแพรระบาดไปทั่วโลก โดยองคการอนามัยโลก 

(WHO) ยกระดับใหเปน “ภาวการณระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic)” แลว แมวาประเทศจีนจะเริ่มทรงตัว แตการแพร

ระบาดในประเทศอื่นนอกจากจีนกลับขยายไปมากกวา 60 ประเทศ โดยขอมูล ณ 15 มีนาคม 2563 มีผูติดเชื้อสะสมกวา 1.4 

แสนราย ประเทศที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรกมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันสูงถึงกวา 2 ใน 5 ของโลก สงผลกระทบทำใหเกิด

หวงโซอุปทานโลกซึ่งเกิดจากปญหาการขาดแคลนบุคคลแรงงานและวัตถุดิบ สงผลใหสภาพการณของเศรษฐกิจและสังคมไม

เปนอยางเคย และผูคนไดเปลี่ยนวิถีชีวิตใหไปสูแนวทางใหม ติดตอกับคนอื่นอยางจำกัด แตยังมีความตองการปจจัยหลักใน

การใชชีวิตอยูอยางตอเนื่อง (ดร.เสาวณี จันทะพงษ และนายทศพล ตองหุย, 18 มีนาคม. 2563) 

สำหรับประเทศไทยที่มีสภาพผันเปลี่ยนทางสภาพการณของระบบเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจากการปรับวิถีชีวิตของผูคน

ไปเปนแนวทางใหม หลีกเลี่ยงการติดตอกับผูอื่น ถือเงินในมือมากขึ้น ทำใหผูคนเห็นถึงความจำเปนในการออกนอกบานมาก

ขึ้น การแพรระบาดของโควิด-19 รอบ 3 ไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจอยางหนักหนวง กรมแรงงานอุตสาหกรรมไดรายงานวา 

“ป 2563 มีการแจงปดโรงงานไปทั้งหมด 719 แหง คนงาน 29,917 คน ตองออกนอกงาน โรงงานเล็กปรับตัวไมทัน” 

(ประชาชาติธุรกิจ, 3 กุมภาพันธ 2564) ดวยสถานการณที่เกิดขึ้นทำใหการจับจายใชสอยไมคลองตัว ผูคนไมออกมาจับจายใช

สอยเหมือนเดิม การใชชีวิตของผูคนปรับเปลี่ยน ทั้งในดานของการใชจาย และการออกนอกบาน ไปยังสถานที่ที ่มีคน

พลุกพลาน เพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ที่พื้นที่เส่ียง จากการที่ผูคนออกนอกบานนอยลง สงผลใหธุรกิจตางๆ ตอง

ปรับตัวเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได 

ธุรกิจรานคา และรานอาหาร เปนธุรกิจที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการพบปะกันไดรับกระทบอยางมาก รายไดหายไปอยาง

นอยรอยละ 70 ผูประกอบการเขาใจความรุนแรงของสถานการณและมีความตั้งใจจริงในการปรับตัว แตยังไดรับความ

เดือดรอนอยูมากตราบใดที่ผูบริโภคและผูใชบริการไมไดกลับมาเปนปกติ โดยแนวทางการปรับตัวมีดังนี้ ทำธุรกิจเดิม เพิ่ม

รายไดดวยดิจิทัล โดยรานคา และรานอาหารกวารอยละ 70 ปรับตัวใหบริการผานแพลตฟอรมออนไลน (White Paper, 

2564) แตยังมีรายไดนอยกวารอยละ 60 ของกอนวิกฤติ 

ในดานภาคตะวันออก ซึ่งนับเปนแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 อยางหนัก จาก

พฤติกรรมการใชชีวิตของผูคนที่ปรับเปลี่ยนไป ผูคนออกนอกบานนอยลง สงผลใหธุรกิจดานการทองเที่ยงซบเซา พื้นที่

ทองเที่ยวขาดรายไดหลักจากการใหบริการนักทองเที่ยว ธุรกิจรานคา เมื่อประเทศไทยมีมาตรการคลายล็อกใหรานคาสามารถ

เปดบริการใหลูกคามานั่งรับประทานในรานได รานสวนใหญจึงไดพรอมใจกันปรับรูปแบบการเปดใหบริการตามแนวทางการ

เวนระยะหางทางกายภาพ (Social Distancing) โดยมีการเวนระยะหางใหกับลูกคาที่มาใชบริการนั่งรับประทานอาหารที่ราน 

มีการใหบริการสงถึงบาน หรือฟูดเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันผูใหบริการอยาง แกร็บฟูด, ไลนแมน เปนตน ซึ่งถือวาเปน

แนวทางแรกที่เกือบทุกรานเลือกใช เพราะเปนวิธีที่ตอบโจทยพฤติกรรมการใชชีวิตของคนในยุคโควิด-19 ไดตรงจุดที่สุด 

(ธนาคารแหงประเทศไทย, มีนาคม 2563) 

บริษัท แกรมมิค เฮาส จำกัด ไดใหบริการรับทำเว็บไซต แอปพลิเคชัน ดวยความเชี่ยวชาญของทีมงานสายดิจิทัลกวา 

10 ป พรอมดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะทำใหธุรกิจของลูกคาที่ตองการแพลตฟอรมออนไลนฟูดเดลิเวอรี่ ในสวนของ

ระบบการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันประสบความสำเร็จ (บริษัท แกรมมิค เฮาส จำกัด, กรกฎาคม 2564) 
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ผูศึกษาในฐานะผูพัฒนาแอปพลิเคชัน จึงมีความตองการคนหาแนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอป

พลิเคชันพีเอ็กซ เพื่อตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแกรานคาที่ใชบริการแพลตฟอรมออนไลนฟูดเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเค

ชันใหไดมากที่สุด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับการจัดการรานคาบนระบบมือถือ 

 

การจัดการรานคาบนระบบมือถือ (Point of Sale หรือ POS) หมายถึง แอปพลิเคชันที่พัฒนา เพื่อใชในการบริหาร

จัดการหนารานที่สามารถใชงานบนโทรศัพทมือถือ iPad และ Tablet รองรับทั้ง Android และ iOS โดยแอปพลิเคชันจะเขา

มาชวยในการจัดการหนาราน และสต็อกสินคาสำหรับรานคาของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขอผิดพลาด และ

สามารถเรียกดูขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา ไมวาจะเปน 

1.1 การบริหารจัดการโตะอาหาร ที่พนักงานสามารถตรวจสอบไดทนัที่วามีโตะไหนวาง และอยูบริเวณไหน สามารถพา

ลูกคาเขาไปยังโตะที่วางไดทันทีโดยไมตองรอเช็ควาขณะนี้มีโตะพรอมใหบริการลูกคาหรือไม และอยูบริเวณใดของราน 

1.2 การสรางเมนูอาหาร รับออเดอร และการชำระเงิน สามารถสรางเมนูอาหาร ปรับราคา เพิ่มโปรโมชั่นไดเอง ลูกคา

สามารถเลือกรายการอาหารที่ตองการ และกดยืนยันเพื่อสงขอมูลไปยังเครื่องปริ้นทในครัวและบารน้ำได โดยที่พนักงานเสิรฟ

ไมจำเปนตองนำออเดอรที่ครัว และบารน้ำ นอกจากนั้นพนักงานเสิรฟทุกคนสามารถเปนแคชเชียรได โดยสามารถกดคำส่ัง

ชำระเงินไดบน iPad, Tablet ของตนเอง โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกลิงกไปทีเ่ครื่องปริน้ทสลิป โดยไมตองเดินไปหาแคชเชียรราน

เพื่อปริ้นทสลิป และใบเสร็จรับเงินแบบเดิม 

สามารถทำสต็อกสินคาและวัตถุดิบ และผูกสูตรอาหารเพื่อตัดยอดการใชวัตถุดิบในสต็อก เพื่อตรวจสอบรายการสินคา

ที่มีอยูภายในรานวามีอะไรบาง จำนวนเทาไหร และแจงเตือนเมื่อสินคาและวัตถุดิบใกลจะหมด เพื่อทำการสั่งซื้อสินคาเพิ่ม 

สามารถสรางสูตรอาหารแลวผูกเขากับสวนประกอบในสต็อก เมื่อมีการสั่งอาหารรายการนั้นๆ รายการวัตถุดิบจะถูกตัดออก

จากสต็อกตามปริมาณที่ใชในสูตร ทำใหไมตองเสียเวลาในการปรับสต็อกสินคา 

การรายงานและขอมูลสถิติ คุณสามารถเรียกดูรายงานการขายสินคาในแตละวันไดตลอดเวลา รวมถึงการเรียกดขูอมูล

สถิติอื่นๆ เชน ชวงเวลาที่ขายดี สินคาขายดี รายการอาหารยอดนิยม เพื่อนำมาวิเคราะหเพื่อวางแผนการตลาด ใหสอดคลอง

กับพฤติกรรมการบริโภคของกลุมลูกคาหลัก หากรานคามีหลายสาขา สามารถเรียกดูรายงานการขายของแตละสาขา พรอม

เปรียบเทียบยอดขายของแตละสาขาไดทันที ทุกที่ทุกเวลา 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

 

แอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันที่ชวยการทำงานของผูใชบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา เชน มือถือและแท็บเลต 

ซึ่งแอปพลิเคชันเหลานั้นจะทำงานบน 18 ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ประปนกันไป (สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล, 2554) ตัวอยาง

ของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา ไดแก Symbian OS ของ Nokia, Windows Mobile ของ Microsoft, 

BlackBerry OS ของ RIM, WebOS ของ Palm, iOS ของ Apple และ Android OS ของ Google 

แอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟตแวรประยุกตประเภทหนึ่งที่มีสวนติดตอผูใช หรือ Graphic User Interface (GUI) เพื่อ

รับคำสั่งหรือขอมูล แลวนำไปประมวลผลยังสวนประมวลผล โดยซอฟตแวรประยุกตนี้จะไมสามารถทำงานได หากปราศจาก

ซอฟตแวรระบบ (System software) อันไดแก ระบบปฏิบัติการตางๆ ในการสั่งการการประมวลผลไปยังฮารดแวร อยางไรก็
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ตาม แอปพลิเคชันมักจะใชเรียกซอฟตแวรหรือซอฟตแวรประยุกตที่เนนตอบสนองการใชงานของผูใชระดับทายสุด (end 

user) เปนหลัก เชน ซอฟตแวรประยุกตประมวลผลคำ (Word processing), ซอฟตแวรประยุกตตกแตงภาพ (Image 

processing), เครื่องคำนวณ (calculator) เปนตน (Lemley, n.d.) 

แอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟตแวรประยุกตที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกทําสิ่งตางๆ เชน การจัดการเอกสาร 

รูปภาพ และส่ิงบันเทิงไดโดยไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรที่มีความซับซอนมากมาย ในปจจุบัน เว็บไซตมีฟงกชันการทํางานที่

หลากหลายและยังมีประสิทธิภาพที่จะไดรับจากแอปพลิเคชันบน Desktop ในฮารคแวรคอมพิวเตอร ซึ่งเรียกสิ่งเหลานี้วา 

แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ หรือเรียกสั้นๆ วา "แอปพลิเคชัน" (Data Center Building Blocks Page, 2556) ดังนั้น

การศึกษาองคประกอบการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะ

องคประกอบที่สัมพันธกับความตองการของบริบทพื้นที่ศึกษา ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปร

สังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยคือการจัดการระบบรานคาบนมือถือดังแสดงในภาพที่ 1 

 

                                            ตัวแปรแฝง                      ตัวแปรสังเกตได 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดจำนวนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย 

 

การศึกษาเชิงคุณภาพเปนการศึกษาที่แสวงหาความจริงในสภาพที่เปนธรรมชาติ ซึ่งเปนการศึกษาโดยมององค

รวมทุกมิติดวยผูศึกษาเอง เพื่อหาความสัมพันธ ความเกี่ยวของของปรากฏการณที่สนใจกับสภาพแวดลอมนั้นให

ความสำคัญกับขอมูลที่เปนความรูสึกนึกคิด คุณคา ของมนุษย และความหมายที่มนุษยใหตอสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว 

(แววดาว พรมเสน, 2554) 

การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อกำหนดจำนวนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย โดยทำการเก็บขอมูลทุติยภูมิ 

การกำหนดจำนวนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย โดยการทบทวนงานวิจัย วรรณกรรม ที่เกี่ยวของ และการ

เก็บขอมูลปฐมภูมิ สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอป

พลิเคชันพีเอ็กซ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 13 คน (บุญธรรมกิจ ปรีดาบริสุทธ, 2551) ซึ่งเปนจำนวนที่เหมาะสม

ในการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะห พรอมทั้งนำประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษามาทำการวิเคราะห 

สรุปเน้ือหา และจัดกลุมขอมูล พรอมทั้งหาคาความถี่ของตัวแปรสังเกตไดที่จะนำมาใชวิเคราะหองคประกอบโดยนำตัว

แปรที่มีคาความถี่มากกวาครึ่งหน่ึงของตัวแปรทั้งหมดมาใชในการศึกษา (กัลยา วานิชบัญชา, 2552) 

 

 

 

องคป์ระกอบการพฒันาการจดัการ

ระบบร้านคา้บนมือถือผา่นแอปพลิเค

ชนัพีเอก็ซ์ ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

…………….. n term 
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3.2 การศึกษาเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ 

3.2.1 การกำหนดและจำแนกประชากร / กลุมของตัวอยางที่ศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทำการเก็บกลุมตัวอยางรานคาที่ใชบริการแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู

ในระบบพีเอ็กซ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงอายุที่สามารถตัดสินใจใชแอปพลิเคชันจัดการรานคาไดดวยตัวเอง 

(สุทธาภา อมรวิวัฒน, 2557) จำนวน 400 ราย ที่อยูในระบบพีเอ็กซ และอาศัยอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 

การวิเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เปนการใชเทคนิคในเชิงการสำรวจ 

และการหาความหมายของตัวแปรสังเกตได โดยนักวิจัยมักที่จะนำไปใชเปนเครื่องมือในการหาความชัดเจนขององคประกอบที่

ตองการจะวัดคะแนนของตัวบงชี้ ในกรณีที่นักวิจัยยังไมมีทฤษฎีที่มาสนับสนุน ซึ่งมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการลดลงของ

จำนวนตัวแปรใหอยูเปนองคประกอบเดียวกัน และทำการกำหนดตัวแปรใหมที่จะนำไปหาคาของขอมูลในการวิเคราะหเชิง

สถิติ 

3.2.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา: แบบสอบถาม 

แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรานคา ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูล

โดยทั่วไปเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบไปดวย 6 คำถาม คือ เพศ อายุ ชื่อสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจ 

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยจะเปนคำถามปลายปดที่สามารถเลือกไดเพียงขอเดียว 

แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลทางดานเพื่อศึกษาปจจัยภายในและภายนอกขององคกรที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจ โดย

จะเปนขอมูลความคิดเห็นตอองคประกอบแนวทางการพัฒนาการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ซึ่งชุด

คำถามที่ไดมาจากการศึกษาทบทวน วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยคำถามเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา

ลินเคิรท (Linkert Scale) 5 ระดับ จำนวน 37 คำถาม (ไกรชิต สุตะเมือง, เรวดี อันนันนับ และ เฉลิมพร เย็นเยือก, 2552) 

โดยเลือกไดเพียง 1 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ    ระดับความสำคัญขององคประกอบ 

5 คะแนน                   ใหความสำคัญระดับมากที่สุด 

4 คะแนน                    ใหความสำคัญระดับมาก 

3 คะแนน                    ใหความสำคัญระดับปานกลาง 

2 คะแนน                    ใหความสำคัญระดับนอย 

1 คะแนน                    ใหความสำคัญระดับนอยที่สุด 

 

แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนขอมูลเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคำถามปลายเปด เกี่ยวกับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ

สำหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

3.2.4 การวิเคราะหความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

การวัดคาความเที่ยงตรง เปนสวนที่มีสำคัญที่จะการสรางความนาเชื่อถือของผลงานวิจัย โดยมีเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยโดยการวัดคาความเที่ยงตรงใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตามความตองการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ซึ่งเปนการ

ตรวจสอบแบบสอบถามถึงคาความ เที่ยงตรงในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการไดเรียบเรียงวรรณกรรม และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยสามารถทำไดหลายวิธีในการที่จะวัดความเที่ยงตรงเกี่ยวกับตัวเนื้อหา ดังนั้น ผูศึกษาไดกำหนดการใช เครื่องมือ

ในการตรวจสอบงานวิจัยความเที่ยงตรงของตัวเนื้ออหา และหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการครอนบาคแอลฟา 
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3.2.4.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เปนความเที่ยงตรงที่มีคุณภาพเนื่องจากไดมีการกำหนด

ขอบเขตเปนที่ชัดเจนในสวนของตัวเนื้อหา และสามารถซึ่งนำมาตัดสินไดวา เครื่องมือที่นำมาใชครอบคลุมทั้งหมด

ของทุกองคประกอบหรือไม (Bollen, 1989 อางถึงในประสพชัย พสุนนท, 2558) โดยการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงสำรวจจะมีความเหมาะสม สำหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ในกรณีผูศึกษายังไมมีทฤษฎีที่

สนับสนุน ดังนั้น ความเที่ยงตรงของตัวเนื้อหาจึงเปนเครือ่งมือที่จะสามารถนำมาใชตรวจสอบความเที่ยงตรงของตวั

เนื้อหาของแบบสอบถามที่ผูศึกษาออกแบบขึ้น เพื่อใหขอมูลที่ไดจากการวัดคาของแบบสอบถาม ในแตละหัวขอ

ครอบคลุมทุกองคประกอบที่รวบรวมจากวรรณกรรม งานวิจัย และประสบการณของผูที่ไดตอบแบบสอบถามการ

ประเมินวิเคราะหและหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหาในกระบวนการทางสถิติ 

(Index of Item - Objective Congruence, IOC) มีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

 

 คือ ผลรวมคะแนนทั้งหมดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N คือ จำนวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

โดยทั่วไปการศึกษามีการกาหนดเลือกคาดัชนีที่มีความสอดคลอง เทากับคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป เพื่อที่จะ

พิจารณาวามีความเที่ยงตรงหรือไม (อารยา องคเอี่ยม และพงศ ธาราวิจิตเวชไพศาล, 2561) ผูศึกษาไดทำการ

ทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหาในกระบวนการทางสถิติ (Index of Item 

- Objective Congruence, IOC) โดยนำแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบ ไดแก นายชำนาญ กอบ

กลาง ผูบริหารระดับสูงบริษัท แกรมมิค เฮาส จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน 

เว็บไซต และฐานขอมูล นายรวิโรจน หาญศักดิ์  ผูรวมกอตั้งและผูบริหารสูงสุด บริษัท โปรเจคซอฟต ไทยแลนด 

จำกัด ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาและวางระบบการจัดการแอปพลิเคชัน เว็บไซต และฐานขอมูล และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.รุจิรัตน พัฒนถาบุตร รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ และการตลาดเปนผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 

และการจัดการ ซึ่งผูศึกษาไดคำนวณคาดัชนี คาความสอดคลองของแบบสอบถาม ไดเทากับ 1.00 ซึ่งมากกวา 0.5 

จึงสามารถนำมาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาได 

3.2.4.2 หาความเชื่อมั่นดวยวิธีการครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha) ผูศึกษาจะนำแบบสอบถามที่มีคา

ความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่ผานเกณฑที่กำหนดเพื่อจะนำไปหาคาความเชื่อมั่น โดยทำการทดสอบกับกลุมตัวอยาง

ที่มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษาจำนวน ทั้งหมด 37 ราย และนำไปหาความเชื่อมั่นดวยวิธีการของครอ

นบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha) โดยที่ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.974 ซึ่งมากกวา 0.800 (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553) จึงสามารถนำไปเก็บขอมูลเพื่อวิจัยเชิงองคประกอบได 

3.2.5 วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาทำการเก็บขอมูลจากการสุมตามสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางตามความ

สะดวกในเรื่องที่ศึกษา ทั้งหมดจำนวน 400 ราย ในการแจกแบบสอบถามออนไลนผานชองทางแอปพลิเคชัน Line และ 

Facebook  จำนวน 400 ซึ่งกอนแจกแบบสอบถามผูศึกษาจะทำการคัดกรองผูตอบแบบสอบถามโดยระบุขอจำกัดของตัว

ผูตอบแบบสอบถามจะตองมีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป ดำเนินธุรกิจรานคาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป และ

ตองอาศัยอยูในจังหวดัฉะเชิงเทรา 
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3.2.6 วิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ 

การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การนำเอาขอมูลตางๆ ที่เก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะห จัดระเบียบ จำแนก และ

แยกแยะสวนตางๆ เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตสำหรับใชในการจัดการองคกร เปนการนำเอาตัวแปร

หลายตัวมาวิเคราะห เปนวิธีที่ใชในการลดจำนวนตัวแปร โดยตองศึกษาถึงความสอดคลองของตัวแปรจำนวนมาก และทำการ

สรางตัวแปรตัวใหมชื่อวาองคประกอบ โดยองคประกอบที่ไดสรางนั้น  เปนการนำตัวแปรที่ความสอดคลองกัน มารวมไวใน

กลุมองคประกอบที่มีความสอดคลองกันมาก สวนตัวแปรที่กลุมองคประกอบอื่น มีความใกลเคียงกันนอย (กัลยา วานิชบัญชา, 

2551) 

ผูศึกษาไดใชซอฟตแวรประยุกต SPSS ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ ตรวจสอบวา องคประกอบตางๆ มี

ความสัมพันธกันหรือเปนอิสระตอกัน โดยขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (เพชรนอย สิงหชางชัย

, 2549) 

3.2.6.1 กำหนดปญหาการวิจัย ทบทวนองคประกอบตัวแปรจากทฤษฎี เก็บขอมูล และเลือกวิธีวิเคราะห

องคประกอบตามวัตถุประสงคการวิจัย 

3.2.6.2 ตรวจสอบขอมูลที่ใชวิเคราะหวาเปนไปตามขอตกลงหรือไม และสรางเมทริกซสหสัมพันธ (Correlation 

Matrix) เครื่องมือแรก คือ การคำนวณเมทริกซสหสัมพันธ (Correlation Matrix) คือ การหาคาความสัมพันธ

ระหวาง 2 ตัวแปรขึ ้นไป ในการพิจารณาความสอดคลองระหวางตัวแปร จะใชคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ 

(Correlation coefficient) เปนคาที่วัดความสอดคลอง คาสหสัมพันธนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกัน

ทิศทาง และขนาดสหสัมพันธของแตละตัวแปร จะไมสนใจ วาตัวแปรทั้งสอง จะเปนเหตุและผลซึ่งกันและกัน

หรือไม หมายความวาเปนก็ได ไมเปนก็ได แตผลสรุปที่ไดจะจบ ลงตรงแควา มีความสัมพันธกันหรือไม มากนอย

เพียงใด การบอกระดับของความสอดคลอง จะใชคาสัมประสิทธสหสัมพันธ หากมีคาเขาใกล -1 หรือ 1 คือ มีความ

สอดคลองกันในระดับที่มาก เมื่อคาเขาใกล 0 คือ มีความสอดคลองกันในระดับนอย เครื่องหมาย +,- หนาตัวเลข

จะบอกถึงทิศทางของความสอดคลอง โดยที่หากมีเครื่องหมาย + หมายถีง การมีความสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน และเครื ่องหมาย – หมายถึงการมีความสอดคลองไปในทิศทางตรงกันขาม ยกเวนคาสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธบางชนิดที่มีลักษณะ 0 ≤ r ≤ 1 ซึ่งจะบอกไดเพียงขนาดหรือระดับของความสอดคลองเทานั้น ไม

สามารถบอกทิศทางของความสอดคลองได (คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2560) และถาผลลัพธมี

คามากกวา 0.3 จะเปนการตรวจสอบในระดับเบื้องตนวา องคประกอบของตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

(Wiersma, 1991) 

3.2.6.3 การสกัดองคประกอบ (Extraction Factor Analysis : Factor Extraction หรือ Initial Factors) การ

ตรวจสอบเครื่องมือดวยวิธีการสกัดองคประกอบ (Factor Extraction) เปนการสกัดองคประกอบรวมใหแยกออก 

ซึ ่งจะตองมีจำนวนนอยที่ส ุด โดยการนำเอาคาของน้ำหนักองคประกอบไปคำนวณเมทริกซสหสัมพันธ 

(Correlation Matrix) เพื่อใหไดคาที่มีคาความใกลเคียงกับเมทริกซสหสัมพันธ (Correlation Matrix) ของตัวแปร

สังเกตได (ปรียานุช อภิบุณโยภาส, 2559) โดยวิธีที่นิยมใช คือ การวิเคราะหองคประกอบสำคัญ เปนการสกัด

องคประกอบ เพื่อลดจำนวนตัวแปรและเพื่อใหสามารถแปลความหมายขององคประกอบไดงาย 

3.2.6.4 เลือกวิธีการหมุนแกน (Factors Rotation) กรณีที่คา Factor Loading มีคากลางๆ ทำใหไมสามารถจัด

ตัวแปรวาควรอยูใน Factor ใด ไดนั้นจะตองทำการหมุนแกน ดังนั้นวัตถุประสงคของการหมุนแกนปจจัย คือเพื่อ

ทำใหคา Factor Loading ของตัวแปรมีคามากขึ้นหรือลดลงจนกระทั่งทำใหทราบวาตัวแปรนั้นควรอยูใน Factor 

ใด หรือไมควรอยูใน Factor ใด วิธีการหมุนแกนมี 2 วิธีคือ Orthogonal และ Oblique (สายพิณ ศรีสุวรรณรัตน, 
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2540) การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) คือ การหมุนแกนปจจัยที่ปจจัยตั้งฉากกัน หรือปจจัย

ตางๆ เปนอิสระกัน โดยมีวิธีการ (เพชรนอย สิงหชางชัย, 2549) ดังนี้ 1) Varimax เปนเทคนิคที่ทำใหมีตัวแปรใน

จำนวนที่นอยที่สุด มี Factor loading มากของแตละปจจัย จึงเปนที่นิยมใชอยางมาก 2) Quartimax คือ การ

หมุนแกนปจจัย โดยลดจำนวนปจจัยลงใหเหลือนอยที่สุด เพื่ออธิบายตัวแปรแตละตัว 3) Equamax ใชเทคนิคทั้ง

ของ Varimax และ Quartimax การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation เปนการหมุนแกนที่เมื่อหมุน

แลวปจจัยอาจจะไมตั้งฉากกัน หรือปจจัยไมเปนอิสระกันโดยใน SPSS เรียกเปน Direct Oblimin และ Promax 

ผูใชจะตองเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเพียงทางเลือกเดียว ถาเลือก None แสดงวาไมตองการใหมีการหมุน

แกนปจจัย (เพชรนอย สิงหชางชัย, 2549) 4) เลือกคาน้ำหนักองคประกอบ (Factors Score) เปนการจัดคาตัว

แปรตามน้ำหนักขององคประกอบ โดยหากมีคาน้ำหนักมาก ซึ่งมีคาเขาสู +1 หรือ -1 ในองคประกอบใด จะรวมตัว

แปรใหอยูในองคประกอบเดียวกัน 5) การกำหนดชื่อและนิยามองคประกอบ เปนขั้นตอนในการกำหนดชื่อ หรือให

ความหมายแกองคประกอบ 

 

3.3 วิธีการนิยามและใหความหมายองคประกอบการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพี

เอ็กซ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

     การกำหนดชื่อและการนิยามองคประกอบ ตองมกีารกำหนดชื่อหรอืการใหความหมายขององคประกอบ หรือตัวแปรที่ได 

โดยการที่จะพิจารณาจากองคประกอบนั้นๆ ประกอบดวยตัวแปรใด และควรกำหนดชื่ออยางไร (กัลยา วานชิยบัญชา, 2552) 

 

3.4 วิธีการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 

การนำชื่อและองคประกอบใหมที่ไดมาพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันได ดังนั้นผูศึกษาจึงไดนำ

องคประกอบมาพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

หลังจากที่ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหองคประกอบไดทำการพัฒนาเปนแนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอป

พลิเคชันพีเอ็กซ ผูศึกษาจึงไดนำองคประกอบมาพัฒนาเปนแนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

โดยการนำองคประกอบที่ไดไปจัดประชุมระดมสมองเพื่อหาขอสรุปการพัฒนาแนวทางรวมกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546) 

ระหวางทีมพัฒนาระบบซอฟตแวรประยุกตของบริษัทซอฟตแวรเฮาส จังหวัดขอนแกน จำนวน 5 คน ซึ่งในการจัดประชุม

ระดมสมองจำนวนคนที่เขารวมถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยูระหวาง 4 ถึง 9 คน (ศศิมา สุขสวาง, 2562) โดยใน

การประชุมระดมสมองครั้งนี้ประกอบไปดวย ผูจัดการโครงการ นักพัฒนาซอฟตแวรที่มีความเชี่ยวชาญ และนักพัฒนา

ซอฟตแวร ซึ่งจากการจัดประชุมระดมสมองสามารถหาขอสรุปแนวทางการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพี

เอ็กซ ในจังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

สรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัยแนวทางการพัฒนาพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ใน

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อกำหนดจำนวนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรที่วิจัย โดยวิธีการวิจัยเอกสาร คือ การ

เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงานหรือส่ืออื่นๆ แลวนำเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่
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ได เพื่อศึกษาองคประกอบของซอฟตแวรประยุกตสำเร็จรูปสำหรับใชในการจัดการองคกร และไดเลือกวิธีการสัมภาษณแบบ

กึ่งโครงสรางกับผูเชี่ยวชาญดานการทำงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย มีประสบการณ และเขาใจในการจัดการองคกรเปน

อยางดี ประสบการณทำงานมากกวา 10 ป และมีการสัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือ

ถือผานแอปพลิเคชันมีประสบการณ และเขาใจในการพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเปนอยางดี ในระดับ Senior Developer 

ประสบการณทำงานมากกวา 5 ป 

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ โดยมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ 

แบบสอบถาม โดยตองมีการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ สามารถวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา 

(IOC) ตองมากกวา 0.500 และตองมีคาความเชื ่อมั ่น Cronbach’s alpha มากกวา 0.800 จึงจะสามารถนำมาเขาสู

กระบวนการวิเคราะหเชิงสำรวจ เพื่อวิเคราะหองคประกอบหลัก พบวา องคประกอบหลักในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 5 

องคประกอบ 

ขั้นตอนที่ 3 วธิกีารกำหนดแนวทางการพัฒนาการจดัการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ โดยวธิีการการระดม

สมอง ซึ่งชื่อและองคประกอบใหมที่ไดจะตองนำมาพัฒนาเปนแนวทางการพฒันาการจดัการระบบรานคาบนมือถือผานแอป

พลิเคชันได โดยการนำเอาองคประกอบใหมที่ไดเขาสูกระบวนการระดมสมองโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดเปนแนวทางการ

พัฒนาการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการพัฒนาระบบการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน 

 

     ผลการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกทีก่ระทบตอธรุกิจทางออม โดยใชเครื่องมือ PESTEL Analysis  มีรายละเอียดดงันี้ 

ทางภาครัฐไดมนีโยบายทางการเมืองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศโดยไดเปดโอกาสในการใหผูประกอบการลงทุนใน

ธุรกจิรานอาหารทัง้ธุรกิจอาหารรายใหญและรายยอยตามพื้นที่ในจงัหวดัตาง ๆ มากขึ้น แตเนื่องจากสภาพสภาวะสถานการณ 
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ณ ปจจุบันที่มเีหตุการณไวรัสระบาดของโควิค (COVID-19) ทำใหธรุกิจรานอาหารเกิดปญหา เชน ปญหาดานการซื้อขาย 

ปญหาดานการจัดการ เปนตน สงผลใหผูประกอบธุรกิจรายยอยสวนใหญนั้นมยีอดขายที่ตกตำ่ลงและทำใหผูประกอบการ

รานอาหารรายยอยไดหันมาใชแอปพลิเคชันสำหรับรานคามากขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มยอดขายอกีหนึ่งชองทาง จังหวดัฉะเชิงเทรา

ไดมีผูประกอบการรานอาหารที่มีความตองการในการเพิ่มยอดขายจากการใชแอปพลิเคชันสำหรับรานคามากขึ้น จงึถอืเปน

โอกาสสำหรับธรุกิจในการหากลุมลูกคาเปาหมายที่จะเขามาทำธุรกจิในดานการจัดการผานทางแอปพลิเคชันมากขึ้น ซึง่โควิค 

(COVID-19) นัน้ยังเปนโอกาสและเปนภัยคุกคามดวยเชนกันเนื่องจากการระบาดของโรคทำใหผูประกอบการดานการจัดการ

ผานทางแอปพลิเคชันทางมือถอืมีมากขึ้นเชนกนั 

     ผลการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกทีก่ระทบตอธรุกิจโดยตรง โดยใชเครื่องในการวิเคราะหสภาพการแขงขันใน

อุตสาหกรรม มรีายละเอียดดังนี้ การแขงขันกบัคูแขงขันทางตรง ที่มีการแขงขันที่สูงจากจำนวนผูประกอบการแอปพลิเคชนั

สำหรับการจัดการรานคาทีต่ั้งอยูภายในจงัหวัดฉะเชิงเทรามีจำนวน 3 ผูประกอบการ ซึง่มีการดำเนินธรุกจิในแบบเดียวกัน คือ 

การเขาถงึลูกคาที่มีความสะดวกและความรวดเร็ว ซึง่เปนปจจยัหลักในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากผูประกอบการธรุกจิ

รานอาหารรายยอยมีความตองการเพิ่มกำลังการขายที่มีความสะดวกและความรวดเร็วที่เขาถงึลูกคาไดเปนจำนวนมาก 

ทางดานภัยคุกคาม จากขางตนโควิค (COVID-19) นั้นเปนโอกาสและเปนภัยคุกคาม เนื่องจากการเขามาของโรคระบาดทำให

ผูประกอบการอื่น ๆ ไดเล็งเหน็โอกาสไดการดำเนินธุรกิจดานการจดัการเชนกัน สงผลใหเกิดการแขงขันทางการตลาดมากขึ้น 

ผูบริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้นในการเลือกสินคาและสามารถรับบริการไดหลากหลาย 

     อภิปรายผลการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคทีจ่ะสงผลตอธุรกิจการจัดการบนแอปพลิเคชันในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี

ประเด็นหลักทีค่วรใหความสำคัญดังนี ้

ดานโอกาส ไดแก ทางภาครัฐไดมีนโยบายทางการเมืองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และผูคนมีพฤติกรรมที่ปรับเขา

กับสถานการณวิถีใหมสำหรับการแพรระบาดของไวรัสโควิค (COVID-19) ทำใหกลุมลูกคาเปาหมายนิยมใชการบรกิารผานทาง

แอปพลิเคชันกนัมากขึ้นจงึเปดโอกาสใหผูประกอบการตาง ๆ ที่ดำเนินธรุกจิการบรกิารหันความสนใจมาดำเนินธุรกจิดานนี ้

     ดานภัยคุกคาม ไดแก การแขงขันที่เกิดจากที่ผูประกอบการเล็งเห็นโอกาสดำเนินธุรกิจดานบริการผานทางแอปพลิเคชัน

กันมากขึ้นสงผลใหการเกดิแขงขันที่สูง รวมทัง้ยังมกีารระบาดของโควิค (COVID-19) ที่ไมอาจคาดเดาได ทำใหเกิดการเล็งเห็น

ของผูประกอบการดำเนินธุรกจิในดานการบรกิารผานทางแอปพลิเคชันที่มีความพรอมเขามาแบงสวนแบงทางการตลาดได

มากกวาผูประกอบการหลายอืน่ 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน 
 

     ผลจากการศึกษาทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกี ่ยวของ และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผูเชี ่ยวชาญดาน

พัฒนาการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ จำนวน 13 คน พบตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝง 

ทั้งหมด 37 ตัวแปร และพบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม เทากับ 17 จึงสามารถนำมาใชในการศึกษาหา

องคประกอบได มีคาความถี่แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการพัฒนาระบบการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน จากการศึกษา

ทบทวนงานวิจัยวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

402



ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ

ระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน 

ความถ่ี 

ความถ่ี

รวม 
การวิจัย

เอกสาร 

การสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

ความพึงพอใจกับหนาจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน 15 13 28 

ความสะดวก และความรวดเร็วในการติดตอกับคนขับ และลูกคา 15 13 28 

ความรวดเร็วในการรับทราบขอมูลขาวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ 13 13 26 

การประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารกับคนขับ และลูกคา 13 13 26 

ความงาย และสะดวกในการติดตั้งแอปพลิเคชัน 13 13 26 

ความงาย และสะดวกในการลงทะเบียนรานคา 12 13 25 

ความสะดวกในการติดตอแจงปญหาท่ีเกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน 12 13 25 

ความรวดเร็วในการตอบสนองตอปญหาท่ีมีการแจงหรือรายงาน 12 13 25 

การแจงนโยบาย ขอตกลง และเงื่อนไข กอนการใชงานอยางครบถวน 10 13 23 

คุณสมบัติผลิตภัณฑของแอปพลิเคชันพีเอ็กซเปนไปตามท่ีไดแจงไวกอนติดต้ัง 10 13 23 

สามารถเรียนรูการใชแอปพลิเคชันไดโดยงาย 10 13 23 

ความสม่ำเสมอในการพัฒนาปรับปรุงใหแอปพลิเคชันใชงานไดงาย 10 13 23 

ความสามารถจัดการหมวดหมูอาหารของราน 7 13 20 

ความสามารถเพ่ิม/แกไข และลบเมนูอาหารในรายการเมนูของราน 7 13 20 

ความสามารถเพ่ิมเติมรูปอาหาร/ของแถม/ตัวเลือกเพ่ิมเติม และหมายเหตุ 

แตละเมนู 
7 13 20 

ความสามารถจัดการสินคาคงคลัง 7 13 20 

การแจงเตือนของแอปพลิเคชัน และเสียงท่ีเปนเอกลักษณ 6 13 19 

การแจงเตือนรายการสินคาใกลหมด 6 13 19 

ความสามารถติดตามสถานะคำสั่งซ้ือ 6 13 19 

ความสามารถจัดการกับคำสั่งซ้ือ 6 13 19 

การจัดสงอาหารเปนไปตามท่ีแจงไว 6 13 19 

การจัดการขอมูลราน 6 13 19 

ความแมนยำของแผนท่ี 4 13 17 

การชำระคาใชจายไดหลากหลายชองทาง 4 13 17 

คาบริการมีความสมเหตุสมผล 4 13 17 

การแสดงผลและสรุปสถิติยอดขาย 4 13 17 

การจัดการรายการเดินบัญชีของราน 4 13 17 

การจัดการระบบจองคิว 4 13 17 

การบริการรับสินคาไดหลากหลายชองทาง 4 13 17 

การใชงานบัญชีผูใชเดียวไดหลายเครื่อง 4 13 17 

สามารถดูขอเสนอแนะของลูกคาท่ีมีตอราน 4 13 17 
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ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ

ระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน 

ความถ่ี 

ความถ่ี

รวม 
การวิจัย

เอกสาร 

การสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ 

แอปพลิเคชันพีเอ็กซมีโฆษณาออนไลน 4 13 17 

ทานตองการใชแอปพลิเคชันในการขายสินคา 4 13 17 

ขอมูลในแอปพลิเคชันถูกตอง นาเชื่อถือ ไมมีขอผิดพลาด 4 13 17 

ขอมูลในแอปพลิเคชันชัดเจน ไมคลุมเครือ และเขาใจงาย 4 13 17 

ขอมูลในแอปพลิเคชันมีความครบถวนเพียงพอ 4 13 17 

การคนหา และทำความเขาใจแอปพลิเคชันเปนเรื่องงาย 4 13 17 

 

จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 37 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 

ตัวแปรที่ 1 ความพึงพอใจกับหนาจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน ปจจยัที่มผีลตอการเลือกใชงานแอปพลิเคชัน คือ 

หนาจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน ตองสามารถปรับเปล่ียนไดตามรูปแบบการจับถอือุปกรณของผูใช แบงเปน 2 แบบ คือ 

แบบแนวตั้ง (Portrait) และแบบแนวนอน (Landscape) เชน ถาหากแอปพลิเคชันเนนการกรอกจำนวนมาก พฤติกรรมของ

ผูใชมักจะวางอปุกรณในรูปแบบแนวนอน บนพื้นราบ ที่มีคียบอรดอยูดานลาง มากกวาถอืในแนวตั้ง (โคชพล Teerasej 

Jiraphatchandej, 2563) พบวาการใชงานแอปพลิเคชันการจดัการรานคาเหมาะกับรูปแบบในแนวตั้ง เนนการแสดงผลที่มี

ขอมูลในการแสดงผลเปนจำนวนมาก 

ตัวแปรที่ 2 ความสะดวก และความรวดเร็วในการติดตอกับคนขับ และลกูคา ปจจยัที่มีผลตอการเลือกใชงานแอป

พลิเคชัน คือ ความสะดวก และความรวดเร็วในการตดิตอกับคนขับ และลูกคา ซึ่งสามารถทำไดโดยการพมิพขอความ หรอื

โทรศัพทติดตอโดยตรง เพือ่สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติม หรอืช้ีแจงขอมูลเมือ่เกิดปญหากับคำส่ังซื้อที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกบั

งานวิจัยของ Veeraraghavan (2014) ไดอธิบายเพิ่มเติมวาคุณภาพระบบเปน คุณลักษณะระบบของสารสนเทศเอง ซึ่งมี

องคประกอบ 4 องคประกอบหลัก ไดแก ความสะดวกตอ การเขาใชงาน (Convenience of Access) การตอบสนอง 

(Response) ความยืดหยุนของระบบ (Flexibility of System) การบรูณาการระบบ (Integration of the System) พบวามี

ความสําคัญตอความพึงพอใจ ทำใหเกิดประโยชนตอรานคา คนขับ และลูกคา 

ตัวแปรที่ 3 ความรวดเร็วในการรับทราบขอมูลขาวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช

งานแอปพลิเคชัน คือ ความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่รานคาจะไดรับ เชน โปรโมชัน

สวนลดตาง ๆ 

ตัวแปรที่ 4 การประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารกับคนขับ และลูกคา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชงานแอป

พลิเคชัน คือ การประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารกับคนขับ และลูกคา ไดผานการพิมพขอความผานหนาขอความผาน

แอปพลิเคชัน และการโทรศัพทติดตอผานแอปพลิเคชัน 

ตัวแปรที่ 5 ความงาย และสะดวกในการติดตั้งแอปพลิเคชัน การติดตั้งแอปพลิเคชันผูใชสามารถติดตั้งโดยงายดวย

ตนเอง โดยมีคูมือในการติดตั้ง และคูมือที่เขาใจไดงาย 

ตัวแปรที่ 6 ความงาย และสะดวกในการลงทะเบียนรานคา การลงทะเบียนรานคาผานแอปพลิเคชัน รานคาสามารถ

ลงทะเบียนดวยตนเองไดโดยงาย ไมซับซอน โดยมีคูมือที่เขาใจไดงาย 
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ตัวแปรที่ 7 ความสะดวกในการติดตอแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน ปจจัยสำคัญของแอปพลิเคชัน คือ การ

สะดวกในการติดตอแจงปญหาที่พบจากการใชงานแอปพลิเคชัน หรือปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชัน ผานแอปพลิเค

ชันไปยังผูดูแลระบบ โดยที่รานคาสามารถทำไดเองโดยงาย  

ตัวแปรที่ 8 ความรวดเร็วในการตอบสนองตอปญหาที่มีการแจงหรือรายงาน เมื่อไดรับแจงปญหาเขามาในระบบ 

ผูดูแลแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และทันที 

ตัวแปรที่ 9 การแจงนโยบาย ขอตกลง และเงื่อนไข กอนการใชงานอยางครบถวน กอนการใชงาน หรอืลงทะเบียน

รานคา แอปพลิเคชันมีการแจงนโยบาย ขอตกลง และเงื่อนไข ใหทราบกอน หรือสามารถดูอกีครั้งไดผานแอปพลิเคชัน 

ตัวแปรที่ 10 คุณสมบัติผลิตภัณฑของแอปพลิเคชันพีเอ็กซเปนไปตามที่ไดแจงไวกอนติดตั้ง คุณสมบัติของแอป

พลิเคชันมีการแจงไวชัดเจนกอนการดาวนโหลดและติดตั้ง ผานคลังแอปพลิเคชันของแตละระบบปฏิบัติการ ไดแก Apple 

Store และ Play Store 

ตัวแปรที่ 11 สามารถเรียนรูการใชแอปพลิเคชันไดโดยงาย รานคาสามารถใชงานแอปพลิเคชันไดเองโดยงาย โดย

ประสบการณผูใชงาน และคูมือการใชงานแอปพลิเคชันที่เขาใจไดโดยงาย ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ Stair, Reynolds & 

Chesney (2008) สามารถเขาถึงไดงาย (Accessible) ถกูตองแมนยํา (Accurate) ความ สมบูรณครบถวน (Complete) 

ประหยัดคุมราคา (Economical) ยืดหยุน (Flexible) ความเกี่ยวของ (Relevant) เชื่อถอืได (Reliable) ปลอดภัย (Secure) 

เขาใจงาย (Simple) ทันตอเวลา (Timely) สามารถตรวจสอบได (Verifiable) พบวามีความสำคัญตอการใชงานแอปพลิเคชัน

ของรานคา 

ตัวแปรที่ 12 ความสม่ำเสมอในการพัฒนาปรับปรุงใหแอปพลิเคชันใชงานไดงาย ปจจัยหลักในการแสดงถงึการ

พัฒนาอยางตอเนื่องของแอปพลิเคชัน คือ ความสม่ำเสมอของการปรับปรงุแอปพลิเคชัน ใหสามารถใชงานไดงาย และ

ปรับปรงุตามความตองการของรานคาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Parasuraman, et al (1990) ที่นําสงความ

พึงพอใจ ของบริการที่มีคุณคาแกลูกคา เพื่อสรางผลลัพธจากการใหบรกิารทีด่ีใหลูกคา ทําใหผูรับบรกิารไดรับ ความพึงพอใจ 

(Customer Satisfaction) กอใหเกิดความสัมพันธที่ดกีับลูกคา (Customer Relationship) รวมทัง้เพือ่กระตุนใหลูกคาเกิด

การซื้อซํา หรือกลับมาใชบรกิารอีกในอนาคต (Customer Retention) จนเกดิเปนฐานลูกคาที่มีความสัมพันธที่ยัง่ยืนยาว 

กอใหเกดิความภักดีกับ ตวัสินคาและการบริการตลอดไป (Customer Loyalty) 

ตัวแปรที่ 13 ความสามารถจัดการหมวดหมูอาหารของราน รานคาสามารถจัดการหมวดหมูอาหารของรานตนเอง

ดวยตนเองโดยงาย 

ตัวแปรที่ 14 ความสามารถเพิ่ม/แกไข และลบเมนูอาหารในรายการเมนูของราน รานคาสามารถจัดการเมนูอาหาร

ภายในรานได โดยการเพิ่ม ลบ และแกไขเมนูดวยตนเองโดยงาย 

ตัวแปรที่ 15 ความสามารถเพิ่มเติมรูปอาหาร/ของแถม/ตัวเลือกเพิ่มเติม และหมายเหตุ แตละเมนู รานคาสามารถ

เพิ่มเติมรูปภาพ ของแถม ตัวเลือก และชองหมายเหตุใหลูกคากรอก ดวยตนเองโดยงาย เพื่อชวยในการเขาใจตอคำสั่งซื้อที่

ลูกคาตองการไดเพิ่มมากขึ้น 

ตัวแปรที่ 16 ความสามารถจัดการสินคาคงคลัง รานคาสามารถกับสินคาคงคลัง จำนวนสินคงเหลือ และสำรอง

สินคาในระบบคลังสินคาของตนเองไดผานแอปพลิเคชัน 

ตัวแปรที่ 17 การแจงเตือนของแอปพลิเคชัน และเสียงที่เปนเอกลักษณ แอปพลิเคชันมีการแจงเตือนของคำสั่งซื้อ

แตละสถานะ ไดแก คำสั่งซื้อใหม คนขับมาถึงราน และคนขับจัดสงถึงมือลูกคา เปนตน นอกจากนั้นการแจงเตือนยังมีเสียงที่

เปนเอกลักษณ สามารถทำใหรานคาทราบวาเปนเสียงแจงเตือนจากแอปพลิเคชันพีเอ็กซ 

ตัวแปรที่ 18 การแจงเตือนรายการสินคาใกลหมด เนื่องจากรานคาสามารถจัดการสินคาคงคลังได แอปพลิเคชันจึงมี

การแจงเตือนเมื่อรายการสินคาแตละรายการใกลหมด เพื่อทำใหรานคาทราบ และมีการจัดการสินคาคงคลังตอไป 
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ตัวแปรที่ 19 ความสามารถติดตามสถานะคำสั่งซือ้ รานคาสามารถติดตามสถานะคำส่ังของทางรานไดเองโดยงาย

ผานแอปพลิเคชัน ไดแก สถานะคำส่ังซื้อใหม และสถานะของคนขับ เปนตน ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Jing & Yoo 

(2013) ที่กลาววา การตอบสนอง การรับประกัน และความ เอาใจใสเปนหัวใจที่สำคัญในการกำหนดคุณภาพการบริการ และ

ความพึงพอใจของลูกคา พบวามีความสำคัญตอใชงานของรานคา คนขับ และลูกคา เพื่อติดตามสถานะคำส่ังซื้อ 

ตัวแปรที่ 20 ความสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อ รานคาสามารถจัดการกับคำสั่งซื้อที่เขามาในรานคาไดเองโดยงาย 

เชน การกดรับคำส่ังซื้อ การปฏิเสธรับคำส่ังซื้อ 

ตัวแปรที่ 21 การจัดสงอาหารเปนไปตามที่แจงไว รานคาสามารถเลือกเวลาในการจัดเตรียมคำส่ังซื้อดวยตนเองได 

ไดแก 15 นาท,ี 20 นาที และ 30 นาที และมีการคำนวณเวลาจากระยะทางจากคนขับมาถึงรานคา และระยะทางจากรานคา

ถึงลูกคา เพื่อคำนวณเวลาการจัดสงคำส่ังซื้อ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ Lewis & Bloom (1983) ไดใหคํานิยามของ

คุณภาพการบรกิารวาเปน ส่ิงทีใ่ชชี้วัดใหรูถึงระดับของการบรกิารที่สงมอบตอลูกคา หรือผูรับบริการวาการสอดคลองนั้นมี

ความเหมาะกับความตองการของเขาไดดีเพียงใด พบวามีความสำคัญตอการพึงพอใจในการใชงานของรานคา คนขับ และ

ลูกคา 

ตัวแปรที่ 22 การจัดการขอมูลราน รานคาสามารถจัดการขอมูลรานคาดวยตนเองไดโดยงาย ไดแก ขอมูลชื่อรานคา 

ที่อยูรานคา เบอรติดตอ และเวลาเปด-ปดรานคา 

ตัวแปรที่ 23 ความแมนยำของแผนที่ ความแมนยำของแผนที่เปนปจจยัสำคัญของแอปพลิเคชันการจดัสงแบบเดลิ

เวอรีเ่นื่องจากตรงใชพิกดัที่แมนยำในการเดินทางจัดสงคำส่ังซือ้ ทั้งรานคา คนขับ และลูกคา จำเปนตองมีการเปดใชงาน

สถานที่ปจจุบันของแตละฝาย ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ ธนะวัชร จริยะภูมิ (2560) ในการศึกษาระบบจัดสงอาหารดวย

การนำทางแบบชาญฉลาด ดวยการนำทางแบบชาญฉลาดจะชวยใหรานอาหารระดับปานกลาง และระดับเล็กสามารถ

ตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจตอการบริการของลูกคาใหไดมากที่สุด เพราะบริการจัดสงอาหารออนไลน พบวา

สำคัญตอการจดัสงสินคาถึงมือลูกคาผานระบบพีเอ็กซ 

ตัวแปรที่ 24 การชำระคาใชจายไดหลากหลายชองทาง ชองทางในการชำระเงินเปนปจจยัสำคัญในการเพิม่

ทางเลือกการชำระเงินใหกับผูซื้อ ทั้งทางฝงรานคา คนขับ และลูกคา สามารถเลือกชำระไดหลากหลายชองทาง ไดแก 

Internet banking, QR Code, Promptpay, บัตรเครดิต/เดบิต และอื่น ๆ เพื่อหลีกเล่ียงการชำระเงินสด และลดการแพร

เชื้อ COVID-19 ผานการสัมผัสโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ Li (2014) ไดศึกษาและการนําแบบจําลองความสำเร็จ

ของระบบสารสนเทศไปวิเคราะหโปรแกรมประยุกตโมบายแบงคกิ้ง กลาววา คุณภาพระบบสำหรับโมบายแบงคกิ้ง มีปจจยั 

ดังนี้ ความสามารถในการทำงาน (Functionality) การตอบสนองดานเวลา (Response Time) ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

สวนตอประสานผูใช (User Interface) และความงายตอการใช งาน (Ease of Use) พบวามคีวามสําคัญตอความสะดวกใน

การชำระคาใชจายของรานคา คนขับ และลูกคา 

ตัวแปรที่ 25 คาบริการมีความสมเหตุสมผล ทางระบบมีการคิดคาบริการอยางเปนเหตุเปนผล และมีโปรโมชันตางๆ 

ใหทางรานคาสามารถเลือกเขารวมดวยตนเองได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมผงา วรีะโยธิน (2560) ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด (4Cs) ลูกคา (Customer) ราคา (Cost) ความสะดวกสบาย (Convenience) และการส่ือสาร 

(Communication) มีผลตอการตัดสินใจใชแอปพลิเคชันอูเบอร อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับสงอาหาร (Food Delivery) 

เนนในเรื่องการใชงานแอปพลิเคชันที่งายและสะดวกมากกวาการออกแบบการใชงานงาย ไมซับซอน และยุงยาก สะดวกใน

การตดับัตรเครดิต ราคาคาบรกิารจดัสงราคาเดียว และมีโปรโมชันตอเนื่อง ซึง่มีความสำคัญตอการเลือกใชบริการระบบพี

เอ็กซของรานคา 

ตัวแปรที่ 26 การแสดงผลและสรุปสถิติยอดขาย ทางรานคาสามารถดูผล และสถิติยอดการขายไดเองไดผานแอป

พลิเคชัน และสามารถกดรับเอกสารสถิติยอดขายผานแอปพลิเคชันดวยตนเองไดโดยงาย 
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ตัวแปรที่ 27 การจัดการรายการเดินบัญชีของราน รานคาสามารถจัดการรายการเดินบัญชีของทางรานดวยตนเองได

โดยงาย 

ตัวแปรที่ 28 การจัดการระบบจองคิว แอปพลิเคชันรองรับระบบการจองคิวของลูกคา เมื่อมีความตองการใชบริการ

นั่งทางที่รานได โดยรานคาสามารถตอบรับดวยตนเองไดโดยงายผานแอปพลิเคชัน 

ตัวแปรที่ 29 การบริการรับสินคาไดหลากหลายชองทาง รานคาสามารถจัดสงสินคาไดหลากหลายชองทาง ไดแก 

การจัดสงผานระบบเดลิเวอรี่ และลูกคามารับดวยตนเองที่ราน 

ตัวแปรที ่30 การใชงานบัญชีผูใชเดียวไดหลายเคร่ือง แอปพลิเคชันรองรับการใชงานบัญชผูีใชเดียว ไดหลายอุปกรณ

ในเวลาเดยีวกัน เพื่องายตอการจัดการรานคา หากอุปกรณเครื่องหลักในการจัดการรานคาไมเพียงพอตอการใชงานในขณะนั้น 

ตัวแปรที ่31 สามารถดูขอเสนอแนะของลูกคาที่มีตอราน ทางรานไดรับขอเสอแนะจากเว็บไซต ส่ือโซเชียลตาง ๆ 

และลูกคาวาเปนรานคายอดนยิม มีการบอกตอ และพูดถึงประสบการณดี ๆ ที่ไดรับจากการใชบรกิาร สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวม (2561) พบวา ผูบริโภคมีการคนหาขอมูลรานคาจากการรีววิในส่ือออนไลน และ

จำนวนความนยิมภายในแอปพลิเคชัน กอนทำการตดัสินใจในการใชบรกิาร 

ตัวแปรที ่32 แอปพลิเคชันพีเอ็กซมีโฆษณาออนไลน การนำเสนอขอมูลขาวสาร และโปรโมชันของรานคาผานส่ือ 

การโฆษณารานคาผานส่ือออนไลน โทรทัศน หรือปายหนาราน สอดคลองกับผลการวิจยัของ เจริญขวัญ วงคเพ็ญ (2558) 

พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญตอการไดรับขอมูลขาวสาร และโปรโมชัน เกี่ยวกับรานคาผานส่ือออนไลนกอนตัดสินใจในการใช

บริการ 

ตัวแปรที่ 33 ทานตองการใชแอปพลิเคชันในการขายสินคา รานคาตองการขายสินคา และบริการผานแอปพลิเคชัน 

ในระบบการจัดสงแบบเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ Negash, Ryan et al. (2003) ในเรื่องของประโยชนของขอมลู 

(Informativeness) และความนาสนใจของขอมูล (Entertainment) พบวาสำคัญตอการทีร่านคาตองการใชงานแอปพลิเคชัน

เพื่อเปนแพลตฟอรมออนไลนเดลิเวอรีใ่นการขายสินคา 

ตัวแปรที่ 34 ขอมูลในแอปพลิเคชันถูกตอง นาเชื่อถือ ไมมีขอผิดพลาด ขอมูลที่แอปพลิเคชันแจงไวภายในแอป

พลิเคชันมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และไมมีขอผิดพลาด ทำใหรานคามีความเชื่อมั่น และไววางใจในการขายสินคาและบริการ

ผานแอปพลิเคชัน 

ตัวแปรที่ 35 ขอมูลในแอปพลิเคชันชัดเจน ไมคลุมเครือ และเขาใจงาย ขอมูลในแอปพลิเคชันมีความชัดเจน เขาใจ

งาย ทำใหรานคาสามารถใชงานดวยตนเองโดยงาย 

ตัวแปรที่ 36 ขอมูลในแอปพลเิคชันมีความครบถวนเพียงพอ ขอมูล และการทำงานของแตละการทำงานในแอป

พลิเคชันเพียงพอตอการใชงานพื้นฐานในการจดัการสินคา และคำส่ังซื้อของทางรานคา ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ 

McKinney et al. (2002) ความสัมพันธของขอมูล (Relevance) ความสามารถในการทำความเขาใจ (Understandability) 

ความนาเชื่อถือของขอมูล (Reliability) ความเพียงพอของขอมูล (Adequacy) ขอบเขตของขอมูล (Scope) ความมีประโยชน

ของขอมูล (Usefulness) พบวามีความสำคัญตอการใชงานแอปพลิเคชันพื้นฐานของรานคา 

ตัวแปรที่ 37 การคนหา และทำความเขาใจแอปพลิเคชันเปนเรื่องงาย แอปพลิเคชันสามารถคนหาคำสั่งซื้อ หรือ

เมนูสินคาไดงาย รานคาสามารถทำความเขาใจผานคูมือการใชงานแอปพลิเคชันที่มีให และสามารถทำไดดวยตนเองโดยงาย 
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5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
     จากการศึกษาแนวการการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน ผูศึกษาได

วิเคราะหตัวแปรพื้นฐานที่สำคัญตอการพัฒนาแอปชันซึ่งเกิดขึ้นกับรานคาที่ใชบริการแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยวิเคราะหจากระบบคูแขง อาทิ แอปพลิเคชันแกร็บฟูด และแอปพลิเคชันไลนแมน เปนตน ซึ่งเปนตนแบบที่

สำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการระบบรานอาหาร และนำมาพัฒนาระบบการจัดการรานคาบนมือถือผาน

แอปพลิเคชันพีเอ็กซ ซึ่งสามารถวิเคราะหได 37 ตัวแปรพื้นฐานที่ควรมีในระบบการจัดการรานอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่ง

ตัวแปรเหลานี้ มีผลตอประสบการณการใชงานและความสนใจของผูใช ซึ่งมีผลทำใหแอปพลิเคชันไดรับความนิยมจากการใช

งานของรานคา และลูกคา 

     ดานภัยคุกคามมีปจจัยทีส่งผลตอระบบการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน ไดแก สถานการณวิกฤติ COVID-19 

ที่สงผลใหธุรกิจอื่นที่ดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบเดียวกันนี้ คำนึงถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในการตอยอดทางธุรกิจ ทำใหธุรกิจอื่น

ที่ดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบเดียวกันที่มีขนาดใหญสามารถ เขาถึงกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายไดรวดเร็วกวา เนื่องจาก

ทรัพยากร และความสามารถทางธุรกิจในการดำเนินการทางธุรกิจ 

    จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชัน ผูจัดทำไดนำผลการศึกษามาใชในการ

ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ และปจจุบันแอปพลิเคชันพีเอ็กซไดถูก

นำไปใชในงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเปนที่กลุมเปาหมาย และใชในการศึกษาในครั้งนี้ 

 

ภาพที่  

3 

องคประกอบการพัฒนาระบบการจัดการระบบรานคาบนมือถือผานแอปพลิเคชันพีเอ็กซ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ) (ต่อ) 

(ต่อ) (ต่อ) 
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การศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of consumer’s milk purchasing behaviour in Bangkok 
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บทคัดยอ 

ในปจจุบันผูบริโภคคนไทยทั้งเด็กและผูใหญมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นทำใหการดื่มนมพรอมดื่มมีความสำคัญมากขึ้น 

แตสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมนมพรอมดื่ม ในประเทศไทยกลับมีการแขงขันสูงทำใหผูผลิตแตละรายตองดำเนินกลยุทธ

ตางๆ เพื่อทำใหเปนผูนำตลาด ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการ

พิจารณาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มปจจุบัน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสุม

ตัวอยางจากผูที่มาซื้อผลิตภัณฑนมโคสดพรอมดื่มในกรุงเทพมหานครจำนวน 385 ตัวอยาง และในการทดสอบความสัมพันธ

ของตัวแปรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจากผลวิจัยพบวา พบวา 1. ปจจัยประชากรศาสตร มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมพรอมดื่ม

ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง 2.ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขต

กรุงเทพมหานคร 3.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คำสำคัญ : นมพรอมดื่ม , พฤติกรรมผูบริโภค , การตัดสินใจซื้อ 

Abstract 
In recent years. Thai consumers, both children and adults, take much more interest in their health 

and become more aware of the importance of drinking milk. However, manufacturers have to pull out 

many different business strategies to survive in a highly competitive Ready-to-drink milk market in Thailand. 

For this reason, consumer’s behaviour and factors that affect consumer's decision making on Ready-to-

Drink milk have been researched and studied. The data collection has been done by using the survey to 

collect samples from 385 random buyers of Ready-to-Drink milk  in Bangkok. Then, and see what affects 

consumer's decision making on Ready-to-Drink milk. The study has shown that 1. Demographic factors are 

found to have no impact on consumer’s decision making to buy Ready-to-Drink milk. 2. Personal factors 

are found to have a positive influence on consumer behavior’s decision making to buy Ready-to-Drink milk 

in Bangkok area. 3. The 4P of marketing are found to have a positive effect on consumer's decision making 

on Ready-to-Drink milk in Bangkok area. 
 

Keyword : Ready-to-Drink milk, consumer behaviour, purchase decision 
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1. บทนำ  
 

ในปจจุบันแนวโนมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูบริโภคกำลังไดรับความนิยมอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการคัดสรร

ในการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาและมีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ทำจากนมโคที่มี

สารอาหารบำรุงรางกายมาก สงผลใหมูลคาตลาดของนมพรอมดื่มในประเทศไทยมีประมาณ 51,200 ลานบาทตอป แตสวน

ทางกับการแขงขันภายในตลาดนมพรอมดื่มที่ดุเดือดขึ้นจากหลากหลายปจจัยทั้งจากการมีผู ประกอบการมากขึ้นและ

สถานการณโควิด-19 ที่มีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และรัฐบาลไดออกมาตรการล็อกดาวนเพื่อควบคุมสถานการณ

โควิดวิด สงผลใหผูซื้อนมจำนวนนอยลงเนื่องจากผูซื้อจะตองคำนึงถึงคาใชจายในสิ่งที่จำเปน นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อนม

จะตองออกจากบานจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ผูซื้อคำนึงถึงความเส่ียงและปลอดภัยที่มาซื้อนมในรานคา จึงสงผลใหพฤติกรรมการซื้อ

และบริโภคนมพรอมดื่มลดลง  ยืนยันไดจากขาวขององคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยนายสุชาติ 

จริยาเลิศศักดิ์ รองผูอำนวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย เปดเผยวา ยอดจำหนายในป พ.ศ. 2563 ที่ผาน

มาองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยทำยอดขายได 9,500 ลานบาท ต่ำกวาเปาที่กำหนดไว 10,000 ลานบาท 

เนื่องจากสถานการณโควิด สงผลใหการบริโภคลดลงในชวงตนป (กรุงเทพธุรกิจ 2564)  ทำใหผูผลิตแตละรายตองดำเนินกล

ยุทธตางๆ เพื่อทำใหเปนผูนำตลาด ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตั้งประเด็นศึกษาวิเคราะห “พฤติกรรมการซื้อนมพรอมดื่มในเขต

กรุงเทพมหานคร”  

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้คือ 1. เพื่อศึกษาปจจัยดาน ประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนม

พรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่มที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อนม

พรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด4Pที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อนมพรอม

ดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร     

ขอบเขตของการศึกษา 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยตั้งใจศึกษาประชากรที่อาศัย

อยูในกรงุเทพมหานคร 2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูที่ซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีทั้งเพศชายและเพศหญิง ชวงอายุตั้งแต 20  ป  จนถึงอายุ 50 ปขึ้นไป 3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช 

การวิจัยครั้งนี ้จะใชเครื ่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญตางๆ ในดานลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด4p และ การตัดสินใจซื้อนมพรอมดื่ม 4. 

ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก 1. เพศ 

2. อายุ 3. อาชีพ  4.รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อนมพรอมดื่ม ไดแก 1. เหตุผลที่ซื้อ 2. ตราสินคา 3. 

สถานทีที่ซื้อ 4. ความถี่ที่ซื้อ 5. ชวงเวลาที่ซื้อ 6. ราคาที่ซื้อ 7. การตัดสินใจซื้อ  และ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อนม

พรอมดื่ม ไดแก 1. การตัดสินใจซื้อซ้ำ  2.การแนะนำ / บอกตอ ผูอื่น 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร   

  

ความหมายของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2558) ไดกลาวถึงความหมายของปจจัยทาง

ประชากรศาสตร (Demographic Factor) หมายถึงลักษณะของประชากรไดแกขนาดขององค ประกอบของครอบครัว เพศ 

อายุ การศึกษา ประสบการณระดับ รายไดอาชีพ เชื้อชาติสัญชาติซึ่งโดยรวมแลวจะมีผลตอรูปแบบของอุปสงค และปริมาณ

การซื้อผลิตภัณฑ ทางการทองเที่ยว 

(Kotler, 2003)  ประชากรศาสตรมีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น ดังนี้  

1. ศึกษาเกี่ยวกับขนาดของประชากร หมายถึง จำนวนหนวยในการนับประชากร ทำให นักการตลาดทราบวาในพื้นที่

ใดพื้นที่หนึ่งมีขนาดประชากรเทาใด  

2. ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของประชากร หมายถึง การจัดกลุมของประชากรในพื้นที่ หนึ่ง เปนการศึกษาการ

กระจายของประชากรตามลักษณะภูมิศาสตรหรือเขตที่อาศัยอยู  

3. ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของประชากร หมายถึง ลักษณะตาง ๆ ของประชากรที่ รวมกลุมกัน ณ พื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่ง เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพ รายได อาชีพ เปนตน  

4. ศึกษาองคประกอบของการเปล่ียนแปลงประชากร ไดแก การเกิด การตาย และการ ยายถิ่นฐาน ที่มีผลใหประชากร 

ณ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง สวนขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จำนวนมนุษยในอาณาเขตใด

อาณาเขตหนึ่ง ซึ่งนับได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญเทาใด ความตองการของประชากรก็จะยิ่งมีขนาดใหญ

และเอกภพของบุคคลยิ่งมีจำนวนมากเปนเงาตามตัวทำใหความอยากไดยิ่งหลากหลาย ชองทาง ในการทาธุรกิจก็ยิ่งมีมากขึ้น 

แตขนาดของตลาดจะคุมคากับการลงทุนหรือไมนั้น ตองอาศัยตัวแปรอื่นมาประกอบ เชน อำนาจการซื้อของประชากร

เหลานั้น นักการตลาดจึงตองสนใจติดตามตรวจสอบแนวโนมของประชากรตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถแบงสวนตลาดตาม

ประชากรศาสตร  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

1. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสำหรับการซื้อ การใช การประเมินและ

การจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทำใหความตองการ ของเขาไดรับความพอใจ (Leon G. Schiffman 

and Leslie Lazar Kanuk. 1991อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน. 2554) 

2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter, 1997) เปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อ ของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบถึง

ลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ไดจะ ชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาด

ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ไดอยางเหมาะสม คำถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws 

และ 1H ซึ ่งประกอบไปดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื ่อหาคำตอบ 7 ประการหรือ 7Os 

ประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 
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ความหมายของสวนผสมทางการตลาด 

 

คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip, 2013 อางถึงใน จันทนา รักณนาค, 2556)กลาววาสวนประสมการตลาดหมายถึง 

ตัวแปรทางการตลาดที ่สามารถควบคุมไดซึ ่งหลายธุรกิจไดนำมาใชร วมกันเพื ่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยสวนประกอบ 4 ประการ หรือ 4 ปจจัยหลัก (4P) คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง

ทางการจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้ 

 

     (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 2555) ใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึง การเลือกทางเลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือก 

โดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ ตอบสนองเปาหมาย หรือความตองการของผูเลือกได  

     สามารถจำแนกขั้นตอนการตัดสินใจซื้อออกเปน 5 ขั้นตอน ไดดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อดานการตระหนักถึงความตองการ 

(Kotler, Peter & OIson, 1997) ไดอธิบายวา การตระหนักถึงปญหา (Problem recognition) หมายถึง การรับรูถึงสิ่งที่

ควรจะเปน (Ideal) และสถานะที่แทจริง (Actual state of affairs) วามีความแตกตางกันอยางไร 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อดานการแสวงหาขอมูล 

(Krikelas, 1983) ไดอธิบายวา การแสวงหาขอมูล หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลทำการเสาะหา คนหา เพื ่อใหไดมาซึ่ง

สารนิเทศและขาวสารที่จะสามารถสนองความตองการของตน คลายความสงสัย ใหความรู ในสวนที่บุคคลนั้นมีความสนใจ 

3.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อดานการประเมินทางเลือก 

(กฤษณะ กสิบุตร, 2554) ไดอธิบายวา การประเมินทางเลือก หมายถึง การปฏิบัติของผูบริโภคที่ทำการประเมินคา

คุณประโยชนของทางเลือกที่คาดหมายไวและทำใหการดำเนินการเลือกทางเลือกใหแคบลงจนไดทางเลือกที่ชอบมากที่สุด 

4.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อดานการตัดสินใจซื้อ 

(ชนิดาภา วรณาภรณ, 2555) ไดอธิบายวา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง หลังจากประเมินทางเลือกตางๆ ผูบริโภคจะมีระดับ

ของความพอใจในตัวสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ และผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกส่ิงที่ชอบมากที่สุด 

5.ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อดานพฤติกรรมหลังซื้อ 

( กฤษณะ กสิบุตร, 2554) ไดอธิบายวา พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง การประเมินทางเลือกอีกครั้งหลังจากการใชงานวา

เปนไปตามที่คาดหวังหรือไม ทันทีที่มีการใชงานสินคาดังกลาว 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนผูที่เคยเลือกซื้อนมพรอมดื่ม เนื่องจากไมทราบ

จำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชการกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางที่ไมทราบ

ขนาดของประชากรของ (W.C. Cochran (อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) โดยกำหนดความเชื่อมั ่น 95% ความ

ผิดพลาดไมเกิน 5% ซึ่งจากการคำนวณจะไดขนาดตัวอยาง 385 คน   

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการคำนวณเพื่อกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางที่ไมทราบจำนวน

ประชากรของ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) ดังนี ้   n  =   
z2−pq
e2
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สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยกำหนดคาเปอรเซ็นตที่ตองการสุมจากประชากรทั้งหมดเทากับ 50% หรือ 0.5 คาปกติ

มาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเทากับ 1.96 และตองการระดับความเชื่อมั ่น 95% นั่นคือยอมให

คลาดเคล่ือนได 5% ดังนั้นเมื่อแทนคาแลวกลุมตัวอยางที่ไดในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 ตัวอยาง 

 

วิธีการสุมตัวอยาง 

 

     ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการแบงเขตการปกครองทั้งหมด 50 

เขต มี 6 กลุมเขตการปกครอง ตามระบบการบริหารและการปกครองของกรุงเทพมหานคร จากนั้นใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตใดเขตหนึ่งเปนตัวแทนของแตละกลุมการปกครองจาก 6 กลุม

เขตการปกครอง คือ กลุมรัตนโกสินทรกลุมบูรพา กลุมศรีนครินทร กลุมเจาพระยา กลุมกรุงธนใต และกลุมกรุงธนเหนือ   

     ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งทำการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กำหนดไว

ในขั้นที่ 1 ใหครบตามแบบสอบถามจำนวน 385 ชุด ดังนี้  ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดสถานที่และกลุมตัวอยางที่ทำการสำรวจ 

 

ลำดับที ่ รายชื่อเขตที่สำรวจ สถานที่สำรวจ จำนวน 

1 เขตดินแดง หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 45 

2 เขตสวนหลวง หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 48 

3 เขตสายไหม  หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 80 

4 เขตคลองสามวา หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 80 

5 เขตจอมทอง หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 58 

6 เขตบางแค หางสรรพสินคา แหลงชุมชน สถานศึกษา 74 

รวม 385 

 

     ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปที่หางสรรพสินคา หรือสถานบันเทิง 

ที่อยูในเขตทั้ง 6 เขตที่ไดรับการสุมในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เนื่องจากสถานที่ดังกลาวมีผูคนสัญจรไปมาเปนจำนวนมาก  

     ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยการเลือกกลุมตัวอยางผูที่เคยเลือกซื้อนม

พรอมดื่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร แหลงชุมชน อาคารสำนักงาน ตามเขตที่สุมได โดยขอ

ความรวมมือจากผูบริโภคที่อยูตามเขตดังกลาวตอบแบบสอบถาม จนครบจำนวนกลุมตัวอยางในแตละเขตที่กำหนดจนครบ 

385 ตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  

 

1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชในการอธิบายใหทราบถึงลักษณะขอมูลทั่วไปของ

กลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดคือ 
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1.1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มาวิเคราะหดวยการแจกแจง

คาความถี่ (Frequency) และคาสถิติรอยละ (Percentage)  

1.2 พฤติกรรมผูบริโภค ไดแก ตราสินคา  รสชาติ ความคาดหวัง ชองทางการรับขอมูล ขนาดบรรจุภัณฑ ชองทางการ

ซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อ มาวิเคราะหดวยการแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคาสถิติรอยละ 

(Percentage) 

1.3 สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานการ

สงเสริมทางการตลาด ทำการวิเคราะหดวยสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

1.4 การตัดสินใจซื้อนมพรอมดื่ม ทำการวิเคราะหดวยสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)  

2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) นำมาใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1 ความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครจะทำการทดสอบสมมุติฐาน โดยจะนำขอมูลมาวิเคราะห

ทางสถิติดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จะใชสถิติวิเคราะหความแตกตาง t-test และ One-Way ANOVA  

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรม ประกอบดวย ตราสินคา  รสชาติ ความคาดหวัง ชองทางการรับขอมูล ขนาด

บรรจุภัณฑ ชองทางการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขต

กรุงเทพมหานคร จะทำการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวทอีิสระตอกนั หรือหาคา

ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด 

สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร จะทำการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ตารางที่ 2 ดานประชากรศาสตร 

  

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานประชากรศาสตร H0 H1 Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

1. เพศ x  0.556 

2. อาย ุ x  0.390 

3.อาชพี x  0.970 
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     สมมติฐานขอที่ 1 พบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

นมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง 

ตารางที่ 3 ดานพฤติกรรม 

 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานพฤติกรรม H0 H1 Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

1. ตราสินคาของนมพรอมดื่ม x  0.333 

2. รสชาติของนมพรอมดื่ม  x 0.028 

3. เหตุผลในการซื้อ  x 0.000 

4. ชองทางการรับขอมูลขาวสาร x  0.060 

5. ขนาดบรรจภัุณฑ x  0.092 

6. สถานที่ซื้อ x  0.055 

7. ความถี่ในการซื้อ  x 0.009 

8. ราคาที่ซื้อ  x 0.000 

9. บุคคลที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจ x  0.090 

 

สมมติฐานขอที่ 2 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรม ไดแก รสชาติของนมพรอมดื่ม เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และ 

ราคาที่ซื้อสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 4 ดานสวนประสมทางการตลาด 4P 

 
สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานสวนประสมทางการตลาด 

4P 

H0 H1 Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

1. ดานผลิตภัณฑ  x 0.011 

2. ดานราคา  x 0.000 

3.ดานชองทางการจดัจำหนาย  x 0.000 

4.ดานการสงเสริมทางการตลาด  x 0.000 
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สมมติฐานขอที่ 3 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

และ ดานการสงเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อนมพรอมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 

 

     สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยประชากรศาสตร  

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 55.32  อายุ 31-40 จำนวน 120 

คน รอยละ 31.17 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จำนวน 111 คน รอยละ 28.83 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมาก

ที่สุด 20,001-30,000 บาท จำนวน 91 คน รอยละ 23.64 

     สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานพฤติกรรม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมดื่มนมพรอมดื่มยี่หอ ดัชมิลล จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.66 

สาเหตุหลักของการดื่มนมสดชวยทำใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรง เชน ทำใหกระดูกแข็งแรง บำรุงประสาท เปนตน จำนวน 

243 คน คิดเปนรอยละ 63.12 ชองทางที่ไดรับขอมูลผาน อินเตอรเน็ต / เว็บไซต จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 36.10 

ความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 1-2ครั้ง จำนวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.38 และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อนม

พรอมดื่ม คือ ตัวเอง จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 36.36 

 

     สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 สวนประสมทางการตลาด ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.36 รองลงมา

ไดแก ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36  ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 และดานราคา มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.07 ตามลำดับ 

     สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อนมพรอมด่ืมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

พบวาโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และเมื่อทำการพิจารณาเปนรายขอพบวา ในขอ 

ทานพึงพอใจที่ไดบริโภคนมพรอมดื่มที่ทานชื่นชอบ เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมาไดแก ขอ 

ทานยินดีที่จะซื้อนมพรอมดื่มยี่หอนี้ซ้ำ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก ขอ ทานมีความยินดีที่จะแนะนำและบอกตอ

นมพรอมดื่มยี่หอนี้กับผูอื่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 อยูในระดับมาก ขอ ทานตองการซื้อนมพรอมดื่มตอไปถาในอนาคตมีการ

ปรับราคาใหสูงขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูในระดับมาก และขอ ทานตองการซื้อนมพรอมดื่มเพราะตระหนักถึงความ

ตองการของรางกาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะ  

 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

     1.1 ผูประกอบการควรตั้งราคาสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของสินคา และหมั่นตรวจสอบ

ราคาของคูแขงอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรพัฒนาผลิตภัณฑโดยเสริมคุณคาโภชนาการในนมมากขึ้นหรือสรางความ
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แตกตางของผลิตภัณฑ เพราะผูบริโภคตองการผลิตภัณฑนมที่ดีตอสุขภาพและมีประโยชน และควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ

ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนหรือสวนผสมของผลิตภัณฑเพื่อใหผูบริโภคทราบและเขาใจอยางถูกตอง 

     1.2 ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรูและจดจําผลิตภัณฑ 

ซึ่งจะทำใหเกิดการทดลองซื้อและเพิ่มยอดขายใหกบับริษัท โดยมีการจัดทำโฆษณาผานส่ือตางๆ ทั้งทางโซเซียลมีเดีย โทรทัศน 

และหนังสือพิมพ และทำการประชาสัมพันธเพื่อสรางทัศนคติและสงเสริมภาพพจนที่ดีในสายตาของผูบริโภค  

 

2.ขอจำกัดในงานวิจัย 

เนื่องจากสถานการณ covid และ ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ทำใหการเก็บขอมูล เปนไปอยางลำบากทำใหเกิด

ความลาชาไมเปนไปตามแผนการที่กำหนดไว  ขอมูลจึงถูกจำกัดแคแบบสอบถามไมมีพฤติกรรมเชิงลึกและการสัมภาษณขอมลู

ผูบริโภคเพิ่มเติม ทั้งนี้ขอมูลจากแบบสอบถามเก็บในชวงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ 2565 ดังนั้นผูวิจัยทานอื่นที่นำขอมูล

วิจัยนี้ไปประยุกตใชในงานวิจัยของทาน ตองระวังขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 

 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

     1. ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจัยใหกวางขึ้น โดยศึกษาขอมูลของผูบริโภคนอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

     2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการซื้อซ้ำ(Repurchasing) ของผลิตภัณฑนมสด

พรอมดื่ม 
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ปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาดหลักทรัพยของผูมี

รายไดระดบัปานกลางข้ึนไปในเขตกรุงเทพฯ ชวงเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 

Investment value and risk acceptance in the stock exchange of Thailand 

of moderate-income people and above in Bangkok during Covid-19 

pandemic 
ชนารดี ตรีสอน0

1 และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลลิตา หงษรัตนวงศ12 

Chanaradee Treeson and Lalita Hongratanawong 

  

บทคัดยอ 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน,เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุน

และการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาดหลักทรัพยของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ ชวงเกิดการแพรระบาด

ของโควิด-19 โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือ ผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไปที่มีการลงทุนในกลุมตลาดหลักทรัพย ในเขต

กรุงเทพฯ โดยขนาดของกลุมตัวอยาง 389 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช ANOVA, Independent Sample T-Test และ Multiple Linear Regression ผลการศึกษาพบวานกั

ลงทุนสวนมากเปนพนักงานบริษัทเอกชน เพศหญิง สถานภาพโสด อายุ 20 ถึง 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายได 

20,000-30,000 บาท และปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุนมากที่สุดคือ ปจจัยทางดานผลกำไรของบริษัท  อีกทั้งจาก

การศึกษายังคงพบวาปจจัยอื่นๆ ที่ไมแนนอน มีผลตอระดับความเส่ียงที่รับไดจากการลงทุน  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรม,การลงทุน,ผูที่มีรายไดระดับปานกลาง,ปจจัยสวนบุคคล,การตัดสินใจลงทุน 

 

Abstract 
This research aimed to study factors that affect the investment and risk acceptance in the Bangkok 

stock exchange during covid-19 pandemic. The population sample in this study was 389 people in middle-

income class and above in the Bangkok. The statistical tools utilized in this survey were frequency, 

percentage, mean and standard deviation; moreover, ANOVA, Independent Sample T-Test and Multiple 

Linear Regression were employed. The study indicated that the majority of the participants were females, 

single, age ranging 20 – 30 years old. They finished at least a Bachelor’s Degree program. They earned 

20,000-30,000 Baht a month. Overall,The factors that affect the investment value the most are Profit Factors 

of the Company.In addition, the study still found that other uncertain factors affect the level of risk that 

can be obtained from an investment.  

Keywords: Behavior, Investment, People with medium income, Personal factor, Capital Investment 

Decisions 
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1. บทนำ 

 
ในยุคปจจุบันเศรษฐกิจภายในประเทศไทย สามารถขับเคลื่อนไดจากหลายปจจัย โดยปจจัยหลักมาจากนักลงทุนทั้ง

ภายในประเทศ และตางประเทศ โดยยุคปจจุบันนั้นไดมีนักลงทุนหันเขามาลงทุนในกลุมธุรกิจภายในประเทศไทยมากขึ้น แต

เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก สงผล

ตอพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป  ในชวงการระบาดของโควิด-19 มาตรการล็อกดาวนทำใหคนตองอยูบาน มีเวลา ไมคอย

ไดใชเงิน มีการทำงานที่บานมากขึ้น (Work from Home : WFH) ทำใหคนมีความคุนชินกับการใชดิจิทัลมากขึ้น อาทิ เรียน

ออนไลน, หาขอมูลออนไลน, ช็อปปงออนไลน และทำใหการเปดบัญชีหุนทำไดงายขึ้น จึงทำใหมีการนำเงินออกมาลงทุนใน

ตลาดหุนและคริปโทเคอรเรนซี ซึ่งถือเปนเทรนดทัว่โลกมากขึน้ อีกทั้งจำนวนนักลงทนุก็ปรบัตัวเพิม่ขึ้นจากเดิมมาก โดยเฉพาะ

คนรุนใหม ไดหันเขามาลงทุนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการเกิดวิกฤตโควิด-19 จะเห็นไดจากจำนวนการ

เปดบัญชีที่มีเพิ่มขึ้นทุกเดือน โดยส่ิงสำคัญที่สงผลใหมีนักลงทุนหันมาลงทุนเปนจำนวนมากนั้นก็คือ ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดต่ำลง

สุดในรอบ 10 ป ต่ำลงจนเกือบถึง 0% จึงสรางแรงกดดันใหคนที่มีเงินเก็บ ตองแสวงหาผลตอบแทน แตปญหาที่ตามมานั้นก็

คือสภาวะวิกฤตโควิด-19  ที่สงผลกระทบตอตลาดการลงทุน ภายในประเทศเปนอยางมาก โดยตลาดหุนไทยนั้นรวงหนักใน

รอบหลายป ซึ่งสงผลใหนักลงทุนเทขายหุน เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน แตยังมีนักลงทุนจำนวนมากที่ยังเลือกที่จะ

ลงทุน โดยลงทุนแบบเก็งกำไรระยะส้ัน ซึ่งอยูในความเส่ียงที่สูง โดยเฉพาะนักลงทุนรุนใหม สงผลใหเกิดสภาวะขาดทุน โดยยัง

มีนักลงทุนหลายกลุมที่มีมุมมองการลงทุนที่เปลี่ยนไปหลังจากเกิดสภาวะโรคระบาดโควิด-19  โดยหันมาลงทุนในรูปแบบใหม 

ในเศรษฐกิจที่สามารถยังคงเติบโตไดและไดรับผลกระทบนอย ซึ่งถาหากมองในกลุมธุรกิจตางๆ ในชวงที่เกิดสภาวะวิกฤตโค

วิด-19  ก็ยังคงมีหลายธุรกิจที่เติบโตอยางมากแบบยั่งยืน ซึ่งจากปญหาดังกลาว ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึง พฤติกรรมการลงทุนที่

เปลี่ยนไป แนวคิดการที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักลงทุนที่มีรายไดระดับปานกลางในชวงเกิดสภาวะวิกฤตโควิด 

ผูวิจัยจึงไดนำมาศึกษาและหาขอสรุปถึงประเด็นดังกลาวขางตน 

     โดยรูปแบบการลงทุนหลักๆนั้นจะแบงออกเปน การลงทุนระยะสั้น และการลงทุนในระยะยาว สวนมากคนที่จะเลนหุน

ระยะสั้นนั้นใหประสบความสำเร็จไดนั้นคอนขางยาก และจำเปนตองเปนคนที่มีความสามารถที่สูงมาก มีความพิเศษ ขอมูลดี 

ความรูดี และมีวินัยที่เครงครัด สวนรูปแบบการลงทุนในระยะยาวนั้น ใหประสบผลความสำเร็จนั้นไมยากเลย ซึ่งตองเขาใจ

เกี่ยวกับการลงทุน เลือกหุนใหมีความละเอียด มองอนาคตกิจการใหมีความสมเหตุสมผล และวัดมูลคาถูกแพงกอนทำการเขา

ซื้อ โดยตั้งแตเกิดการแพรระบาดของโควิด-19  สงผลใหมูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุนหลายๆ คน

เปลี่ยนไป โดยหันมาเลือกที่จะลงทุนในหุนแบบระยะยาว ดังนั้นทรัพยลงทุนจึงเปนสิ่งที่ไมควรมองขามเปนอยางมาก โดยมี

หลายกลุมธุรกิจที่เปนที่นาสนใจและลงทุน ไดแก กลุมธุรกิจเทคโนโลยี กลุมนวัตกรรมการแพทยและไบโอเทคโนโลยี กลุม

ธุรกิจอีคอมเมิรช เปนตน (ที่มา: McKinsey & Company) ซึ่งวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอมูลคา

การลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง และเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันที่สงผลตอมูลคาการ

ลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาดหลักทรัพยของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพร

ระบาดของโควิด-19 และประโยชนของการวิจัย เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยง 

และทราบถึงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันที่สงผล พฤติกรรมการลงทุนในกลุมตลาดหลักทรัพย ของผูมี

รายไดระดับกลางขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร หลังการแพรระบาดของโควิด-19 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

เพชรี ขุมทรัพย,2544 กลาวไววา ตัวกำหนดจุดมุงหมายของการลงทุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ 1. อายุของนัก

ลงทุน (The Age of the Investor) คือ นักลงทุนที่มีอายุนอย หรือระหวาง 25 – 40 ป มักกลาเสี่ยงและมีความสนใจลงทุน

ในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุน แตนักลงทุนที่มีอายุระหวาง 40 – 50 ป อาจจะจนใจการลงทุนใน

หลักทรัพยที่ใหรายไดประจำมากกวา ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะทางครอบครัว และนักลงทุนที่มีอายุมากกวา 60 ป ยิ่งมีความพอใจ

ที่จะลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดแนนอน 2. การมีครอบครัว และความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว (Marital Status and 

Family responsibilities) คือ ผูลงทุนที่มีครอบครัวแลวตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของครอบครัว ตองใหการศึกษาแก

บุตร ทำใหเกิดความจำเปนที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่มั่นคง ใหรายไดแนนอน สวนคนโสดไมมีภาระผูกพัน ยอมลงทุนใน

หลักทรัพยที่มีความเส่ียงได 

3. สุขภาพของผูลงทุน (The Health of the Investor) คือ ปญหาเรื่องสุขภาพของนักลงทุนที่มีตอการกำหนดนโยบายในการ

ลงทุนของนักลงทุน นักลงทุนที่มีสุขภาพไมสมบูรณ ยอมตองการรายไดที่เกิดขึ้นในปจจุบันมากกวาหวังผลประโยชนที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต 4. นิสัยสวนตัวของนักลงทุน (Personal Habit) คือ นักลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่อาจจะไมมีความจำเปนที่ตอง

ใชรายไดที่ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย เขาอาจจะลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีการขยายตัวในอนาคตก็ได ในทาง

ตรงกันขามนักลงทุนที่ใชจายฟุมเฟอย ยอมตองการไดรายไดที่แนนอน เพื่อมาจุนเจือรายจายที่เกิดขึ้น 5. ความสมัครใจในการ

ลงทุน (Willingness to Accept Risks of Investment) คือนักลงทุนบางทานอาจตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง

ความเสี่ยงในที่นี้ มีหลายลักษณะดวยกัน อาทิเชน ความเสี่ยงธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด และความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย เปน

ตน นักลงทุนในลักษณะนี้ไดเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแลว 6.ความจำเปนของนัก

ลงทุน (Investor’s Needs) คือ ความจำเปนของผูลงทุนอาจจะแตกตางกัน บางทานอาจจะมีความจำเปนทางดานการเงิน 

บางทานอาจจะมีความจำเปนในแงของความรูสึก และจิตใจแนนอนที่สุดสิ่งที่สำคัญที่เรงเราใหเกิดการลงทุน คือ ตัวกำไร ซึ่ง

อาจเก็บสะสมไว เพื่อใชในยามแกชรา  

ศิริวรรณ เสรรัตน (2538, หนา 10 ) กลาววาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการ คนหาพฤติกรรมการซื้อและการ

ใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงความตองการและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คำตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ

วางแผนกลยุทธเพื่อสามารถสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยใช 7 คำถามคนหาพฤตกรรมของผูบริโภค

คือ 6Ws และ 1Hเพื่อที่จะหาคำตอบ 7 ประการ โดยคำถามที่ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่ง

ประกอบไปด วย  WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพ ื ่ อหาคำตอบ 7Os ประกอบด วย 

Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช (2553 : 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรมผูบริโภค วา หมายถึง กิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมี 3 รูปแบบ พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได (Dynamic) เนื่องจากความ

เปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทำใหมีผลกระทบตอปจจัยดานความคิด 

ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน และภายนอก จึงทำใหพฤติกรรม

ผูบริโภคไมหยุดนิ่งอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวไดตลอดเวลา  

สุภัชญา ตรีทานนท (2559) ไดทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุนที่สงผลตอความ

ตองการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพย ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ ที่มีอิทธิพลตอความตองการขอรับ

บริการซื้อและขายหลักทรัพย ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ วิธีการ
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ดำเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอที่ซื้อขายหลักทรัพย

ดวยวิธีซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 410 ตัวอยาง โดยวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง คือกลุมนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย ใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางตามแนวคิดของทาโร ยามาเน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามโดยนำขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติรอยละ และไค-สแควร ผลการวิจัยดานพฤติกรรม พบวา นักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยเอ็มเอไอที่ขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ต สวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 

31-40 ปสถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ลูกจางหรือพนักงานเอกชน รายไดสุทธิตอเดือน 50,000 – 

100,000 บาท ลงทุนซื้อขายหลักทรัพยผานทางอินเทอรเน็ตชองทางเดียว เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทบัญชีแคชบา

ลานซ 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ไดทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม การลงทุน และแรงจูงใจ

ในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความแตกตางของขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 2) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ที่

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทำการรวบรวมเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางที่ใชในการรวบรวมทำวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: 

One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง จะทำการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเปนรายคู (Multiple Comparisons) ดวย

วิธี 16 ของ เชฟเฟ (Scheffe) และการวิเคราะหทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression Analysis) และการวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 40-59 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 

50,001 บาท ขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีประสบการณการการลงทุน 4-5 ป ดานพฤติกรรมการลงทุนมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลงทุน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูศึกษาจึงไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว ดังตอไปนี้ 
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3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีรายไดระดับกลางขึ้นไปที่ลงทุนในกลุมตลาดหลักทรัพย โดยมีอายุ

ตั้งแต 20 ปขึ้นไปอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยไมทราบจำนวนประชากรที่แนชัด 

ผูศึกษาจึงไดกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร แบบกรณีไมทราบคาจำนวนประชากร จึงไดกำหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางจากสูตรการคำนวณตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน โดยใหคาความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อมั่น 95% 

อยางไรก็ตาม ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประมาณ 389 ตัวอยาง ใชเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการ

เลือกสุมกลุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกแบบไมมีกฎเกณฑ และทำการกระจาย

แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางทั้งทางตรงและผานชองทางออนไลน โดยจะเนนการเก็บแบบสอบถามผานทางชองทาง

ออนไลนเปนหลัก เนื่องจากชวงนี้ยังคงเฝาระวังจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 และประเภทของขอมูลที่ใชใน

การวิจัย คือขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลที ่รวบรวมไดจากการคนควาจากหนังสือวิชาการ บทความ 

วิทยานิพนธเว็ปไซดและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนและพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุน เพื่อนำมาประกอบและ

อางอิง และขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผูวิจัยไดรวบรวมจากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเครื่องมือที่

ใชในการวิจัยเปนการศึกษาแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถามแบบปลาย

ปด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยที่มีอิทธิพลที่สงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุน มูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาดหลักทรัพยของผูมีรายไดระดับปานกลางขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร หลังการแพรระบาดของโควิด-19 เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ซึ่งแบบสอบถาม (Questionnaire) มี

ทั้งหมด 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามดานขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
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สวนที่ 2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและการเมือง ดานเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย ดานเกี่ยวกับตัวหลักทรัพย และดานอื่นๆ 

ที่มีความไมแนนอน เชน การแพรระบาดของโควิด-19  

ลักษณะคำถามเปนแบบ (Semantic Differential Scale) มี 5 ระดับ คือ มีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง มีอิทธิพลมาก มี

อิทธิพลปานกลาง มีอิทธิพลนอย ไมมีอิทธิพล และสวนที่ 3 แบงดังนี้ (1) มูลคาการลงทุน, ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจาก

การลงทุน, ประเภทการลงทุน, กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

มูลคาการลงทุนลักษณะคำถามเปนแบบ คำถามปลายปด (Close Ended Question) (2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจาก

การลงทุนลักษณะคำถามเปนแบบ (Semantic Differential Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ที่สุด (3) ประเภทการลงทุน ลักษณะคำถามเปนแบบ (Semantic Differential Scale) มี 5 ระดับ คือ มีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง 

มีอิทธิพลมาก มีอิทธิพลปานกลาง มีอิทธิพลนอย ไมมีอิทธิพล (4) กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุน ลักษณะคำถามเปนแบบ (Semantic Differential Scale) มี 5 ระดับ คือ มีอิทธิพลเปนอยางยิ่ง มีอิทธิพลมาก 

มีอิทธิพลปานกลาง มีอิทธิพลนอย ไมมีอิทธิพลเลย  

โดยขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากตำรา ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามในงานวิจัย จากนั้นศึกษาวัตถุประสงค กรอบแนวคิดในการศึกษา และ

สมมติฐานการศึกษา นิยามตัวแปรเพื่อสรางแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรที่ใชในการศึกษา จากนั้นนำ

แบบสอบถามที่สรางขึ ้นเสนอตออาจารยที ่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองใหครอบคลุมทั้งดาน

โครงสราง เนื้อหา และภาษาที่ใช เพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูตอบ แลวนำมาปรับปรุงแกไข นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข

ตามขอเสนอแนะ และนำเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นนำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ 

ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวไป  

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชการทดลองสอบกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียง และไดทำการทดสอบกับกลุมที่

ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 และสุดทายนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชจริงกับกลุมตัวอยางที่กำหนดไว เพื่อการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

 

4. ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สำหรับขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิเคราะห         

ขอมูลดังนี้สำหรับเพศของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 62.4 เปนเพศหญิง ในขณะที่รอยละ 37.5 เปน

เพศชาย สำหรับอายุผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 62.5 มีอายุระหวาง 20 ถึง 30 ป รองลงมาคืออายุ

ระหวาง 31 ถึง 40 ป ผูที่มีอายุระหวาง 41 ถึง 50 ป และผูที่มีอายุมากกวา 50 ป ขึ้นไปตามลำดับ โดยคิดเปนรอยละ 24.4 

รอยละ 6.9 และ รอยละ 6.2 ตามลำดับ สำหรับสถานภาพ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญหรือ

คิดเปนรอยละ 75.3 มีสถานภาพโสด รองลงมาคือผูที่มีสถานภาพสมและหยาราง ตามลำดับโดยคิดเปนรอยละ 23.1 และรอย

ละ 1.5 ตามลำดับ สำหรับระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ หรือคิดเปนรอนละ 79.7 มีระดับการศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือผูที่มีระดับปริญญาโท ระดับอนุปริญญาหรือปวส. และปริญญาเอกตาม ลำดับ โดยคิดเปน

รอยละ 17.2 รอยละ 2.3 และรอยละ 0.8 ตามลำดับ สำหรับอาชีพ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญหรือคิดเปนรอยละ 48.3 เปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือผูที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูที่รับราชการ ผูที่เปน
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เจาของกิจการหรือทำธุรกิจสวนตัว ผูเกษียณอายุ และผูที่เปน นักลงทุน โดยคิดเปนรอยละ 26.5 รอยละ 15.2 รอยละ 7.7 

รอยละ 1.8 และรอยละ 0.5 สำหรับรายได จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ หรือคิดเปนรอยละ 

48.8 มีรายไดระหวาง 20,000 ถึง 30,000 บาท รองลงมาคือผูที่มีรายไดระหวาง 30,001 ถึง 40,000 บาท ผูที่มีรายได

ระหวาง 40,001 ถึง 50,000 บาท และ ผูที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป โดยคิดเปนรอยละ 30.1 รอยละ 12.1 และ

รอยละ 9.0 ตามลำดับ  

สำหรับปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจลงทุน ผลการวเิคราะหขอมูลจะถูกจำแนกตามรายดานอันประกอบไปดวย ปจจยั

ดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมและการเมือง ปจจัยดานอื่นๆ ที่มีความไมแนนอน ปจจัยดานเกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย และ

ปจจัยเกี่ยวกับตวัหลักทรัพย โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดงันี้ จากการวิเคราะหขอมูลพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีความคิดเห็นวา สภาพคลองทางการเงินคือปจจัยทีม่ีอิทธิพลเปนอยางยิง่ตอการลงทุน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.25 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาสำหรับเพศของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 62.4 เปนเพศ หญิง 

ในขณะที่รอยละ 37.5 เปนเพศชาย สำหรับอายุ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหรือคิดเปนรอย

ละ 62.5 มีอายุระหวาง 20 ถึง 30 ป รองลงมาคือผูที่มีอายุระหวาง 31 ถึง 40 ป ผูที่ มีอายุระหวาง 41 ถึง 50 ป และผูที่มี

อายุมากกวา 50 ป ขึ้นไปตามลำดับ โดยคิดเปนรอยละ 24.4 รอยละ 6.9 และ รอยละ 6.2 ตามลำดับ สำหรับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 75.3 มีสถานภาพโสด 

รองลงมาคือผูที่มีสถานภาพสมและหยาราง ตามลำดับโดยคิดเปนรอยละ 23.1 และรอยละ 1.5 ตามลำดับ สำหรับระดับ

การศึกษา จากการวิเคราะห ขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือคิดเปนรอนละ 79.7 มีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี รองลงมาคือผูที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท ระดับอนุปริญญาหรือปวส. และปริญญาเอกตาม ลำดับ 

โดยคิดเปนรอยละ 17.2 รอยละ 2.3 และรอยละ 0.8 ตามลำดับ สำหรับอาชีพ จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 48.3 เปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือผูที่เปน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูที่รับ

ราชการ ผูที่เปนเจาของกิจการหรือทำธุรกิจสวนตัว ผูเกษียณอายุ และผูที่เปน นักลงทุน โดยคิดเปนรอยละ 26.5 รอยละ 

15.2 รอยละ 7.7 รอยละ 1.8 และรอยละ 0.5 สำหรับรายได จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

หรือคิดเปนรอยละ 48.8 มีรายไดระหวาง 20,000 ถึง 30,000 บาท รองลงมาคือผูที่มีรายไดระหวาง 30,001 ถึง 40,000 บาท 

ผูที่มีรายไดระหวาง 40,001 ถึง 50,000 บาท และ ผูที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาทขึ้นไป โดยคิดเปนรอยละ 30.1 รอยละ 

12.1 และรอยละ 9.0 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สำหรับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดทำการ

วิเคราะหขอมูลโดยอางอิงตามสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

H1:ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในมูลคาการลงทุน ของผูมีรายได

ระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

H2:ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับไดจาก

การลงทุน ของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

H3:ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสงผลใหเกิดความแตกตางในมูลคาการลงทุน ของผูมีรายไดระดับกลางขึ้น

ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

H4:ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสงผลใหเกิดความแตกตางใน ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับไดจากการลงทุน 

ของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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จากสมมติฐานการวิจัยขางตน ผู ว ิจ ัยไดเลือกใช ANOVA และ Independent Sample T-Test ในการทดสอบ 

สมมติฐานที ่ 1 และ 2 สำหรับสมมติฐานที ่ 3 และ 4 ผู ว ิจ ัยไดเลือกใช Multiple Linear Regression ในการ ทดสอบ

สมมติฐาน โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 

 

 
      

     สำหรับความแตกตางของปจจัยสวนบบุคลตอระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในการลงทุน สามารถสรุปผลการ วิเคราะห

ขอมูลไดดังนี้  

ตัวแปรต้น ข้อมูลส่วนบุคคล 𝐱𝐱� S.D df T/F  

เพศ  ชาย 273523.97 1259870.65 387 1.273  

 หญิง 129720.99 678184.23    

อายุ  20 – 30 ปี 115198.35 897160.15 385 7.927  

31 – 40 ปี  99826.32 82673.15 

 41 – 50 ปี 335185.19 651078.22    

 มากกว่า 50 ปี ข้ึนไป 1038750.00 2254667.26    

สถานภาพ โสด 156763.48 1014573.25 386 .530  

สมรส  273333.33 685038.21 

 หย่าร้าง 154166.67 114342.32    

ระดับการศึกษา  อนุปริญญา/ ปวส.  280000.00 295592.63 385 16.618  

ปริญญาตรี  92182.90 260922.05 

 ปริญญาโท 447910.45 1816969.13    

 ปริญญาเอก 3450000.00 5672521.49    

อาชีพ  ข้าราชการ  92881.36 109851.48 383 2.302  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 73613.59 293920.50 

 พนักงานบริษัทเอกชน 190670.21 1066089.23    

 เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจ

ส่วนตัว 
708283.33 1956903.23 

   

 นักลงทุน 180000.00 240416.31    

 เกษียณอายุ 134285.71 168211.88    

 

ตัวแปรต้น ข้อมูลส่วนบุคคล 𝐱𝐱� S.D df T/F  

รายได้  20,000 – 30,000 

บาท 

52585.26 59662.93 385 19.662  

30,001 – 40,000 

บาท 

72209.40 57704.48 

 40,001 – 50,000 

บาท 

186265.96 300074.52    

 มากกว่า 50,000 บาท  1264642.86 2933214.47    
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     สำหรับปจจัยที่สงผลตอการลงทุนและมูลคาการลงทุน ผูวิจัยไดเลือกใช Multiple Linear Regression ในการ วิเคราะห

ขอมูล โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้  
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     สำหรับปจจัยที่สงผลตอการลงทุนและระดบัความเส่ียงทีร่บัไดในการลงทนุ จากการวิเคราะหขอมูลดวย Multiple Linear 

Regression สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมลูไดดังนี ้

 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
สมมุติฐานที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในมูลคาการลงทุน ของผูมี

รายไดระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19 และสมมุติฐานที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
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แบบสอบถามที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความแตกตางในการใหระดับความสำคัญของความเสี่ยง ที่ยอมรับไดจากการลงทุน 

ของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19 

จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอป สงผลตอมูลคาการลงทุนและระดับความสำคัญการยอมรับความเสี่ยงใน

กลุมตลาดหลักทรัพยของผูมีรายไดระดับปานกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด 19 ซึ่งผูที่ทำ

การลงทุนสวนมากอยูในชวงอายุ 20-30 ป ซึ่งผูลงทุนในชวงอายุนี้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการลงทุนสูงมาก และนักลงทุน

ที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการลงทุนอยูในระดับต่ำที่สุด แตในสวนของมูลคาในการลงทุนพบวา

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตั้งแต  50 ป ขึ้นไปจะมีมูลคาการลงทุนเฉลี่ยสูงที่สุด เพราะผูตอบแบบสอบถามกลุมนี้มีอายุ

คอนขางเยอะ และมีความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการลงทุนอยูในระดับนอย เวลาลงทุนจึงตองรอบคอบ ตองการใหเงินงอกเงย

แตจะยังคงรักษาเงินตนไว ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของ เพชรี ขุมทรัพย (2544: 6) ที่กลาวไววา อายุของนักลงทุนสงผลตอ

การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนที่มีอายุนอย ระหวาง 25 -40 ป มักกลาเสี่ยงและมีความสนใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพย เพื่อใหเกิดความงอกเงย สวนนักลงทุนที่มีอายุคอนขางเยอะจะมีความพอใจในการลงทุนในส่ิงที่ใหรายไดแนนอน  

 

สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสงผลใหเกิดความแตกตางในมูลคาการลงทุนของผูมีรายได

ระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงการแพรระบาดของโควิด-19  

จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่ยอมสงผลตอมูลคาการลงทุนมากที่สุดคือ ปจจัยทางดานผลประกอบการกำไรของ

บริษัท ที่ผูลงทุนสนใจ ซึ่งนักลงทุนมีความคิดเห็นวาปจจัยดานฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน และขาวเกี่ยวกับผูบริหารมี

ผลตอการตัดสินใจ ลงทุนในระดับมาก ซึ่งปจจัยที่สงผลรองลงมา คือปจจัยทางดานภายนอก นั้นก็คือปจจัยของสภาวะโรค

ระบาดโควิด ซึ่งจะเห็นไดวา การแพรระบาดของโควิดสงผลตอตลาดลงทุนคอนขางมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

ผูประกอบการหลายๆบริษัท ยอมประสบปญหาการขาดทุน เนื่องจากการแพรระบาดโรคโควิด ทำใหนักลงทุนหันมามองผล

ประกอบการกำไรเปนหลัก และมองหาธุรกิจที่เขาไปลงทุน โดยมีปจจัยทางดานโรคระบาดโควิด สงผลนอยที่สุด โดยปจจัย

ทางดานขาวสารและดานการควบคุมการกำหนดอัตราภาษี นักลงทุนใหเปนปจจัยรองลงมา ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) โดยไดกลาวไววา ปจจัยที่สงผลตอการลงทุนที่มากที่สุด คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ โดยไดแยก

ยอย เปน สภาพคลองทางเศรษฐกิจ,อตัราการเจริญทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหา

นอย ปจจัยตอมาคือ ปจจัยทางดานสังคมและการเมือง จากขางตนจะเห็นไดวาปจจัยที่สงผลตอการลงทุน ของนักลงทุน

เปลี่ยนไป โดยในปจจุบัน มุมมองของนักลงทุน เลือกใหความสำคัญตอผลประกอบการกำไรของบริษัท เปนหลัก เนื่องจากใน

ปจจุบัน สภาวะการเกิดการแพรระบาดโควิด ในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแตธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงธุรกิจขนาดใหญ โดนผลกระทบ

ที่แตกตางกัน นักลงทุนจึงเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีสภาพคลอง และไดรับผลกระทบนอยที่สุด   

สมมุติฐานที่ 4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนสงผลใหเกิดความแตกตางใน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดจาก

การลงทุนของผูมีรายไดระดับกลางขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครชวงการแพรระบาดของโควิด-19 

จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยอื่นๆ ที่ไมแนนอน มีผลตอระดับความสำคัญของเสี่ยงที่รับไดในการลงทุน เนื่องจาก

ตั้งแตเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 พบวาสายพันธุโควิด-19 มีการแพรระบาดหนักไปทั่วโลก และยังคงมีการการกลาย

พันธุใหมๆ อยูตลอดเวลา สงผลใหนักลงทุนไมสามารถคาดเดาสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดขอเสนอแนะจากผล

การศึกษา  

1. ควรเพิ่มปจจัยดานความไมแนนอนที่เกี่ยวกับการแพรระบาดของโควิด-19 ใหมากกวานี้  
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2. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยาง ที่เปนกลุมของผูมีรายไดระดับปานกลางขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานครเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการปรับเปล่ียนระดับรายไดและพื้นที่ ในการศึกษา ซึ่งจะทำใหผลวใน

การศึกษามีความหลากหลายมากขึ้น 

3. การทำวิจัยครั้งตอไป ควรทำการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอมูลคาการลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงในกลุมตลาด

ตางประเทศ เพื่อทำการเปรียบเทียบและนำไปตอยอดในแงของการเขาไปลงทุนได 
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ผลของพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิ

ผานชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Effect of consumer behavior and marketing mixes on jasmine rice 

purchasing decision through online channels of population in Bangkok 
ชมพูนุท หอมเนียม1 และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณี2 

Chomphunoot Homniam and Theerakorn Udomratanamanee  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซื้อขาวสาร

หอมมะลิผานชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และ

เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาด และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลน

ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ ่งเปนการสำรวจโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คนวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบาย

ผลการศึกษาความสัมพันธ เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจกแจงความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ โดยวิเคราะหประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS (Statistical Package for Social Science) ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-

Test โดยใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป และใชสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis)  
 

คำสำคัญ: ขาวสารหอมมะลิ, ดานประชากรศาสตร, ดานสวนประสมทางการตลาด, ดานพฤติกรรมผูบริโภค, ดานกระบวนการตัดสินใจ 

Abstract 
This research aims to study the effect of consumer behavior and marketing mix on purchasing 

decision of jasmine rice via online channels of people in Bangkok. to study different demographic 

characteristics and to study the marketing mix and to study consumer behavior on the decision to buy 

jasmine rice through online channels in Bangkok. This research is quantitative research. (Quantitative 

Research), which is a survey using questionnaires. (Questionnaire) is a tool for collecting data. A sample of 

400 people analyzed the data to describe the results of the correlation study. To test the hypothesis by 

analyzing the data to explain the study results, i.e. frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation. relationship test by analyzing Using statistical package SPSS (Statistical Package for Social Science) 

using One-Way ANOVA or F-Test by comparing the differences between the mean of more than 2 groups 

and using statistical analysis, Multiple Regression Analysis. 
 

Keywords: Jasmine Rice, Demographics, Marketing Mix, Consumer Behavior, Decision-Making Process 
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1. บทนำ 

      

     ความเปนมาขาวหอมมะลิ เปนพันธุขาวที่ปลูกที่อื่นได ไมดีเทากับปลูกในไทย เปนพันธุขาวที่ทำใหขาวไทยเปนสินคา

สงออก ที ่รู จักไปทั่วโลก เปนพันธุ ขาว ที ่มาจากแหลงปลูกขาวหอมมะลิที ่ดีที ่สุดในโลก นั ่นก็คือที ่ราบอันมีอาณาเขต   

กวางขวางใหญที่สุดในภาคอีสาน ที่เราเรียกกันวา “ทุงกุลารองไห” สายพันธุขาวหอมมะลิ ไดแก 1. ขาวหอมมะลิ 105 และ 

2. ขาวหอมมะลิทุงกุลา ซึ่งเมล็ดขาวจะมีลักษณะยาว เรียว และเมล็ดไมมีหางขาว เมล็ดขาวที่ผานการสีแลว จะมีความเลื่อม

มัน จมูกขาวเล็ก เมื่อหุงแลวจะมีกลิ่นหอมคลายใบเตยและนุม ปญหาการศึกษา ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวเปลือกหอม

มะลิ ราคารับซื้อต่ำลงนับจากอดีต ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาวสารเจา ขาวหอม ราคาจำหนายต่ำลงนับจากอดีต ขอมูล

สถิติการใชอินเทอรเน็ตและออนไลนของคนไทยในป 2564 คนไทยออนไลนวันละ 8 ชั่วโมง 44 นาทีในป 2564 การชอป

ออนไลน หรือ e-Commerce กลายเปนเรื่องปกติของคนทุกวัย วัตถุประสงคของการศึกษา 01. ดานประชากรศาสตร เพื่อ

ศึกษาลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 02. ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps เพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอการตัดสินใจซื้อ

ขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 03. ดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H เพื่อศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภค ตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประโยชน

ที่คาดวาจะไดรับ 01. เพื่อเปนประโยชนตอเกษตรกร สามารถใชขอมูลจากงานวิจัย วิเคราะหประยุกตใช เพื่อใหทราบถึง

พฤติกรรมผูบริโภค และขายขาวสารหอมมะลิโดยใชกลยุทธการตลาด 7Ps เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 02. เพื่อ

เปนประโยชนตอเกษตรกรในการเพิ่มมูลคาใหกับขาวสารหอมมะลิ สามารถขายขาวสารหอมมะลิไดในราคามากขึ้น เนื่องจาก

สามารถขายขาวสารหอมมะลิใหกับผูบริโภคโดยตรง 03. เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการที่สนใจและผูที่เกี่ยวของ เพื่อให

ทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภค สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑและกลยุทธการตลาด 7Ps เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

04. ผลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางเพิ่มโอกาส เพื่อยกระดับรายไดเกษตรกรใหมากขึ้นเปนประโยชนตอการขับเคลื่อน

ของประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

(อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตรรวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา 

รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย 

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรชี้ใหเห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความสำคัญลง 

ลักษณะทางประชากรศาสตรที่สำคัญมีดังนี้ 1. อายุ นักการตลาดตองคำนึงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากร

ในเรื่องของอายุดวย 2. เพศ  จำนวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทำงานนอกบานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นักการตลาดตองคำนึงวา

ปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญ ซึ่งที่แลวมาผูชายเปนผูตัดสินใจซื้อ นอกจากนั้นบทบาทของสตรีและบุรุษบางสวนที่ซ้ำกัน 3. 

วงจรชีวิตครอบครัว ขั้นตอนแตละขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัวเปนตัวกำหนดความสำคัญของพฤติกรรมขั้นตอนของวงจร

ชีวิตครอบครัว แบงออกเปน 9 ขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 4. การศึกษาและรายได นักการ

ตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล เนื่องจากรายไดจะมีผลตออำนาจการซื้อ สวนผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนม

บริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ำเนื่องจากผูที่มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดสูงกวาผูที่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

433



มีการศึกษาต่ำ เพราะจะทำใหนักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเปาหมายไดตามสัดสวนที่ตองการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ,2543) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบหรือปจจัยที่สำคัญใน

การดำเนินงานทางดานการตลาด เนื่องจากเปนสิ่งที่กิจการสามารถทำการควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) จะประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps แตสำหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพิ่ม

เขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) และดานกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวาเปน 7Ps 

(กิตติวัฒน จิตรวัตร,2559) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาเพื่อให

ไดมาซึ่งสินคาและบริการรวมทั้งการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการกระทำดังกลาวดวย และยังหมายถึงขั้นตอน 

ความคิด ประสบการณ การซื้อการใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ 

(วุฒิชัย จำนงค,2523) การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไมไดและในการจัดการนั้น การตัดสินใจเปนหัวใจ

ในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่องทุกๆ กรณีเพื่อดำเนินการไปสูวัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผล

สวนตัวอารมณ ความรักใคร ชอบพอ เขามามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะเปนกระบวนการอันประกอบดวย

ขั้นตอนตางๆ ตอเนื่องกันไป ดังนี้ 1. การแยกแยะตัวปญหา (Problem Identification) ในขั้นตอนแรกของการตัดสินใจนั้น 

จึงเปนเรื่องราวของการสรางความแนใจ มั่นใจ โดยการคนหาความเขาใจกับตัวปญหาที่แทจริง ก็เพราะเหตุวากระบวนการ

ตัดสินใจจะเริ่มตนตามขั้นตอนแรก เมื่อผูทำการตัดสินใจมีความรูสึกวาไดเกิดปญหาขึ้นมา นั่นก็คือ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้น

ภายในวาไดมีปรากฏบางสิ่ง บางอยางมิไดเปนไปตามที่คาดคิด 2. การหาขาวสารที่เกี่ยวกับตัวปญหานั้น (Information 

Search) การเสาะหาขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวปญหานั้นก็คือ การเสาะหาสิ่งที่เปนสาเหตุหรือสิ่งที่กอใหเกิดปญหานั้น 

ซึ ่งอาจจะไมใชสาเหตุโดยตรงก็ได 3. การประเมินคาขาวสาร (Evaluation of Information) เปนความจำเปนที่จะตอง

ประเมินคาดูวา ขาวสารที่ไดมานั้นถูกตอง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และสามารถที่จะนำไปวิเคราะห ปญหาไดหรือไม 4. 

การกำหนดทางเลือก (Listing Alternative) เปนขั้นตอนสำคัญของการตัดสินใจ คือ การกำหนดทางเลือกมากที่สุดเทาที่จะ

มากได เปนการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่จะแกปญหาไดหลายๆ วิธีถาเรามีขาวสารสมบูรณสำหรับปญหาแตละเรื่อง 

เราอาจจะกำหนดทางเลือกไดเหมาะสมและครอบคลุมอยางแทจริงได 5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) 

เมื่อไดกำหนดทางเลือกตาง ๆ ออกมาแลว พรอมทั้งกำหนดลำดับความสำคัญและความเหมาะสมในการแกปญหา ขั้นตอน

ตอไป คือ การเลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติการตอไป (Selection of a Course of Action) และขั้นนี้เองที่เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปวา เปนการตัดสินใจอยางแทจริง 6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เมื่อทางเลือกไดถูก

เลือกเขามาแลว ก็เปนการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือทางเลือก 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรที่ใชในการวิจยั โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่เคยซื้อ

ขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลน เนื่องจากวัยดังกลาวเปนวัยที่เริ่มทำงาน และมีรายไดสามารถเลือกซื้อขาวสารไดดวย

ตัวเอง ซึ่งอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อหรือซื้อขาวสารบรรจุถุง ซึ่งไมสามารถทราบจำนวนประชากรที่

แนนอน เนื่องจากประชากรกลุมตัวอยางดังกลาวไมสามารถกำหนดความแนนอนได ผูวิจัยไดทำการคำนวณ เพื่อกำหนดคา

ขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยอาศัยสูตรของคอแครน (Cochran) ในการคำนวณประชากรกลุมตัวอยาง แบบไมทราบ
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จำนวนประชากร (จินตนา เพชรพงศ, 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ในการประมาณไมเกิน 5% 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เทากับ 385 คน และสำรองไวประมาณ 15 คน รวมประชากรกลุมตัวอยางเปน 400 คน 

โดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยาง ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ

หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) โดยมีคำถามคัดกรอง “ทานเคยซื้อขาวสารหอมมะลิ ผานทาง

ออนไลนหรือไม” เคย / ไมเคย และ “ทานอาศัยอยูในกรงุเทพมหานครหรือไม” ใช/ไมใช ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีแจกแบบสอบถาม

ผานทาง โดยเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ในรูปของ Webpage โดย Google Form ในการเก็บขอมูล ผานชองทาง

กลุม Facebook ของเขตตางๆ ในกลุมตัวอยางขางตนเปนจำนวนทัง้หมด 100% ขั้นตอนที่ 3 สุมตามสะดวก (Convenience 

sampling) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

01. ดานประชากรศาสตร 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานประชากรศาสตร H0 H1 Sig 

ไมแตกตาง  แตกตาง 

1. เพศ x 
 

0.532 

2. อาย ุ x 
 

0.722 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด x 
 

0.481 

4. อาชพี x 
 

0.077 

5. ระดับรายไดตอเดือน x 
 

0.218 

 

สมมติฐาน : ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

02. ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps H0 H1 Sig 

ไมมีอิทธพิล  มีอิทธพิล 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) x 
 

0.652 

2. ดานราคา (Price) x 
 

0.472 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

435



3. ดานชองทางการจดัจำหนาย (Place) x 
 

0.382 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) x 
 

0.278 

5. ดานพนักงานที่ใหบริการ (People) x 
 

0.913 

6. ดานมาตรฐานขั้นตอนการทาํงาน (Process) 
 

x 0.010 

7. ดานกายภาพ (Physical Evidence) x 
 

0.615 

 

สมมติฐาน : ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps สงผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทางออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

03. ดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H 

สมมติฐาน ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่เกี่ยวของกับดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H H0 H1 Sig 

ไมแตกตาง  แตกตาง 

1. (Who) ทานรูจักการซือ้สินคาขาวสารหอมมะลิออนไลนจากแหลงใด x 
 

0.346 

2. (What) ขนาดขาวสารหอมมะลิบรรจุถงุทีท่านซื้อประจํา 
 

x 0.006 

3. (How) ราคาขาวสารหอมมะลิเฉล่ีย (บาท/กโิลกรัม) ที่ทานซื้อประจํา x 
 

0.325 

4. (Where) ทานซื้อขาวสารหอมมะลิบรรจุถงุจากแหลงใดบอยที่สุด x 
 

0.216 

5. (When) ชวงเวลาใดที่ทาน ส่ังซื้อขาวสารหอมมะลิบรรจุถงุผานชองทาง

ออนไลน 

x 
 

0.451 

6. (Whom) ใครมีผลตอการเลือกซื้อขาวสารหอมมะลิมากที่สุด x 
 

0.254 

7. (Why) ความถี่ในการซื้อขาวสารหอมมะลิ x 
 

0.401 

 

สมมติฐาน : ดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทาง

ออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 

 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร  

ของกลุมตัวอยางสวนใหญ ไดแก เพศหญิงมีจํานวน 218 คน หรือรอยละ 54.5 อยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 178 คน หรือ

รอยละ 44.5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีโดยมีจํานวน 190 คน หรือรอยละ 47.5 ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 134 คน หรือรอยละ 33.5 และมีรายได 20,001-40,000 บาท จํานวน 156 คน หรือรอยละ 

39.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ดาน สรุปไดดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.27 กลุมตัวอยางใหความสำคัญที่สุด ไดแก 

ขาวสารหอมมะลิไดรับมาตรฐานการผลิต ที่ไดรับการยอมรับ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 

2. ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.81 กลุมตัวอยางใหความสำคัญที่สุด ไดแก ขาวสาร

หอมมะลิ 100 % บรรจุถุง ราคาควรรวมกับคาจัดสงแลว มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.25 กลุมตัวอยางใหความสำคัญ

ที่สุด ไดแก ขาวสารหอมมะลิควรจำหนายในชองทาง Lazada มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11 

4. ดานสงเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 9.32 กลุมตัวอยางใหความสำคัญที่สุด 

ไดแก ทานตองการใหมีสวนลด/ของแถม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 

5. ดานพนักงานที่ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.31 กลุมตัวอยางใหความสำคัญที่สุด 

ไดแก การบริการของ Technical Support มีคาเฉล่ียเทากับ 4.16 

6. ดานมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน โดยภาพรวมอยูในระดับที ่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 9.29 กลุ มตัวอยางให

ความสำคัญที่สุด ไดแก มีบริการจัดสงที่รวดเร็ว มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 

7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสินคา โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.19 กลุมตัวอยางให

ความสำคัญที่สุด ไดแก หนารานออนไลนใหรายละเอียดสินคาชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 

 

 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมผูบริโภค ทั้ง 7 ดานสรุปไดดังน้ี 

1. (Who) ดานลูกคากลุมเปาหมาย โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก คนในครอบครัว จำนวน 116 คน หรือรอย

ละ 29.0 

2. (What) ดานอะไรคือสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก 3 กิโลกรัม จำนวน 170 คน หรือ

รอยละ 42.5 

3. (Where) ดานสถานที่ที่ลูกคาอยู โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก รานสะดวกซื้อ เชน เซเวน, โลตัส เอ็กเพรส 

จำนวน 131 คน หรือรอยละ 32.8 

4. (When) ดานระยะเวลาที่ลูกคาซื้อสินคา โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก เวลา 12.01-15.00 น. จำนวน 149 

คน หรือรอยละ 37.3 
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5. (Why) ดานทำไมลูกคาตองซื้อสินคา โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก 3 ครั้ง/เดือน จำนวน 157 คน หรือรอย

ละ 39.3 

6. (Whom) ใครมีอิทธิพลตอการซื้อสินคา โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก ตนเอง จำนวน 213 คน หรือรอยละ 

53.3 

7. (How) ดานลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาอยางไร โดยภาพรวมทั้งหมดสัดสวนที่มากที่สุด ไดแก ราคา 51-60 บาท/กิโลกรัม 

จำนวน 140 คน หรือรอยละ 35.0 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหดานกระบวนการตัดสินใจ  

โดยภาพรวมอยูในระดับที่เห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.25 กลุมตัวอยางใหความสำคัญที่สุด ไดแก หากทานพึงพอใจ

ผลิตภัณฑ ทานมีความยินดีจะแนะนำผลิตภัณฑใหแกผูอื่นคาเฉล่ียเทากับ 4.00 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps ตอการตัดสินใจซื้อ ผลของการวิเคราะหรายดานพบวา ไมใชสวนประสมทางการตลาด

ทุกตัวที่จะสามารถใชพยากรณระดับการตัดสินใจซื้อได จากตาราง Coefficients ที่แสดงกอนหนานี้ จะเห็นวา ผลการศึกษา

พบวา มีเพียงดานเดียว คือ ปจจัยดานมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทาง

ออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผูประกอบการ เกษตรกร หรือผูที่สนใจ ควรมีเล็งเห็นถึงมาตรฐาน

ขั้นตอนการ ตั้งแตขั้นตอนการสั่งซื้อ การชำระเงิน ไมยุงยากซับซอน มีระบบการแจงยืนยันการสั่งซื้อสินคา/มีระบบการ

ติดตามสถานะการสงสินคา และมีบริการจัดสงที่รวดเร็ว ซึ่งเหมาะเปนอยางยิ่งในการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนในรูปแบบ

ปจจุบัน เพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคใหมากที่สุด 

 

ดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H ตอการตัดสินใจซื้อ ผลของการวิเคราะหรายดานพบวา ไมใชดานพฤติกรรมผูบริโภคทกุตัว

ที่จะสามารถใชพยากรณระดับการตัดสินใจซื้อได จากตาราง Coefficients ที่แสดงกอนหนานี้ จะเห็นวา ผลการศึกษาพบวา 

มีเพียงดานเดียว คือ ดานอะไรคือสิ่งที่ลูกคาตองการที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อขาวสารหอมมะลิผานชองทาง

ออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ดังนั้น ผูประกอบการ เกษตรกร หรือผูที่สนใจ ควรมีเล็งเห็นถึง 

ขนาดขาวสารหอมมะลิบรรจุถุง เชน 2 กิโลกรัม, 3 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม, 5 กิโลกรัม, มากกวา 5 กิโลกรัม เนื่องจากผูบริโภค

นั้นมีการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน เนื่องจากปจจัยอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ระดับ

รายไดตอเดือน และพฤติกรรมที่เปล่ียนไป 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

1. งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามผานทาง Google Form และมี

การกระจายแบบสอบถามผานโซเชียลมีเดียเทานั้น ทำใหกลุมประชากรมีกระจายตัวคอนขางนอย จึงอาจทำใหผลการวิจัย

คลาดเคล่ือนและไมสามารถนำไปอางอิงกับกลุมประชากรทั้งหมดได 

2. ขอมูลที่เก็บจากกลุมตัวอยางเปนขอมูลที่มีการสำรวจในชวงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ 2565 ดังนั้นผูที่จะนำขอมูลวิจัยนี้ไปใช 

ควรระมัดระวังการนำขอมูลทางดานลักษณะประชากรศาสตรรวมไปถึงขอมูลเชิงสถิติตางๆ ไปประยุกตใช เนื่องจากขอมูลอาจ

มีการอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาที่เปล่ียนไป 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ดวย

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิแบบรายเดือน แบงเปนชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ตั้งแต

เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 45 เดือน และชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน แต

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 45 เดือน ผลการศึกษาพบวาดัชนีดัชนีอุตสาหกรรมดาว

โจนส และมูลคาซ้ือขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันตอดัชนีราคาหลักทรัพย 

กลุม SET50 ทั้ง 2 ชวง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

คำสำคัญ: ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50, ปจจัยทางเศรษฐกิจ, ปริมาณเงิน, มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศ, สงครามการคาสหรัฐฯ-จีน 

 

Abstract 
This research aims to study the effect of economic factors, money supply and foreign investment on 

SET50 index in the Stock Exchange of Thailand for the period before and after the US-China trade war. The 

historical monthly data were collected from April 2018 to December 2017 – in total 45 months, for a period 

before the US-China trade war and from January 2018 to September 2021 – in total 45 months for a period 

after the US-China trade war. Afterwards to analyze by multiple linear regression, the results showed that 

both Dow Jones Industrial Average (DJIA) and foreign investment (FI) are positively affected on SET50 index 

in both periods. 

 

Keywords: SET50 Index, economic factors, money supply, foreign investment, US-China trade war 
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1. บทนำ 

 

     ปจจุบันโลกกำลังเผชิญกับกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลตอระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ โดย

มีเทคโนโลยีเปนประเด็นหลักของการเปล่ียนแปลง นับตั้งแตการเกิดกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ของเศรษฐกิจโลกใน

ปจจุบันสงผลใหประเทศตางๆ เปดกวางในการทำการคาและการลงทุนระหวางประเทศมากขึ้น โดยแตละประเทศตางพบวา

การเปดประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่ทำใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว โดยเฉพาะใน

ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ตองพึ่งพาเงินทุน และเทคโนโลยีเพื่อเขามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ฉลองภพ สุสังกรกาญจน, 

สมชัย จิตสุชน และ ยศ วัชระคุปต, 2545) สืบเนื่องจากจากการเปดกวางทางการคา และปริมาณการลงทุนระหวางประเทศที่

เพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งยอมสงผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ไดงาย เพราะโครงสราง

ทางการเงินของประเทศเปนสิ่งสำคัญที่สะทอนถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจภายใตโครงสรางระบบเศรษฐกิจที่มี

ความเชื่อมโยงกันสูง และมีการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี ผลกระทบนั้นสามารถสงผานการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่ง

ความผันผวนในตลาดการเงินโลก และยิ่งไดรับผลกระทบมากโดยเฉพาะในประเทศที่ตลาดเงินกำลังเติบโต หรือมีการพึ่งพา

เงินทุนจากตางประเทศสูง (พิจิตรา ประภัสสรมนู, 2562) ยกตัวอยางเหตุการณ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม ในป พ.ศ. 

2551 และวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป ในชวงปลายป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2558 ไดสงผลกระทบตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยตรง ทำใหนักลงทุนตางชาติ ซึ่งสวนใหญเปนสถาบันการเงินชั้นนำของโลกเทขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลกัทรัพยไทย เพื่อสรางสภาพคลองของธุรกิจตนเองโดยการนำเงินสดกลับประเทศ สงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยลดลง

เปนอยางมาก (รัชนี รุงศรีรัตนวงศ, 2553 และ เสกสรร รัตนสัมฤทธิ์กุล, 2551) ดังนั้นเมื่อเกิดสงครามการคาระหวางประเทศ

ผูนำทางเศรษฐกิจโลกอยางสหรัฐอเมริกาและจีน ยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ในหวงโซอุปทาน เนื่องจาก

การคามีความเชื่อมตอถึงกัน อีกทั้งยังสงผลตอจิตวิทยาและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก ชนิษฎา ถนัดคา (2553) 

กลาววานักลงทุนมักใชดัชนีหลักทรัพยตางประเทศ เชน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส ซึ่งเปนดัชนีสำคัญของโลกและในภูมิภาค

เอเชียพิจารณาการลงทุน และใชเปนตัวชี้วัดแนวโนมเศรษฐกิจโลก นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และดัชนีดาวโจนสที่สงผล

กระทบตอการลงทุนในหลักทรัพยแลว ชนิษฎา ถนัดคา (2553) ยังพบวาหากมีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมาก จะสงผลให

มีการเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกันขาม หากอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น จะสงผล

ใหตนทุนทางการเงินสูงขึ้นตาม มีผลใหนักลงทุนเคลื่อนยายเงินจากตลาดหลักทรัพยเขาสูตลาดเงิน ในสวนของดุลการคาซึ่ง

เปนหนึ่งในปจจัยทางเศรษฐศาสตรที่บงบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ พบวาในชวงที่เกิดสงครามการคา

สหรัฐฯ-จีน ประเทศไทยมีการเกินดลุทางการคาระหวางสหรฐัฯ หรือมีมูลคาการสงออกมากกวามูลคาการนำเขา ขณะเดียวกนั

ประเทศไทยมีการขาดดุลทางการคาระหวางประเทศจีน หรือมีมูลคาการนำเขามากกวามูลคาการสงออก และในชวงหลัง

สภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จนี ดุลการคาของประเทศไทยโดยมีลักษณะเกินดุลการคาอยางตอเนื่อง  

     ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกหลักทรัพยที่อยูในกลุมดัชนีราคา SET 50 เนื่องจากสามารถสะทอนภาพรวมของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางชัดเจน เพราะมีการเคลื่อนไหวของราคาตอเนื่อง และมีปริมาณการซื้อขายมีมากเกินกวา

ครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยของทั้งตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดาน

เศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม 

SET50 รวมถึงอิทธิพลของปจจัยดังกลาวที่มีตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET 50 ในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคา

สหรัฐฯ-จีน ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจโลก เพื่อเปนประโยชนแกนักลงทุนและผูที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย โดยใชเปน

แนวทางประกอบการตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย กลุม SET50 และเพื่อเปนประโยชนแกหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใชขอมูลประกอบการวางแผนและจัดทำนโยบายทางการลงทุน หากเกิดความผันผวนทาง
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เศรษฐกิจจากสงครามทางการคาหรือวิกฤตเศรษฐกิจ และเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ภายในประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

     2.1.1 ดัชนีราคา SET50 ถูกจัดทำขึ้นเปนเครื่องมือวัดสภาวะตลาดสำหรับกองทนุรวมตางๆ และเพื่อเปนดัชนีราคาหุนที่ใช

แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อ

ขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยผานเกณฑที่กำหนด มีวิธีการคำนวณดัชนีและการปรับฐาน

การคำนวณดัชนีแบบถวงน้ำหนักดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight), ไมนำหลักทรัพยที่

ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 20 วันมารวมในการคำนวณ และคำนวณโดยใชหุนสามัญจดทะเบียนที่ผานการคัดเลือก 50 อันดับ

แรก โดยมีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยทุก 6 เดือน ไดแก รอบทบทวนเดือนมิถุนายน (สำหรับขอมูลที่ใชในการ

คำนวน ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม -  ธันวาคมปเดียวกัน) และ รอบทบทวนเดือนธันวาคม (สำหรับขอมูลที่ใชในการคำนวน 

ชวงระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายนปถัดไป) 

     2.1.2 ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก

ของสินคาและบริการในปริมาณที่เทากัน ณ ชวงเวลาหนึ่ง เปรียบเทียบกับราคาสินคาอยางเดียวกันในปฐาน สะทอนใหเห็นถึง

ภาวะเงินเฟอ 

     2.1.3 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใชเปน

เครื่องมือกำกับดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยทำหนาที่กระตุนการลงทุน หรือชะลอการลงทุนใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจใน

แตละชวงเวลา 

     2.1.4 ปริมาณเงิน (Money Supply) คือ ปริมาณของเงินหรือสินทรัพยอื่นที่ใกลเคียงกับเงินที่ใชหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ ในปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทำและเผยแพรปริมาณเงิน แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ปริมาณเงินตาม

ความหมายแคบ (Narrow Money) ประกอบไปดวย เงินสดที่ไมไดอยูในมือสถาบันรับฝากเงินและรัฐบาล และเงินรับฝาก

กระแสรายวันที่สถาบันรับฝากเงิน และอีกประเภท ไดแก ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad Money) ซึ่งประกอบไป

ดวย ปริมาณเงินตามความหมายแคบ เงินรับฝากประเภทอื่นที่สถาบันรับฝากเงิน และตราสารหนี้ 

     2.1.5 การลงทุนระหวางประเทศ คือ การที่ผูประกอบการของประเทศหนึ่งนำเงนิทุน สินทรัพย และเทคโนโลยีไปลงทุนใน

อีกประเทศหนึ่ง เงินทุนจากตางประเทศ ถือเปนทรัพยากรจำเปนสำหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ที่กำลังพัฒนา โดยการลงทุนจากตางประเทศแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การลงทุนโดนตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 

Investment: FDI) เปนการเคลื่อนยายทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และ การลงทุนทางออม หรือ การลงทุนใน

สินทรัพยทางการเงินจากตางประเทศ (Foreign Portfolio Investment: FPI) หมายถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายเปล่ียนมือ

ตราสารทุน (Equity securities) ตราสารหนี ้ (Debt securities) ทั ้งในรูปของพันธบัตร (Bonds) ตั ๋วเงิน (Notes) และ

เครื่องมือทางการเงิน (Money Market Instruments) ตางๆ เปนแหลงเงินทุนที่มีขนาดใหญและมีความเคลื่อนไหวอยาง

รวดเร็ว 

     2.1.6 บัญชีดุลการชําระเงิน (Balance of Payment Accounts) เปนบัญชีที่บันทึกธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหวางผูที่มีถิ่น

อยูในประเทศ (Resident) และผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศ (Nonresident) ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดุลการชําระเงินเปนตัว

สะทอนใหเห็นถึงฐานะทางการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการระหวางประเทศ ฐานะการลงทุนและกูยืมระหวาง

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

442



ประเทศ รวมถึงระดับเงินทุนสํารองระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยบงบอกฐานะทางเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ ธนาคารกลางจึงมักใชขอมูลในดุลการชําระเงินเปนตัวชวยในการพิจารณาออกนโยบายตางๆ เชน นโยบาย

เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายการคาระหวางประเทศ ดุลของบัญชีที่สําคัญ ไดแก 1) บัญชีเดินสะพัด 

(Current Account) คือ ผลรวมสุทธิของดุลการคา ดุลบริการ รายไดปฐมภูมิ และรายไดทุติยภูมิ และ 2) บัญชีเงินทุน 

(Capital and Financial Account) คือ บัญชีทุน ที่จะบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย การยกเลิกหนี้ และการโอน

สิทธิในสินคาทุนทั้งที่อยูในรูปเงินทุนและสินคาทุนตางๆ ตลอดจนสินทรัพยถาวรที่ไมกอใหเกิดการผลิตและไมใชสินทรัพย

ทางการเงิน และ บัญชีการเงิน ที่จะบันทึกธุรกรรมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินระหวางประเทศ ธุรกรรมที่วานี้คือธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ 

      2.1.7 ความขัดแยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนนั้นเริ่มประทุขึ้นในป 2561 ประเทศ

สหรัฐอเมริกาภายใตการนำของประธานธิบดีโดนัล ทรัมป ตองการลดปญหาการขาดดุลทางการคาระหวางประเทศจีน จึงใช

มาตรการปกปองทางการคา (Protectionism) ซึ่งไดนำไปสูสงครามการคากับประเทศจีน รวมถึงอีกหลายประเทศทั่วโลก การ

ตอบโตกันระหวางทั้ง 2 ฝายผานมาตรการกีดกันทางการคานำไปสูสงครามทางการคาระหวางสหรฐัฯ-จีน และไดสงผลกระทบ

ตอประเทศในกลุมหวงโซอุปทานรวมถึงประเทศไทย 

 

2.2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีผลตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 จากงานวิจัยของ รัชนี รุงศรีรัตนวงศ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพย SET 50” พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย SET 50 ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) และ มูลคาการซื้อขายถัวเฉล่ียรายเดือนของนักลงทุนรายยอย (LOCAL) ณ 

ระดับนัยสำคัญรอยละ 99 และในงานวิจัยของ สมยศ กิตติสุขเจริญ และศุภเจตน จันทรสาสน (2560) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย SET50” ใหผลการวิจัยที่สอดคลองกัน โดยพบวาดัชนีอุตสาหกรรม

ดาวโจนส (DJIA) และดัชนีราคาหลักทรัพย SET50 มีความสัมพันธในเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย สมยศ กิตติสุข

เจริญ และศุภเจตน จันทรสาสน อางถึง Tanadka (2008), Rungsrirattanawong (2010) และ Nuansri & Pannoi (2015) 

วานักลงทุนใชดัชนีดาวโจนสเปนตัวชี้วัดสภาพการลงทุนทั่วโลก หากดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะ

คาดการณวาสภาพการลงทุนในขณะนั้นนาลงทุนและกลานำเงินมาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งทำใหมีเม็ดเงิน

ไหลเขาตลาดหุนทั่วโลกพรอมกัน ซึ่งในกรณีนี้จะพบไดวาดัชนีตลาดหุนที่สำคัญทั่วโลกสูงขึ้นพรอมๆ กัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชนิษฎา ถนัดคา (2553) ที่นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณเงินตามความหมายกวาง (M2) มีผลตอดัชนี SET50 ในทิศทาง

เดียวกัน   

     นอกเหนือจากงานวิจัยขางตนแลว ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยอื่นที่กำหนดตัวแปรตามที่มีลักษณะคลายกัน โดยงานวิจัยของ 

ณัทชนก แซเบ (2562) เรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดธรุกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย” พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจพลังงาน

และสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปในลักษณะเดียวกันกบัการศึกษาเรือ่ง “ปจจัยทางเศรษฐกจิที่

มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย หมวดขนสงและโลจิสติกส” โดย กันตสุดา อินทรสุวรรณ (2564) ที่พบวา ดัชนีราคา

ผูบริโภค (CPI) เปนปจจัยที่สงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดขนสงและโลจิสติกสในทิศทางตรงกันขาม ทั้ง 2 งานวิจัยขางตน

แตกตางจากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยรายกลุมอุตสาหกรรมในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย” โดย ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2557) ที่พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) ในขณะที่ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของ

ชาวตางชาติสุทธิ (FI) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมทุกกลุม ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน 

(FINCIAL) ซึ่งแตกตางจากผลการศึกษาของ นันทลินี ธนาสิริวงศ (2558) ที่กลาววา การลงทุนระหวางประเทศ (FI) ไมมี

ความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

     อัตราดอกเบี้ยเปนอีกหนึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจที่หลายๆ งานวิจัยนำมาประกอบการศึกษา โดยงานวิจัยของ ตรีเพชร พุทธ

แดง (2559) ที่ศึกษา “ผลกระทบนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังตอดัชนีราคาหลักทรัพย กรณีศึกษาประเทศไทย 

ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศสิงคโปร” พบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ

ตอดัชนีราคาหลักทรัพยของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร โดยเฉพาะในประเทศไทยและมาเลเซีย

ที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอดีตจะสงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในปจจุบันใน

ทิศทางเดียวกัน แสดงใหเห็นวาความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยขึ้นอยูกับนโยบายการเงิน แตกตางจากผลการศกึษา

ของ ชวนพงศ  สุขพัฒนนิกูล และ ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน (2560) เรื่อง “การวิเคราะหดัชนีหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีหมวดชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยการหาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว” ที่พบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

(INTERESTTH) มีความสัมพันธกับดัชนีหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดธุรกิจชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในทศิทางตรง

ขามกัน นอกจากนี้งานวิจัยของ ศรุตา โภควรรณากร (2558) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคา

หลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ” กลับพบวา  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

(INTR) ไมมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

     สำหรับดุลการคาซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยทางเศรษฐศาสตรที่บงบอกถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศนั้นๆ พบงานวิจัย

ที่วาดุลการคามีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพยแตกตางกันในแตละดัชนีราคาหลักทรพัยที่ศึกษา โดยงานวิจัยของ Maria 

Safitri และ Vicky Oktavia (2021) ที่ศึกษาเรื่อง “Implications of the Trade Balance on the Indonesia Composite 

Index” พบวา ปจจัยจากการระบาดของโรคโควิด-19, อัตราแลกเปลี่ยน และดุลการคา มีความสัมพันธตอดัชนีอินโดนีเซีย

คอมโพสิตในทิศทางเดียวกัน ซึ่งชวงเวลาที่ทำการวิจัยประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเกินดุลการคา ในขณะที่ Bisharat 

Hussain Chang et al. (2019) ท ี ่ศ ึกษาเร ื ่อง “Dynamic analysis of the relationship between stock prices and 

macroeconomic variables An empirical study of Pakistan stock exchange.” พบความสัมพันธระหวางดุลการคา

กับดัชนีราคาหลักทรัพย KSE-100 เชนกัน แตตางกันที่ชวงเวลาในการทำวิจัยประเทศปากีสถานมีลักษณะขาดดุลการคา ทั้งนี้

ยังมีการศึกษาอื่นที่ขดัแยงตอการศึกษาทั้ง 2 เรื่องที่กลาวไปขางตน โดยการศึกษาของ Basabi Bhattacharya และ Jaydeep 

Mukherjee (2003)  ท ี ่ ศ ึ กษาเร ื ่ อง  “Causal Relationship Between Stock Market and Exchange Rate, Foreign 

Exchange Reserves and Value of Trade Balance: A Case Study For India” พบวา ดุลการคาไมมีความสัมพันธตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพยของอินเดีย 

 

2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา  

 

     จากการศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังที่แสดงในรูปที่ 2.1 
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รูปที่ 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ในการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ยอนหลังรายเดือน โดยแบงเปนชวงกอนสภาวะ

สงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 45 เดือน และชวงหลัง

สภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 45 เดือน โดยได

กำหนดตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคา กลุม SET50 และตัวแปรอิสระ ซึ่งแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1) ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ 

ดุลการคาของประเทศไทย (Trade Balance), อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย (Policy Rate), ดัชนีราคาผูบริโภค

ทั่วไป (Customer Price Index), ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (Dow Jones Industrial Average) และดัชนีเซี่ยงไฮเซินเจิ้น 

CSI 300 (Shanghai Shenzhen CSI 300) กลุมที่ 2) ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (Broad Money) ซึ่งประกอบไปดวย 

ปริมาณเงินตามความหมายแคบ เงินรับฝากประเภทอื่นที่สถาบันรับฝากเงิน และตราสารหนี้ กลุมที่ 3) มูลคาซื ้อขาย

หลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (Foreign Investment) คือ มูลคาของการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square) ในการวิเคราะหผานโปรแกรมคำนวณทางเศรษฐมิติ Econometric 

Views (EViews) และเนื่องจากตัวแปรที่นำมาศึกษามีหนวยแตกตางกัน จึงใสลอการิทึมฐานธรรมชาติ (Natural Logarithm) 

แลวทำการตรวจสอบปญหาทางสถิติตางๆ จากการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ ไดแก การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root 

Test) ดวยวิธ ีAugmented Dickey-Fuller Test (ADF), การทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicollinearity) 

ดวยวิธี Correlation Coefficients วิธีคาสถิติ Tolerance และ คา Variance Inflation Factor (VIF), การทดสอบปญหา

ความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) จากคาสถิติ Durbin-Watson และการทดสอบปญหาความ

แปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนไมคงที่ (Heteroscedasticity) ดวยวิธี White หลังจากนั้นจึงอภิปรายผลการศึกษาในลำดับ

ถัดไป 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic Factors) 

     ดุลการคา้ของประเทศไทย (TB) 

     อตัราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย (PR) 

     ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป (CPI) 

     ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA)  

     ดชันีเซ่ียงไฮเ้ซินเจ้ิน CSI 300 (CSI) 

ปริมาณเงิน (Money Supply) 

ปริมาณเงินตามความหมายกวา้ง (MONEY) 

มูลค่าซ้ือขายหลกัทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ (FI) 

ตัวแปรตาม 

 

ดชันีราคาหลกัทรัพย ์

กลุ่ม SET50 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

445



4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณา 

 

     จากผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน 

พบวา คาเฉลี่ย (Mean) ของดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 (SET50INDEX) เทากับ 1,015.20 ในขอมูลชวงหลังสภาวะ

สงครามการคาสหรัฐฯ-จีน เพิ่มขึ้นจาก 975.82 ในขอมูลชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน สวนคาต่ำสุด (Min) 

เทากับ 746.26 ในขอมูลชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ลดลงจาก 813.55 ในขอมูลชวงกอนสภาวะสงคราม

การคาสหรัฐฯ-จีน และสำหรับขอมูลปริมาณเงินตามความกวาง (MONEY) พบวามีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 21,226.82 

คาสูงสุด (Max) เทากับ 23,516.80 และคาต่ำสุด (Min) เทากับ 19,277.82 ในขอมูลชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-

จีน เพิ่มขึ ้นจาก คาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 17,571.42 คาสูงสุด (Max) เทากับ 19,212.87 และคาต่ำสุด (Min) เทากับ 

16,086.33 ในขอมูลชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน หรือกลาวเปนนัยไดวาในชวงหลังสภาวะสงครามการคา

สหรัฐฯ-จีน มีปริมาณเงินตามความหมายกวางในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของ ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 (SET50INDEX), ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) และ ปริมาณเงินตามความหมาย

กวาง (MONEY) ในขอมูลชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน มีคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลชวงกอนสภาวสง

ครามการคาสหรัฐฯ-จีน แสดงใหเห็นวาขอมูลในชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนมีการกระจายตัวของขอมูลมาก 

ดังที่แสดงในตารางที่ 4.1 และ ตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ตั้งแต 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ตัวแปร n Mean Max Min S.D. 

SET50INDEX 45 975.82 1,135.14 813.55 71.38 

TB 45 30.42 173.10 -65.37 44.50 

PR 45 1.63 2.00 1.50 0.21 

CPI 45 97.90 98.89 96.65 0.56 

DJIA 45 18,740.15 24,719.22 16,284.70 2,169.44 

CSI 45 3,369.73 4,840.83 2,156.46 618.63 

MONEY 45 17,571.42 19,212.87 16,086.33 862.22 

FI 45 -2.62 44.37 -44.30 18.01 

 

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ตั้งแต 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ตัวแปร n Mean Max Min S.D. 

SET50INDEX 45 1,015.20 1,205.57 746.26 120.82 

TB 45 21.53 134.55 -139.51 51.68 
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PR 45 1.11 1.75 0.50 0.52 

CPI 45 99.55 101.21 97.17 0.75 

DJIA 

CSI 

45 

45 

27,557.32 

4,149.08 

35,360.73 

5,351.96 

21,917.16 

3,010.65 

3,411.84 

661.84 

MONEY 45 21,226.82 23,516.80 19,277.82 1,441.78 

FI 45 -14.97 46.69 -78.40 23.23 

 

4.2 ผลการศึกษาสถิติอนุมาน 

 

     ผูวิจัยไดตรวจสอบชุดขอมูลชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน โดยไดแกปญหาความนิ่งของขอมูล 

สำหรับการทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicollinearity) ดวยวิธี Correlation Coefficients, คาสถิติ 

Tolerance และ คา Variance Inflation Factor (VIF)  พบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับต่ำที่ไมกอใหเกดิปญหา 

การทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) จากคาสถิติ Durbin-Watson ในชุดขอมูล

ชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ที่คำนวณไดมีคาเทากับ 2.143847 และ 2.051486 ตามลำดับ ซึ่งอยู

ในชวงเกณฑที ่ไมมีปญหา (มีคาระหวาง 1.776-2.224) และไมพบปญหาความแปรปรวนของคาคลาดเคลื ่อนไมคงที่ 

(Heteroscedasticity)  

     ผลการศึกษาจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา ในชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) และ มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) มีความสัมพันธตอดัชนีราคา

หลักทรัพย กลุม SET50 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และปริมาณเงินตามความหมายกวาง (MONEY) มีความสัมพันธตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 โดยมีคา R-squared เทากับ 0.504037 หมายถึง ตัวแปร

อิสระที่นำมาศึกษามีอิทธิพลและสามารถพยากรณตัวแปรตามไดเทากับรอยละ 50.40 ดังที่แสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ชวงกอนสภาวะสงคราม

การคาสหรัฐฯ-จีน 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant 0.006956 0.005162 1.347461 0.1865 

TB -0.000079 0.000092 -0.859848 0.3957 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(PR) 0.067105 0.087640 0.765689 0.4490 

D(LNCPI) -0.301278 1.742122 -0.172937 0.8637 

D(LNDJIA) 0.488515 0.170991 2.856963 0.0072** 

D(LNCSI) -0.094778 0.063642 -1.489232 0.1454 

D(D(LNMONEY)) -1.606026 0.848074 -1.893732 0.0666* 

FI 0.000895 0.000227 3.941085 0.0004** 

R-squared 0.504037 Prob(F-statistic) 0.000472 
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Adjusted R-squared 0.404845 Durbin-Watson stat 2.143847 

 

สามารถนำผลการวิเคราะหมาแสดงในรูปแบบของสมการเชิงการพยากรณ ไดดังนี้ 

 

D(LNSET50INDEX) =  0.006956 - 0.000079 TB + 0.067105 D(PR) - 0.301278 D(LNCPI)  

                                      + 0.488515 D(LNDJIA) - 0.094778 D(LNCSI) - 1.606026 D(D(LNMONEY)) 

                                      + 0.000895 FI                                                                                                  

(1) 

 

     สมการที่ (1) แสดงสมการเชิงการพยากรณ เพื่อประมาณคาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวง

กอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน 

 

     สำหรับผลการศึกษาจากการวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณในชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน พบวา 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 มูลคาซื้อ

ขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 โดย

มีคา R-squared เทากับ 0.747782 หมายถึง ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษามีอิทธิพลและสามารถพยากรณตัวแปรตามไดเทากับ

รอยละ 74.78 ดังที่แสดงในตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ชวงหลังสภาวะสงคราม

การคาสหรัฐฯ-จีน 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant 0.002305 0.007477 0.308212 0.7597 

TB -0.000170 0.000108 -1.577864 0.1233 

D(PR) 0.045583 0.061707 0.738691 0.4649 

D(LNCPI) -1.886811 0.979362 -1.926572 0.0620* 

D(LNDJIA) 0.806673 0.132526 6.086923 0.0000*** 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LNCSI) 0.050700 0.128020 0.396030 0.6944 

D(LNMONEY) 0.632061 0.802859 0.787262 0.4363 

FI 0.000587 0.000265 2.212399 0.0334** 

R-squared 0.747782 Prob(F-statistic) 0.000000 

Adjusted R-squared 0.698740 Durbin-Watson stat 2.051486 
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สามารถนำผลการวิเคราะหมาแสดงในรูปแบบของสมการเชิงการพยากรณ ไดดังนี้ 

 

D(LNSET50INDEX) =  0.002305 - 0.000170 TB + 0.045583 D(PR) - 1.886811 D(LNCPI)  

                                       + 0.806673 D(LNDJIA) - 0.050700 D(LNCSI) - 0.632061 D(LNMONEY) 

                                       + 0.000587 FI                                                                                                 

(2) 

 

     สมการที่ (2) แสดงสมการเชิงการพยากรณ เพื่อประมาณคาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงหลัง

สภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาสามารถอธิบายไดวา ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในทิศทางเดียวกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) 

และ มูลคาซื้อขายหลักทรพัยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) สอดคลองกับงานวิจัยของ สมยศ กิตติสุขเจริญ และศุภเจตน 

จันทรสาสน (2560), รัชนี รุ งศรีรัตนวงศ (2553), ชนิษฎา ถนัดคา (2553) และ ศิวรักษ แสงวีระศิริ (2557) โดยที่การ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA) ในชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน มีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในทิศทางเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบในชวงกอน

สภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน เนื่องจากมีการดำเนินนโยบายกีดกันทางการคาในชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จนี 

ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่มีการนำเขาสินคาและวัตถุดิบจากประเทศจีนเปน

จำนวนมาก และมีการขาดดุลทางการคาตอจีน ทำใหนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น เพราะนักลงทุนใชดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

(DJIA) เปนตัวชี้วัดความนาลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงอยางหลักทรัพย ซึ่งรวมไปถึงหลักทรัพย กลุม SET50 ในขณะที่

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) ในชวงหลังสภาวะสงครามการคา

สหรัฐฯ-จีน  มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในทิศทางเดียวกัน และเปลี่ยนแปลงนอยลง

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ซึ่งสะทอนมุมมองของนักลงทุนตางประเทศที่มองวาสงคราม

การคาระหวาง 2 ประเทศ จะไมลุกลามถึงขั้นที่ขาดสภาพคลองของกระแสเงินสด และตองถอนการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติเฉพาะชวงกอนหรือชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนชวงใดชวงหนึ่งเทานั้น โดยผลการวิเคราะห

พบวา ปริมาณเงินตามความหมายกวาง (MONEY) มีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในทิศทางตรงกันขาม

เฉพาะในชวงกอนสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนเทานั้น อาจกลาวไดวาปริมาณเงินตามความหมายกวางไมมีความสัมพันธ

ตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงหลังสภาวะสงคราการคาสหรัฐฯ-จีน ในขณะที่ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) มี

ความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในทิศทางตรงกันขามเฉพาะในชวงหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน

เทานั้น กลาวไดวาดัชนีราคาผูบริโภคไมมีความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงกอนสภาวะสงครามการคา

สหรัฐฯ-จีน สวนตัวแปรอิสระอื่น ซึ่งไดแก ดุลการคาของประเทศไทย (TB), อัตราดอกเบ้ียนโยบายของประเทศไทย (PR) และ 

ดัชนีเซี่ยงไฮเซินเจิ้น CSI 300 (CSI) ไมพบความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง
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ในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน โดยกลาวไดวานักลงทุนไมไดใชดัชนีเซี่ยงไฮเซินเจิ้น CSI 300 เปนดัชนีชี้

วัดความนาลงทุนในหลักทรัพย กลุม SET50 

 

5.1 ขอเสนอแนะ 

 

     1. นักลงทุน หรือผูที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย สามารถนำทิศทางการเปล่ียนแปลงของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJIA), 

มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ไปพิจารณาประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย ในชวงที่เศรษฐกิจในประเทศไดรับผลกระทบจากความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจาก

วิกฤตเศรษฐกิจ หรือสงครามทางการคาที่สงผลใหนักลงทุนตางประเทศมีความเชื่อมั ่นลดลงในการลงทุนในหลักทรัพย

ตางประเทศที่มีความเส่ียงสูง 

     2. ผูประกอบการโดยเฉพาะกลุมสถาบันการเงิน สามารถนำทิศทางการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส 

(DJIA), มูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FI) และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ไปประกอบการวาง

แผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายเพื่อการลงทุนในชวงที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศตองเผชิญกับความผันผวน

จากวิกฤตเศรษฐกิจ หรือสงครามทางการคา 

     3. ผูที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดทราบถึงอิทธิพลของปจจัยที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพย และสามารถ

นำไปศึกษาเพิ่มเติมตอไป 

 

5.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 

     1. การศึกษานี้มุงเนนศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน และมูลคาซื้อขายหลักทรัพยสุทธิของนักลงทุน

ตางประเทศที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 ในชวงกอนและหลังสภาวะสงครามการคาสหรัฐฯ-จีนเทานั้น ซึ่งอาจ

มีเหตุปจจัยอื่นที่ทำใหการวิเคราะหความสัมพันธตอดัชนีราคาหลักทรัพย กลุม SET50 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 และความไมแนนอนทางการเมือง เปนตน 

     2. ควรศึกษาประชากรและกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น หรือประชากรและกลุมตัวอยางอื่น เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกตางของปจจัยที่อาจใหผลการศึกษาที่แตกตางกัน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคา 

ผานชองทางเฟซบุก 

Factors Influencing The Decision to Purchase Skin Care Supplements 

Of Customer Via Facebook 
ชลิตา ศิลาวงษ1 และ ศุภสณัห ปรีดาวิภาต2 

Chalita Silawong and Supasan Preedawiphat 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนและ

ปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงาม ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคา

ผานชองทางเฟซบุก กลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานทางเฟซบุก โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางที่มีอาชีพและระดับรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุง

ผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุกแตกตางกัน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคา

ผานชองทางเฟซบุก พบวา มี 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนายและการใหบริการสวนบุคคล 

และปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงามดานบุคลิกภาพ ดานรูปแบบการนำเสนอ และความนาเชื่อถือ 

  

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาดออนไลน, ผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลน, การตัดสินใจซื้อ, อาหารเสริมบำรุงผิว 

 

Abstract 
This research aims to study demographic factors, online marketing mix factors and beauty influencers 

factors influencing the decision to purchase skin care supplements of customer through Facebook channel. 

The sample group were people who had purchased skincare supplements on Facebook. The results show 

that demographic factors, the sample group with different occupations and income levels that affect the 

decision to purchase skin care supplements of customer through Facebook differed. And the factors that 

influenced the decision to purchase skin care supplements of customer through Facebook channel showed 

that there are 6 factors comprised of online marketing mix include Produce Place and personalization. And 

the factors of beauty influencers include Personality Presentation form and Reliability. 

 

Keywords: online marketing mix, beauty influencers, decision, skin care supplements
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1. บทนำ 

 

จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 สงผลใหพฤติกรรมของหลาย ๆ คนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการซื้อขายสินคา

ผานทางชองทางออนไลนที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจาก SIMON KEMP (2021) ที่ไดศึกษาผลสำรวจ DIGITAL 2021: 

THAILAND ในเดือนมกราคม 2564 ของ We Are Social และ Hootsuite พบวามูลคารวมของตลาดการคาออนไลนเติบโต

ขึ ้นและสะทอนใหเห ็นว าคนไทยซื ้อส ินคาออนไลนเต ิบโตเพิ ่มข ึ ้นมาถึง 42.8% จากปท ี ่ผ านมา และนอกจากนี้  

BANGKOKBANK SME (2020) ยังไดรายงานผลสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไววา คนไทยกวา 45.39% 

ใหความสำคัญในดานสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ อาทิเชน การออกกำลังกาย รวมถึงการบริโภคอาหารเสริมและ

วิตามิน เปนโอกาสใหธุรกิจอาหารเสริมมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้น  

THANSETTAKIJ (2021) ไดมีการรายงานวา ในป 2563 ตลาดวิตามินและอาหารเสริมในประเทศไทย เติบโตเฉล่ีย 8% 

โดยตลาดคอลลาเจนเติบโตสูงขึ้น 5.9% ตอป เปนตลาดที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดในกลุมธุรกิจอาหารเสริมและวิตามิน 

เห็นไดจากมีจำนวนแบรนดที่มีอยูมากในตลาด แขงขันกันทั้งในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑให

นาสนใจและดึงดูด หรือการแขงขันทางดานโปรโมชั่นพิเศษตาง ๆ รวมถึงการใชผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนมาเปนอีกกลยุทธ

ในการกระตุนยอดขาย และในปจจุบันผูบริโภคคอนขางใหความสำคัญกับการอานหรือดูรีวิว ซึ่ง Marketingoops (2020) ได

นำเสนอผลสำรวจของบริษัท เทลสกอร จำกัด (Tellscore) ไววา ในป 2019 ผูซื้อสินคา 87% คือคนที่เห็นรีวิวกอนตัดสินใจ

ซื้อ สะทอนใหเห็นวาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดรับอิทธิพลมาจากผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลน และเห็นไดจากที่ในปจจุบัน

หลาย ๆ แบรนดนิยมนำผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนหรือผูมีชื่อเสียงมาโฆษณาสินคา เพราะผูบริโภคถึง 60% ยังเต็มใจที่จะเชื่อ

โฆษณา ถึงแมจะรูวาเปนจางมาโฆษณาก็ตาม ซึ่งในขณะนี้หลาย ๆ ธุรกิจจำเปนตองปรับตัวคอนขางมาก 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาความแตกตางกันของปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว

ของลูกคาผานชองทางเฟซบุก 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว

ของลูกคาผานชองทางเฟซบุก 

เพื่อศึกษาปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงามที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

บำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก  

ประโยชนของผลงานวิจัย 

ประโยชนในการบริหารจัดการ เพื่อเปนประโยชนและแนวทางใหกับนักธุรกิจที่สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑอาหาร

เสริมบำรุงผิวนำขอมูลการวิจัยไปใชในการวางแผนดำเนินธุรกิจ และเปนแนวทางใหกับเจาของธุรกิจและนักการตลาดไดนำ

ขอมูลไปใชปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย 

ประโยชนเชิงวิชาการ ชวยใหเขาใจวาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันของลูกคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุกแตกตางกันหรือไม และชวยใหไดองคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อของลูกคาผานชองทางเฟซบุกมากขึ้น ทั้งปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) และปจจัยของผูมี

อิทธิพลบนโลกออนไลน โดยจากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เกี ่ยวของพบวา สวนใหญศึกษาเพียงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (4P) ซึ่งอาจจะยังไมครอบคลุมกับการตลาดออนไลนในปจจุบัน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  

 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร สุนทรี พัชรพันธ (2541 อางถึงใน พัทรธากานต โสภณเชาวกุล, 2563) กลาว

วา แตละบุคคลมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ทั้งลักษณะที่มองเห็นไดจากภายนอกและลักษณะที่ไมสามารถมองเห็นไดซึ่งอยู

ภายในจิตใจ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สังคม และศาสนา เปนตน ซึ่งการศึกษาปจจัยเหลานี้จะทำใหทราบถึง

ลักษณะสวนบุคคลไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) วิเชียร วงศณิชชากุล และคณะ (2550 อางถึงใน 

กีรดิต พจนสมพงส, 2563) ไดอธิบายถึงสวนประสมทางการตลาดออนไลน (Online Marketing Mix) วาเปนองคประกอบ

การตลาดแบบใหม ซึ่งประกอบดวย 6P’s ไดแก   

Product (ผลิตภัณฑ) : เปนส่ิงที่นำเสนอขายเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือกลุมเปาหมาย  

Price (ราคา) : เปนส่ิงที่กำหนดมูลคาของผลิตภัณฑที่ยอมรับกันในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑที่นำเสนอ  

Place (ชองทางการจัดจำหนาย) : เปนกระบวนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือตลาดเปาหมาย  

Promotion (การสงเสริมการตลาด) : เปนการสื่อสารการตลาดระหวางผูขายและผูซื ้อ หรือกลุมเปาหมาย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเตือนความทรงจำ แจงขาวสาร หรือชักจูงใจใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและตัดสินใจซื้อ ดวยเครื่องมือ

ในการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการตลาด

ทางตรง 

Privacy (การรักษาความเปนสวนตัว) : เปนนโยบายที่ผูประกอบการหรือองคกรตาง ๆ ไดประกาศใหสาธารณชนได

ทราบวา ตนจะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไวไปในทางใดบาง ผูประกอบการควรกำหนดนโยบายเพื่อสรางความ

นาเชื่อถือ โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)  

Personalization (การใหบริการสวนบุคคล) : เปนลักษณะการบริการแบบโตตอบรวมกัน ระหวางผูประกอบการกับ

ลูกคาแบบเจาะจงบุคคล หรือเรียกวา การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Marketing) เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกคา 

อำนวยความสะดวกใหกับลูกคา สรางความเปนกันเองและความประทับใจใหกับลูกคา 

แนวคิดและทฤษฎีดานการตลาดโดยผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลน (Influencer Marketing) ลลิตา พวงมหา (2563) 

ไดอธิบายไววา การตลาดออนไลนเชิงอิทธิพลหรือการตลาดผานผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลน เปนกลยุทธการตลาดดิจิทัลที่

เจาของแบรนดตาง ๆ ใชประโยชนจากผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลนใหเปนผูถายทอดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแบรนดไปยัง

ผู ติดตาม (followers) ของพวกเขาผานเครือขายสังคมออนไลน ดวยการสอดแทรกขอมูลของแบรนดเขาไปในเนื้อหา 

(content) ที่ผูทรงอิทธิพลนำเสนออยางกลมกลืนและสรางสรรค และในอีกมุมนึง ผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลนอาจเปนไดทั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดารา เน็ตไอดอลหรือผูมีชื่อเสียงในโลกออนไลนที่เรารูจักคุนเคย มีความรูความสามารถในแบบฉบับ

ของตนเอง ซึ่งอาจถนัดเรื่องใดเรือ่งหนึ่งเปนพิเศษ และมีกลยุทธการถายทอดเนื้อหาที่มีความนาสนใจและมีคุณภาพ เพื่อดึงดูด

ความสนใจจากบุคคลอื่น  ตลอดจนสามารถโนมนาวใหผูคนคลอยตามและเชื่อถือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอได และการที่จะใช

กลยุทธการตลาดออนไลนเชิงอิทธิพลเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่วางไวควรพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมดวย ไดแก 

1) ปจจัยดานกลยุทธแบรนด 2) ปจจัยดานคุณสมบัติของผูทรงอิทธิพล โดยหลักการเลือกผูทรงอิทธิพลในโลกออนไลนที่

จำเปนตองคำนึงถึงมีทั้งหมด 4 ประการ ไดแก ความนาเชื่อถือ บุคลิกภาพ ความดึงดูดใจตอ 

ผูบริโภคเปาหมาย และอำนาจในการโนมนาว 3) ปจจัยดานเนื้อหา  

แนวคิดและทฤษฎีดานการตัดสินใจซื้อ Kotler (2000 อางถึงใน ดลนภัส ภูเกิด, 2563) กลาววา การตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติ ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ
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และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยูหรือขอมูลที่ฝายผูผลิตให

มาและสุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนลำดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งประกอบไปดวย 5 ขั ้นตอน คือ การรับรู ปญหา (Problem Recognition) การคนหาขอมูล 

(Information Search) การประเมินทางเลือกกอนซื้อ (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)  

 

     กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาขอมูลจากบทความและงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุง

ผิวและการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางออนไลนรวมถึงเฟซบุก อีกทั้งศึกษาจากรายงานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของ

คนไทยในปจจุบัน กระแสสุขภาพและความงาม รวมถึงการตลาดออนไลนในปจจุบัน เพื่อนำมาเปนแนวทางในการกำหนดขอ

คำถามในแบบสอบถามและปรับปรุงแกไขเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งทั้งหมดเปนแหลงขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทาง

เฟซบุก เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญทำใหผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้จะคำนวนขนาด

ของกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบประชากร จากสูตรของ W.G. Cochran  โดยกำหนดใหมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

5% หรือ 0.05 โดยไดกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน 400 คน  

ประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

ระดบัรายได ้

 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั  

ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล  

 

 
ปัจจัยของผู้มีอทิธิพลบนโลกออนไลน์ในด้านความงาม 

ดา้นบุคลิกภาพ 

ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ 

ดา้นความน่าเช่ือถือ 

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริม

บาํรุงผิวของลูกคา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก 
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การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีแจกแบบสอบถามออนไลนผานทางกลุมเฟซบุก 4 กลุม ไดแก กลุมอาหารเสริมสำหรับผิว

กายและผิวหนา กลุมความสวยและความงาม กลุมคนดูแลสุขภาพและความงาม และกลุมแบงปนเคล็ดลับผิวขาว ผิวใส ใครใช

อะไรดีบอกตอ แตเนื่องจากจำนวนสมาชิกแตละกลุมมีจำนวนไมเทากัน ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบไมใชหลักความ

นาจะเปน (Non Probability Sampling) ดวยวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Selection) ซึ่งจะกระจายสัดสวนโควตาในการ

เก็บขอมูลตามความเหมาะสมของจำนวนสมาชิกในแตละกลุม  

การทดสอบเครื่องมือวิจัย กอนการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนำโครงสรางแบบสอบถามใหอาจารยที ่ปรึกษา

ตรวจสอบความสอดคลองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) รวมถึงความถูกตองของภาษาและดำเนินการ

แกไขตามคำแนะนำ จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมที่ใกลเคียงกับประชากรที่ตองการ

ศึกษา และนำมาทดสอบความเชื ่อมั ่นดวยโปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูป (SPSS) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) หลังจากการทดสอบพบวา แบบสอบถามชุดนี้มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

เทากับ 0.962 ซึ่งหมายความวา แบบสอบถามชุดนี้มีความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ยอมรับได ผูวิจัยจึงนำไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหและประมวลผลผานโปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูป (SPSS) ซึ่งสถิติที่ใชในการ

วิเคราะห คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

     ปจจัยดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 372 คน คิดเปนรอยละ 93 มีอายุอยู

ในชวง 20-30 ป จำนวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.75 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 228 คน คิดเปน

รอยละ 57 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ำกวาหรือ 

เทากับ 15,000 บาท จำนวน 235 คน คิดเปนรอยละ 58.75  

    ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) ดานผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่ง

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับเครื่องหมายรับรองจาก อย. และเครื่องหมายรับรองการ

ผลิตที่นาเชื่อถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 รองลงมา มีฉลากและแสดงขอมูลรายละเอียดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 ตรา

ผลิตภัณฑเปนที่รูจัก เชื่อถือได มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 มีรูปแบบที่รับประทานงาย สะดวกตอการใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 

ซึ่งในดานมีประโยชนหรือคุณสมบัติตรงตามความตองการและบรรจุภัณฑสวยงาม มีคาเฉล่ียเทากัน คือ 4.20 แตเมื่อพิจารณา

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว สรุปไดวา บรรจุภัณฑสวยงาม มีความสำคัญมากกวามีประโยชนหรือคุณสมบัติตรงตามความ

ตองการ ดานราคา มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญ

มากที่สุดกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ คุมคากับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมา มีการแจงราคา

ที่ชัดเจนบนหนาเฟซบุก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 และ ราคาเมื่อซื้อบนเฟซบุก

ถูกกวา เมื่อเทียบกับการซื้อในชองทางอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ดานชองทางการจัดจำหนาย มีความคิดเห็นโดยรวมอยู
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ในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับความงายและสะดวกในการสั่งซ้ือ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 รองลงมา รูปแบบการชำระเงินหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สามารถติดตอสื่อสารกับผูขายได

ตลอดเวลา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 มีบริการสงสินคาที่รวดเรว็ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 มีบริการสงสินคาที่หลากหลาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.26 และมีบริการจัดสงฟรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ดานการสงเสริมการตลาด มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับรูปแบบการโฆษณาบนสื่อออนไลนตาง ๆ มี

ความนาสนใจ เทากัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมา มีการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากการบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 มีการโฆษณาโดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก แถม เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานการรักษาความเปนสวนตัว มี

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับการไมนำ

ขอมูลของลูกคาไปเผยแพรหรือสงตอใหแกผูอื่นกอนไดรับอนุญาต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 รองลงมา มีการเก็บรักษาความ

เปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และมีการแจงนโยบายความเปนสวนตัวไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.18 ดานการใหบริการสวนบุคคล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 โดยกลุม

ตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับพนักงานขายสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

รองลงมามีการใหขอมูลความรูเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวและความจำเปนที่จะตองใชอาหารเสริม

บำรุงผิว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 พนักงานขายหรือเจาหนาที่ Contact Center สามารถตอบกลับและมีปฏิสัมพันธกับลูกคา

ในทันที มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 มีการแจงขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตาง ๆ สงถึงลูกคาอยางสม่ำเสมอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

และมีชองทางติดตอส่ือสารกับพนักงานขายหรือเจาหนาที่ Contact Center ไดตลอด 24 ชั่วโมง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.15  

    ปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงาม ดานบุคลิกภาพ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับมีทักษะและลักษณะในการพูดที่ดี ทำใหเกิด

ความสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 รองลงมา มีบุคลิกเฉพาะตัว มีความโดดเดนทำใหเกิดความประทับใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.18 และมีรูปราง หนาตาที่ดี มีเสนห ทำใหเกิดความรูสึกอยากใชตาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ดานรูปแบบการนำเสนอ มี

ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับโพสตคลิป

วีดีโอรีวิวการรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา มีการเขียนบทความบนสื่อออนไลน

ชองทางตาง ๆ เพื่อบอกเลาประสบการณการใชจริง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 มีการเขียนบทความบนส่ือออนไลนชองทางตาง ๆ 

เพื่อบอกเลาขอมูลของผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวมีคาเฉล่ียเทากับ 4.27 และพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว

ผาน Live ทางเพจFacebook หรือ IG มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ดานความนาเชื่อถือ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับใหการรับประกันดวยตัวเอง ดานความ

ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา มีความชำนาญ ความรู เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว มีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 และไมเนนขายสินคาจนเกิน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23  

     การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุก มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย

มาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุดกับการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของผลิตภณัฑ

อาหารเสริมบำรุงผิวกอนการตัดสินใจซื้อผานชองทางเฟซบุก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 รองลงมา เมื่อเกิดความพึงพอใจในการ

ซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุกจะตัดสินใจซื้อซ้ำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 จะซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
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บำรุงผิวผานชองทางเฟซบุกในอนาคต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คนหาขอมูลผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุก

กอนการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 เมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับผิวจะมองหาผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวกอน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.04 และเมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวครบถวนแลวจะตัดสินใจซื้อผานชองทางเฟซบุกทันทีโดย

ไมลังเล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02  

     ผลการศึกษาเชิงอนุมาน 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว

ของลูกคาผานชองทางเฟซบุกที่แตกตางกัน  

 

ตารางที่ 1  ผล One-Way ANOVA ทดสอบความแตกตางทางดานประชากรศาสตร ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ผลการ

ทดสอบ 

เพศ 
ระหวางกลุม 0.427 2 0.214 0.650 0.522 ปฏิเสธ 

ภายในกลุม 130.463 397 0.329    

อาย ุ
ระหวางกลุม 0.828 4 0.207 0.629 0.642 ปฏิเสธ 

ภายในกลุม 130.062 395 0.329    

การศึกษา 
ระหวางกลุม 2.413 3 0.804 2.479 0.061 ปฏิเสธ 

ภายในกลุม 128.477 396 0.324    

อาชีพ 
ระหวางกลุม 5.300 6 0.883 2.764 0.012* ยอมรับ 

ภายในกลุม 125.590 393 0.320    

รายได 
ระหวางกลุม 3.109 3 1.036 3.211 0.023* ยอมรับ 

ภายในกลุม 127.781 396 0.323    

 รวม 130.890 399     

     จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานเพศ (Sig = 0.522) ดานอายุ (Sig = 0.642) และดานระดับการศึกษา (Sig = 0.061) คา 

Sig. มีคามากกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 สรุปไดวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่

แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุกไมแตกตางกัน ในขณะที่ดานอาชีพ (Sig = 

0.012) และดานระดับรายได (Sig = 0.023) คา Sig. มีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สรุปไดวา 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพและระดับรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวผานชองทางเฟซบุก

แตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สามารถ สิทธิมณี (2562) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานทางชองทาง Online กรณีศึกษาจังหวัดนานและกรุงเทพมหานคร ผลศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อไมตางกัน ในขณะที่ปจจัยดานอาชีพและรายไดที่แตกตางกันจะสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อตางกัน 
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     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิว

ของลูกคาผานชองทางเฟซบุก 

 

ตารางที่ 2  ผล Multiple Linear Regression ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ออนไลน (6P) 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

ผลการ

ทดสอบ 
B Std. Error Beta 

คาคงที่ 1.139 0.197  5.765 0.000  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.194 0.064 0.181 3.011 0.003* ยอมรับ 

ปจจัยดานราคา -0.039 0.052 -0.043 -0.752 0.452 ปฏิเสธ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 0.174 0.064 0.176 2.704 0.007* ยอมรับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.126 0.068 0.130 1.842 0.066 ปฏิเสธ 

ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว -0.039 0.049 -0.047 -0.800 0.424 ปฏิเสธ 

ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล 0.288 0.055 0.315 5.215 0.000* ยอมรับ 

 

     จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Sig = 0.003) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Sig = 0.007) และดานการ

ใหบริการสวนบุคคล (Sig = 0.000) คา Sig. มีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 สรุปไดวา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการใหบริการสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร

เสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก ในขณะที่ปจจัยดานราคา (Sig = 0.452) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig = 0.066) 

และดานการรักษาความเปนสวนตัว (Sig = 0.424) คา Sig. มีคามากกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 สรุป

ไดวา ปจจัยดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการรักษาความเปนสวนตัวไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก สอดคลองกับผลการศึกษาของ จิดาภา ธัญญรัตนวานิช (2563) ได

ทำการศึกษาเรื่องที่มีผลตอการซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อมีเพียง 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดาน

การใหบริการแบบเจาะจง และผลการศึกษาของ ชลธิชา ศรีภิรมย (2562) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดาน

ชองทางการจัดจำหนาย มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

     สมมติฐานที่ 3 ปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงามมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

บำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก 
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ตารางที่ 3  ผล Multiple Linear Regression ปจจัยผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนดานความงาม ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

ปจจัยผูมีอทิธพิลบนโลกออนไลน

ในดานความงาม 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. 

ผลการ

ทดสอบ 
B Std. Error Beta 

คาคงที่ 1.474 0.176  8.372 0.000  

ปจจัยดานบุคลิกภาพ 0.119 0.050 0.135 2.412 0.016* ยอมรับ 

ปจจัยดานรูปแบบการนำเสนอ 0.355 0.049 0.405 7.223 0.000* ยอมรับ 

ปจจัยดานความนาเชื่อถือ 0.157 0.044 0.174 3.564 0.000* ยอมรับ 

 

     จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยดานบุคลิกภาพ (Sig = 0.016) ดานรูปแบบการนำเสนอ (Sig = 0.000) และดานความ

นาเชื ่อถือ (Sig = 0.000) คา Sig. มีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 สรุปไดวา ปจจัยดาน

บุคลิกภาพ ดานรูปแบบการนำเสนอ และดานความนาเชื่อถือของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงามมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภวัฒน ทองดี และ

ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ (2563) ไดทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง Beauty Influencers ตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสำอางของผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดาน Beauty Influencers ใน

ดานบุคลิกภาพ ดานรูปแบบในการนำเสนอ และดานความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง

ออนไลนของผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร 

     

5.  สรุปผลการศึกษา 
  

   กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา สวนใหญเปน

นักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวาหรือเทากับ 15,000 บาท ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห 

One-Way ANOVA ทดสอบความแตกตางทางดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่

แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซ บุกไมแตกตางกัน ในขณะที่กลุม

ตัวอยางที่มีอาชีพและระดับรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุก

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   ในสวนผลการวิเคราะห Multiple Linear Regression ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน พบวา ดานการใหบริการ

สวนบุคคล (Beta = 0.315) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสรมิบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุกมากทีสุ่ด 

รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ (Beta = 0.181) และดานชองทางการจัดจำหนาย  

(Beta = 0.176) ตามลำดับ สวนปจจัยของผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงาม พบวา ดานรูปแบบการนำเสนอ (Beta 

= 0.405) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบำรุงผิวของลูกคาผานชองทางเฟซบุกมากที่สุด รองลงมาคือดาน

ความนาเชื่อถือ (Beta = 0.174) และดานบุคลิกภาพ (Beta = 0.135) ตามลำดับ  

     ขอเสนอแนะเชิงการบรหิารจัดการ  

     ดานผลิตภัณฑ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ตองบริโภคเขาสูรางกายกลุมตัวอยางคอนขางใหความสำคัญกับเครื่องหมาย

รับรองจาก อย. และเครื่องหมายรับรองการผลิตที่นาเชื่อถือ ดังนั้นผูประกอบการตองสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาตั้งแต

กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ผานการรับรองคุณภาพจากองคการที่เกี่ยวของ เลือกใชวัตถุดิบในการผลิตที่ไม
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เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย บรรจุภัณฑก็ควรจะมีลักษณะที่ปดมิดชิด ปลอดภัย และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนไดเปน

อยางดี ฉลากตองแสดงรายละเอียดและเครื่องหมายอยางชัดเจน 

     ดานชองทางการจัดจำหนาย หากมีตัวแทนจำหนายควรมีการออกใบรับรองใหกับตัวแทน เพื่อเปนการสรางความ

นาเชื่อถือใหกับแบรนดและเปนการรับรองความปลอดภัยใหกับลูกคา เพราะในปจจุบันผลิตภัณฑสามารถลอกเลียนแบบกันได

งาย และบนชองทางเฟซบุกก็ควรจะมีขั้นตอนการสั่งซื้อที่งายและสะดวก มีการลงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑให

ชัดเจนเพื่อใหลูกคาไดใชประกอบการตัดสินใจซื้อ เพราะจากผลการศึกษาพบวาลูกคาสวนใหญมักจะมีการคนหาหรือ

เปรียบเทียบขอมูลกอนการตัดสินใจซื้อ รวมถึงควรที่จะมีรูปแบบการรับชำระเงินที่หลากหลายใหลูกคาไดเลือกตามความ

สะดวก อีกทั้งในอนาคตควรเพิ่มชองทางการจัดจำหนายออนไลนในชองทางอื่น ๆ เพื่อที่จะใหเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น เชน Line 

My Shop หรือ Shopee เปนตน เพราะในปจจุบันชองทางการจัดจำหนายออนไลน ลูกคาไมไดซื้อเพียงแคในเฟซบุกเพียง

ชองทางเดียว 

     ดานการใหบริการสวนบุคคล ลูกคาซื้อสินคาผานชองทางเฟซบุกก็เพราะความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นผูประกอบการ

ควรมีการใหบริการที่รวดเร็ว ทั้งการสื่อสารกับลูกคาและการสงสินคาไปใหถึงมือลูกคา ซึ่งผูประกอบควรที่จะบริหารจัดการ

กำลังคนใหเพียงพอตอการบริการ เพื่อลดเวลารอคอยและรักษาความสัมพันธกับลูกคา โดยอาจจะใชเครื่องมือชวยตอบ

ขอความลูกคา เชน Chatbot ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนกำลังคน รวมถึงปดการขายและสรางยอดขายใหกับแบรนดได                

     ดานผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงาม หากมีการจางผูมีอิทธิพลบนโลกออนไลนในดานความงามมาโฆษณา ก็

ควรเลือกผูที่มีบุคลิกภาพและภาพลักษณที่ดี มีความนาเชื่อถือ รวมถึงมีทักษะในการนำเสนอ เพื่อที่จะสรางความนาเชื่อถือ

และดึงดูดลูกคาได และควรออกแบบรูปแบบวิธีการนำเสนอที่ไมเนนขายมากจนเกินไป หรืออาจจะมีการสงผลิตภัณฑใหผูมี

อิทธิพลทดลองทานกอน แลวหลังจากนั้นใหรีวิวตามความเปนจริงซึ่งอาจจะมีการมานั่งถายทอดสด (Live) กับแบรนด หรือให

รีวิวในรูปแบบที่โพสตคลิปติดตามการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงของการบริโภค เพราะลูกคาสวนใหญในปจจุบันชื่นชอบการ

รีวิวที่มีความจรงิใจตรงไปตรงมา   

     ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

     เนื่องจากการแจกแบบสอบถามเปนการแจกแบบสอบถามออนไลน ซึ่งกลุมตัวอยางคือ สมาชิกในกลุมเฟซบุกที่ผูวจิัยจำ

หนดไว แตเมื่อทำการโพสตลิงกลงบนกลุมแลวสมาชิกในกลุมไมคอยมีความสนใจกับโพสต ผูวิจัยจงึตองทำการสงขอความแยก

สวนตัวเพื่อขอความรวมมือในการชวยตอบแบบสอบถาม ซึ่งกม็ีทั้งผูทีใ่หความรวมมือและไมใหความรวมมือ จึงทำใหใช

ระยะเวลาคอนขางนานในการเก็บรวบรวมขอมูล อกีทัง้ผูตอบแบบสอบถามบางคนไมไดใหความสนใจกับคำถามมากนกั จึงทำ

ใหมีคำตอบที่ไมสามารถนำมาวเิคราะหได ผูวิจยัจึงตองทำการแจกแบบสอบถามเพิ่มขึ้น  
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผูบริโภค 

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the purchase decision of alcoholic beverages in the Craft Beer 

category of working people in Bangkok 
ชัชฌา มณีรัตน01 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Chatcha Maneerat and Jaratchwahn Jantarat 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร 

ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค คานิยมทาง

สังคม ที ่ม ีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผู บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยสำรวจกลุมประชากรตวัอยาง 400 คน เปนกลุมคนทำงานที่มี

อายุระหวาง 20-60 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียร ผลการศึกษาพบวา 

กลุมประชากรสวนใหญเปน เพศหญิง ชวงอายุระหวาง 31-40ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ขาราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉล่ีย 30,001 – 40,000 บาท นอกจากนี้ พฤติกรรมผูบริโภคดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน คานิยมทางสังคม 

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการขาย ดานบุคลากร และ ดานกระบวนการ มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท คราฟตเบียร ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

คำสำคัญ: คราฟตเบียร, พฤติกรรมผูบริโภค, สวนประสมทางการตลาด, คานิยมทางสังคม, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the factors influencing the purchasing decisions of craft 

beer alcoholic beverages among working-age consumers in Bangkok. to study the factors of marketing mix 

consumer behavior social values influencing the decision to purchase alcoholic beverages in the category 

of craft beer of consumers of working age in Bangkok to study the factors of marketing mix consumer 

behavior social values influencing the decision to purchase alcoholic beverages in the craft beer category 

of Working-age consumers in Bangkok This research is a quantitative research surveying a sample of 400 

people, working people aged 20-60 years in Bangkok. The results of the study found that Most of the 

population is female, aged between 31-40 years, bachelor's degree, occupation, civil servants/state 

enterprise employees, average income 30,001 – 40,000 baht. In addition, personal consumer behavior There 

is a difference in influence on the purchasing decision of alcoholic beverages in the category of craft beer 
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among working age consumers in Bangkok. social values and Marketing mix factor Product, price, sales 

promotion, personnel, and process Influence on the purchasing decision of craft beer alcoholic beverages 

of working-age consumers in Bangkok. 

 

Keywords: craft beer, consumer behavior, marketing mix, social values, purchase decision 

 

1. บทนำ 
 

     เบียร  แบงออกเปนประเภทหลัก ๆ เปน 2 ประเภท ไดแก เอลล (Ales) และ ลาเกอร (Lager)การผลิตเบียรจะถูก

แบงออกเปน 2 แบบเชนกัน คือ การผลิตเบียรแบบโรงงานโดยการใชเครื่องจักรขนาดใหญในปริมาณมาก  

และ คราฟตเบียร คือการผลิตเบียรแบบทำมือ หมักในถัง มีกำลังการผลิตตอปไมมากนัก เนนขายในบริเวณทองถิ่น 

และมีการปรุงแตงใหมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว โดยการใช ขาวมอลตที่ผลิตจากวัตถุดิบทองถิ่น คราฟตเบียร หรือ การทำ

เบียรสไตลอเมริกันที่เกิดจากผูผลิตรายเล็ก โดยประกอบดวยคุณสมบัติทั้ง 3 อยาง (กำหนดโดย Brewers Association) คือ 

โรงเบียรมีขนาดเล็ก มีกำลังการผลิตไมเกิน 6 ลานบารเรล ตอป (ประมาณ 700 ลานลิตร) เจาของเปนผูถือหุนมากกวา 75% 

(Independent) ใชวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด หามใสวัตถุดิบสังเคราะหกลิ่นหรือรส ถาจะใสตองใสเพื่อใหมีกล่ินและรสชาติดี

ขึ้นเทานั้น เมื่อการผลิตคราฟตเบียรถูกจำกัดจำนวน แตกลับมีอิสระในการผลิตมากกวา โดยเฉพาะกระบวนการการผลิต

คราฟตเบียร จะตองใชฝมือและความพิถีพิถันในการทำอยางมาก ตองใชฝมือและเพื่อใหไดรสชาติที่มีความพิเศษกวาเบียร

ทั่วไป  ในปจจุบันสถานการณคราฟตเบียรถือเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก รวมถึง

ประเทศไทย ดวยรสชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เนื่องจากขอกำหนดทางกฎหมายของไทยในปจจุบันสงผลกระทบใหผูผลิต

คราฟตเบียรหลายรายไมสามารถผลิตในประเทศได ดวยปริมาณตามกฎหมายที่กำหนดตองผลิตในปริมาณมาก และใชตนสูง 

ผูผลิตหลายรายจึงทำการผลิตในตางประเทศและนำเขามาเพื่อจำหนายในประเทศ ซึ่งผูผลิตยังคงประสบกับปญหาคาขนสง

และคาเก็บรักษาที่สูง จึงทำใหราคาขายคราฟตเบียรสูงตาม หากในอนาคตภาครัฐใหการสนับสนุนโดยการเปดเสรีใหกับธรุกิจ

คราฟตเบียร ก็จะสามารถทำใหคราฟตเบียรเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลอีกชนิดหนึง่ที่ชวยกระตุนเศรษฐกิจไดอยางดี และความ

มีชื่อเสียงที่ไดมีการเขาประกวดในเวทีระดับโลก ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผูผลิตไมมากนัก เนื่องจาก

ลักษณะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตองใชเงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งกฎระเบียบของ

ทางการไทยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตผลิตและขายสงเครื่องดื่มแอลกอฮอลในไทย และมาตรฐาน

โรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน “ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543” ทำใหเปนอุปสรรค

ในการเขาสูอุตสาหกรรมของผูประกอบการ SME โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตสุราและเบียร อุตสาหกรรมเบียร  ตลาด

ในประเทศถูกควบคุมโดยผูผลิตรายใหญ 2 ราย คือ บจก.บุญรอดบริวเวอรี ่ (อาทิ แบรนด สิงห, ลีโอ, U Beer) และ บมจ.ไทย

เบฟเวอเรจ (อาทิ แบรนด ชาง, อาชา, เฟดเดอรบรอย) ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินกิจการสูง มีความไดเปรียบดานเงินทุน 

และมีการกระจายสินคาผานชองทางจัดจำหนายที่มีประสิทธิภาพ ปจจุบันทั้งสองรายมีสวนแบงตลาดรวมกันถึง 93% ของ

ปริมาณจำหนายเบียรในประเทศ กลุมผูบริโภคหลักมีความออนไหวตอราคาสูง แตตลาดเบียรระดับ Premium ยังขยายตัวได 

ความนิยมบริโภคคราฟตเบียร (คราฟตเบียร) เพิ่มขึ้นมาก (ป 2560 ตลาดคราฟตเบียรในไทยมีมูลคาไมมากประมาณ 300 

ลานบาท แตมีอัตราการเติบโตสูงกวา 40% โดยคราฟตเบียรที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนลำดับ จากที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมี

ความตองการที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบริโภควัยทำงาน เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ หารายไดไดดวยตนเอง และบรรลุนิติภาวะแลว ชวง
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อายุ ตั้งแต 20 – 60 ป ในกรุงเทพมหานคร เปนกลุมประชากรที่มีการประกอบอาชีพ หารายไดไดดวยตนเอง มีทั้งคน

ตางจังหวัดที่เขามาทำงานในกรุงเทพมหานคร และคนที่เปนคนกรุงเทพมหานครโดยกำเหนิดอยูแลวนั้น เพื่อที่จะทราบถึง

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps ดานพฤติกรรมผูบริโภค และดานคานิยม เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ

การดำเนินธุรกิจ และเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคไดอยางตรงเปาหมาย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ปจจัยดานราคา (Price)ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

(Promotion) ปจจัยดานบุคลากร (People) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) และ ปจจ ัยดาน

กระบวนการ (Process) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาคานิยมทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เพื่อทำใหผูผลิตและจัดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรในประเทศไทย ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สามารถนำผลงานวิจัยไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหประกอบการ ตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธในการ

แขงขันทางการตลาด  

3. เพื่อทราบแนวโนมและความตองการของผูบริโภคในอนาคตตอการเลือกซื้อ เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟต

เบียร ซึ่งสามารถใชในการพยากรณผลกระทบทางการตลาด และอัตราการเติบโตของความตองการของผูบริโภค ทำ

ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑและสงเสริมการจัดจำหนาย ใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในอนาคตได  

4. เพื ่อเปนประโยชนในดานฐานขอมูลและตอยอดการทำวิจ ัย เกี ่ยวกับปจจัยสวน ประสมทางการตลาดที ่มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของ ผูบริโภคในกลุมนี้และกลุมอื่นๆ 

ตอไปในอนาคตได  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร 

     Hanna and Wozniak (2001) และ Shiffman and Kanuk (2003) ไดใหความหมายของ ลักษณะทางประชากรศาสตร

ไวคลายคลึงกันโดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 
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รายได ศาสนาและเชื้อชาติซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวนักการตลาดจะนำมาใชประกอบการแบงสวน

ทางการตลาด (Market Segmentation) (วรัญญา พรรณกมล,2019) ไดใหความ การแบงสวนตลาด  เปนการแบงกลุมลูกคา

ที่มีความแตกตางกัน  หรือเปนการจัดกลุมลูกคาที่มีลักษณะและความตองการที่คลายคลึงกันออกเปนกลุม ๆ โดยอาศัยเกณฑ

ตาง ๆ  ทั้งในดานประชากรศาสตร  ภูมิศาสตร  พฤติกรรมศาสตร  จิตวิทยาและดานเทคโนโลยี  ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันไดมี

กิจการธุรกิจตาง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย  รวมทั้งผูบริโภคตางก็มีความตองการที่ไมเหมือนกันมากขึ้น   

2.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

     เปนเครื่องมือการตลาดที่สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลใหเปนไปตามที่กำหนดไวได ซึ่งผูประกอบการจะนำเครื่องมือ

เหลานี้มาผสมผสาน เพื่อใหสามารถตอบโจทยผูบริโภค อีกทั้งสรางความพึงพอใจใหแกกลุมผูบริโภคเปาหมาย สวนประสม

การตลาดประกอบดวย สิ่งที่ผูประกอบการจะใชเพื่อใหสามารถโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสม

การตลาดแบงออกเปนกลุมได 4  กลุม    ซึ่งจะประกอบไปดวยผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย และการสงเสริมการขาย 

(Kotler, 2003) โดยแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543) แบงออกไดดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ (Product) สิ่งที ่เสนอขายแกผู บริโภค โดยเปนทั ้งสิ ่งของหรือสินคา ( Tangible Products) และ บริการ 

(Intangible Products) ซึ่งถูกสรางและพัฒนาเพื่อใหตรงตอความตองการของผูบริโภค โดยมี กลยุทธเชน ตราสินคา รูปแบบ

ผลิตภัณฑ เครื่องหมายการคา เปนตน  

2) ราคา (Price) คือสิ่งที่กำหนดคุณภาพหรือคุณคาของสินคา ซึ่งทำใหเกิดการเปรียบเทียบกับคูแขง ในประเภทสินคาและ

ผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันเปนตัวชี้วัด มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทำการประเมินทางเลือกและทำการ

ตัดสินใจโดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาถูก  

3) ชองทางการจัดจำหนาย(Place) คือชองทางที่ใชในการนำเสนอสินคาหรือบริการใหถึงมือผูบริโภค เพื่อใหเกิดความสะดวก

ตอการเลือกซื้อ  

4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการสื่อสารเพื่อใหผูบริโภครับรูถึงขอมูลของผลิตภัณฑและผูผลิตภัณฑ ผูจำหนาย 

สามารถสื่อสารกับลูกคา ใหทราบถึงวัตถุประสงคในการผลิตไปสูการรับรูของผูบริโภคที่ตองการ โดยการสงเสริมการตลาด

สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

5) ดานบุคลากร (People) คือ ผูที่มีความสัมพันธเพื่อใหบริการผูบรโภคโดยตรง เพื่อสรางความพึงพอใจ ความประทับใจ โดย

เปนผูที่มีความสามารถและความชำนาญการในสายงาน โดยไดรับการฝกอบรมพัฒนา ไดรับการสอนงาน การใหบริการของ

พนักงานที่มีผลตอการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ สามารถใหขอมูลและคำแนะนำ ตอบ

ขอซักถามของลูกคาไดเปนอยางดี  ซึ่งจะเปนส่ิงที่สงผลใหลูกคาอยากกลับมาซื้อสินคาหรือบริการอีก 

6) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) คือ บรรยากาศหรือรูปแบบสถานที่จัดจำหนายที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค เปนองคประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกคาสามารถมองเห็นและใชเปนเกณฑในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อ เชน 

รูปแบบของอาคาร เครื่องมือเครื่องใช ตาง ๆ เครื่องแบบของพนักงาน สัญลักษณของสถานที่ ส่ิงเหลานี้สะทอนถึงรูปแบบและ

คุณภาพขององคกร ส่ิงเหลานี้อาจจะไมไดชวยใหสินคาหรือบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตเปนการชวยสรางความมั่นใจใหแก

ผูบริโภค 

7) ดานกระบวนการ (Process) คือ กระบวนการการผลิตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กระบวนการในการใหบริการ

การจัดการดานสินคา และบริการที่มีระเบียบมีขอปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อใหผูใชบริการเกิดความ ประทับใจ หรือ

ลำดับขั้นตอนการใหบริการระบบของกิจกรรมในการบริการ เปนอีกปจจัยที่ผู ใหบริการตองใหความสำคัญ ทั้งนี้เพราะสงผล

ตอคุณภาพของงานบริการตองกำหนดระบบการ ใหบริการใหชัดเจนวาจะเนนระบบที่เปนมาตรฐาน และเปนกระบวนการ

ผลิตภัณฑที่รวดเร็ว ผิดพลาดนอย 
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2.3 พฤติกรรมผูบริโภค 

     พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค มีนักวิชาการไดใหนิยามไวตามทรรศนะของตน ดังนี้  (Kotler,2009) ไดให

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค วาหมายถึง “พฤติกรรมที่ผูบริโภคทำการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอย

ผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา” (อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์,2547) พฤติกรรมผูบริโภคจะ

พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจ

และทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งกิจกรรมเหลานี้ทำใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นโดยทั่วไป

แลว ผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีส่ิงกระตุน ที่ทำใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 

ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดำซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง 

ๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ หรือการตัดสินใจของผูซื้อ จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน ใหเกิดความ

ตองการกอนแลวทำใหเกิดการตอบสนอง  

2.4 คานิยมทางสังคม 

     Miller (2538) ไดนิยามความหมายไววา คานิยมเปนเจตคติและความเชื่อที่ ฝงรากลึกในชีวิตของแตละบุคคล อีกทั้งยังมี

ผลตอพฤติกรรมของบุคคลในทุกดาน จากพฤติกรรมที่ สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร 

การใชชีวิตประจำวัน จนไปถึง การแสดงความเห็นและการเลือกคูครอง จากคานิยามและคำอธิบายตาง ๆ เกี่ยวกับความหมาย

ของคำวา คานิยม (Values) ที่ผูเขียนหลายทานไดใหความหมายในขางตน สรุปไดดังนี้ “คานิยม” (Values) หมายถึง สิ่งที่

เปนองคประกอบสำคัญในชีวิตของมนุษย ส่ิงที่มีบทบาทและอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรม ในการแสดงออกของมนุษยใน

สังคม แตละบุคคลจะมีการพิจารณาไตรตรองแลววาดีและยอมรับที่ จะประพฤติปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกันในสังคมนั้น ๆ 

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลง ไดตามกาลเวลาและความคิดเห็นของบุคคลในสังคมนั้น ๆ   

คานิยมทางสังคม ไดมีผูใหความหมาย ไวมากมายซึ่งแตกตางกันไปดังนี้ พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(2558) ไดใหความหมายของคานิยมทางสังคมวาหมายถึง ความคิดของกลุมหรือสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสม

หรือถูกทำนองคลองธรรม สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดนานิยมชมชอบ สิ่งใดนารังเกียจ คานิยมแตกตางกับทัศนคติ ตรงที่คานิยม

เปนส่ิงที่เปนพื้นฐาน มีพลังและคอนขางมั่นคง สวนทัศนคติเปนความคิดเห็นที่คอนขางไมมั่นคง เปล่ียนแปลงไดงายกวา สังคม

มักจะยอมรับทัศนคติที่แตกตางหลากหลายอยางมากได แตจะมีคานิยมที่เปนเอกภาพซึ่งคนทั่วไปตองยึดถือรวมกัน 

2.5 การตัดสินใจซื้อ 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543 อางใน ลลิตวดี คงขวัญ, 2559) ไดระบุวาแนวคิด

เกี่ยวกับกระบวนการ ตัดสินใจของผูซื้อนั้นประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ที่ซับซอนผูซื้อจะตองผานขั้นตอนตางๆอันจะนำไปสู

การตัดสินใจซื้อมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนไดแกกระบวนการซื้อเริ่มตนกอนที่การซื้อจริงจะเกิดขึ้นนานทีเดียวและก็เกิด ติดตอกนัไป

เรื่อย ๆ ผูบริโภคอาจจะดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอนเราเรียกการด าเนินกิจกรรมในทำนองนี้วา “ทุมเทความพยายามสูง”แต

เนื่องจากการซื้อชนิดเปน“กิจวัตร”ผูบริโภคมักขามบางขั้นตอนหรือมีการสลับ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเชนไมหาขาวสารจาก

แหลงภายนอก (ฉัตยาพร เสมอใจ,2550: 46, อางใน ราช ศิริวัฒน, 2560) ไดอธิบายความหมายของการตัดสินใจ วา หมายถึง 

กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆ ที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะ 5 ตองตัดสินใจในทางเลือกตาง 

ๆ ของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและ ขอจำกัดของสถานการณการตัดสินใจจึงเปน

กระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 

 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภค

วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชตัวแปร ดานลักษณะประชากรณศาสตร ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps ดาน

คานิยมทางสังคม และพฤติกรรมของผูบริโภค กลุมคนวัยทำงานอายุ 20-60 ป ซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อดวยการจายดวยตนเอง 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Snow Ball จากการทำแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 400 คน ผานการใชแบบฟอรมกูเกิ้ล 

สงผานชองทางออนไลน เฟสบุคและไลน การวิจัยมีการชี้แจงวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามได

ทำการเลือกตอบ เมื่อรวบรวมขอมูลไดครบตามจำนวน 400 คน ผูวิจัยจะทำการประมวลผลการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปสถิติทางคอมพิวเตอร SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ แบงออกเปน 2 

ประเภทคือ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชคารอยละและคาความถี ่ ในการวิเคราะหตัวแปรอิสระ ปจจัยดาน

ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน พฤติกรรมการ

บริโภค คราฟตเบียร ใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัย

สวนประสมทางการตลาด 7Ps คานิยม และการตัดสินใจซื้อปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท

คราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหและทดสอบความแตกตางของคาความแปรปรวน เพื่อศึกษา

ลักษณะประชากรศาสตร  และ พฤติกรรมผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบยีรของ

ผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อเปนการวิเคราะหและทดสอบความ

แตกตางของคาความแปรปรวน เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด และคานิยม ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ/ อาย/ุ ระดบัการศึกษา/ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน/ อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ/์ ดา้นราคา/ ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย/ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด/ ดา้น

บุคลากร/ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ/ ดา้นกระบวนการ  

พฤติกรรมการบริโภค ใครซ้ือ/ซ้ืออะไร/ซ้ือเพื่อใคร/ซ้ือเม่ือไหร่/

ซ้ือท่ีไหน/ทาํไมซ้ือ/ซ้ืออยา่งไร 

ค่านิยมทางสังคม  

 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ประเภทคราฟต์เบียร์ 

ของผู้บริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 1  ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีอิทิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท

คราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียร

ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3  ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียร

ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 4   คานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภค     วัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร 

     ลักษณะประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวาเพศหญิงรอยละ 61.5 มากกวา เพศชายรอยละ 34.5 สวน

ใหญ อยูในชวงอายุ 31 -40 ป รอยละ 30.5 รองลงมาเปนชวงอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 27 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมาเปนปริญญาโท คิดเปนรอยละ 34 ประกอบอาชีพ ขาราชการ/ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เปนรอยละ 36.5 รองลงมาเปน พนักงานธนาคาร/ พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 35.8 รายไดสวนใหญ 30,001 

– 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.8  

4.2 ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ พบวา ผู บริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดาน

ผลิตภัณฑ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.24 โดยพิจารณารายขอ พบวาผูบริโภคใหความเห็นดานผลิตภัณฑนั้น 

คราฟตเบียรมีรสชาติขมที่โดดเดนเฉพาะตัว จากดอกฮอปส มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คราฟตเบียรมีฉลากบนบรรจุ

ภัณฑที่ สวยงาม โดดเดน แปลกตาคาเฉล่ีย 4.19 คราฟตเบียร มีปริมาณแอลกอฮอลอยูในระดับที่ตองการ ตอการดื่ม 1 ขวด/ 

แกว/ กระปอง (330 มิลลิลิตรตอหนวย) คาเฉลี่ย 4.17 และ คราฟตเบียร มีรสชาติใหเลือกหลากหลาย จาก ดอกไม หรือ 

ผลไม ที่ใชในการบวนการผลิตคราฟตเบียร คาเฉล่ีย 4.16 ตามลำดับ  

ดานราคา พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานราคาอยูใน

ระดับมาก โดย พิจารณารายขอ พบวา ดานราคาคุณภาพของคราฟตเบียรเหมาะสมตอราคา ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่ 4.06 ตอมา

คราฟตเบียรมีความคุมคาตอเงินที่เสียไป คาเฉลี่ย 4.04 สุดทาย ราคาตอ ตอ 1 หนวย (330 มิลลิลิตร) มีความเหมาะสม 

คาเฉล่ีย 3.90 เปนระดับที่นอยที่สุด จากภาพรวมทั้งหมด 4.00   

ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ 

ดานชองทางการจัดจำหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 4.05 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มี Tab เบียรจำนวนมากให

เลือกหลากหลาย ที่คาเฉล่ีย 4.10 ซึ่งสูงทีสุดในระดับการพิจารณาดานชองทางจัดจำหนาย รองลงมาเปนชั้นวางหรือตูแชมีการ

จัดเรียงที่สวยงาม ที่คาเฉล่ีย 4.09 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ

ดานการสงเสริมการตลาด ภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณารายขอพบวา 3 ลำดับแรกคือ มี

ของแถมทุกยอดซื้อที่กำหนด 4.05 มากที่สุด, มีการจัดกิจกรรมรวมตัวสำหรับผูผลิตคราฟตเบียร โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 เทากับ

การสะสมแตมแลกสวนลด   
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ดานบุคคล พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับดานบุคคล

ภาพรวมในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณารายขอพบวา พนักงานสุภาพ อัธยาศัยดี ที่คาเฉลี่ย 4.17 มากที่สุด 

รองลงมาอยูในระดับเทากันที่ 4.13 พนักงานมีความรูและเขาใจในเรื่องราวของคราฟตเบียร อยางดี และ พนักงานให

คำแนะนำเกี่ยวกับ คราฟตเบียร แตละยี่หอไดเปนอยางดี 

ดานกายภาพ พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับดานกายภาพ 

ภาพรวมอยูในระดับมากที่คาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อันดับแรกสถานที่จัดจำหนายบรรยากาศดี ที่คาเฉล่ีย 

4.17 รองลงมา สถานที่จัดจำหนายมีการตกแตงที่สวยงามนานั่ง ถายรูปสวย ที่คาเฉลี่ย 4.16 และ สถานที่จำหนายมีดนตรี ที่

คาเฉล่ีย 4.15 ตามลำดับ 

ดานกระบวนการ พบวา ผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับดาน

กระบวนการ ภาพรวมอยูในระดับที่มาก 4.06 เมื่อพิจารณารายขอพบวากรณีเกิดปญหาสามารถใหความชวยเหลือ   ผูบริโภค

อยางดีและทันเวลา ที่คาเฉล่ีย 4.07 มากที่สุด กรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถันสะอาด ปลอดภัย และ มีขั้นตอนการส่ังซื้อและชำระ

เงินที่สะดวก เทากันที่คาเฉล่ีย 4.06 

4.3 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค 

     พฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร สรุปไดวา เลือกซื้อคราฟตเบียรใหกับตนเองและบุคคลอื่นคิดเปนรอยละ 51.7 , เลือกดื่มคราฟตเบียรกับ

เพื่อนสนิท/เพื่อนที่ทำงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.3 , ความถี่ในการดื่มคราฟตเบียร 4 ครั้ง ตอเดือน คิดเปนรอยละ 39.5 

, ตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรเมื่อบังเอิญเจอรานที่มีใหเลือกหลากหลาย คิดเปนรอยละ 28.5 , เลือกซื้อคราฟตเบียรจากราน

สะดวกซื้อ คิดเปนรอยละ 29.5 , เหตุผลของการเลือกซื้อคราฟตเบียร เพราะ มีการปรุงแตงจากดอกไม หรือผลไม จาก

ธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 26.5 , วิธีการเลือกซื้อคราฟตเบียร ซื้อดวยตนเอง ตนเองจากหนารานที่ขายคราฟตเบียร คิดเปน

รอยละ 45.0 , คาใชจายโดยเฉล่ียในการเลือกซื้อ คราฟตเบียร ตอครั้ง จำนวน 500 บาท – 1,000 บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละ 

46.0  

4.4 ดานคานิยมทางสังคม 

     ปจจัยดานคานิยมของผูบริโภคคราฟตเบียรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกซื้อและดื่มคราฟตเบียร ภาพรวม

อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 3 ลำดับแรก การเลือกซื้อและดื่ม คราฟตเบียร ทำใหทานไดรับ

ความสนใจจากสังคม คาเฉลี่ย 3.96 การเลือกซื้อและดื่ม คราฟตเบียร เปนคานิยมอยางหนึ่งในสังคมปจจุบัน คาเฉลี่ย 3.95 

และ การเลือกซื้อและดื่ม คราฟตเบียร ทำใหทานเขาสังคมไดเปนอยางดี คาเฉล่ีย 3.90 ตามลำดับ     

     การวิเคราะหและทดสอบความแตกตางของคาความแปรปรวน เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค ใช

การวิเคราะห Anova เพื่อเปนการวิเคราะหและทดสอบความแตกตางของคาความแปรปรวน พบวา 

ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก อายุ (คา Sig เทากับ 0.000*) และ การศึกษา (คา Sig เทากับ 0.031) ที่แตกตางกันมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

     พฤติกรรมผูบริโภค 6W1H พบวาบุคคลหรือกลุมบุคคล (0.042) ที่ซื้อสินคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน                    

     การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

7Ps พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps โดยปจจัย 5 ไดแก ดานผลิตภัณฑ(คา Sig เทากับ 0.000)  ดานราคา(คา Sig 

เทากับ 0.003)  ดานสงเสริมการขาย(คา Sig เทากับ 0.002)  ดานบุคลากร(คา Sig เทากับ 0.000)  ดานกระบวนการ(คา Sig 

เทากับ 0.000)  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผู บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน                    
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     ปจจัยคานิยมทางสังคม(คา Sig เทากับ 0.000) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียร

ของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดยปจจัยตัวอื่น ๆ ไมมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของ ผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

5.  ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 

 
     จากการศึกษาวิจัยที่มีอทิธพิลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียรของผูบริโภควัยทำงานในเขต

กรงุเทพมหานคร ผูทำวิจยัมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี ้

     สวนประสมทางการตลาด 7Ps อยูในระดบัมาก จึงนำมาเปนขอเสนอแนะใหกับผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ คราฟต

เบียรมรีสชาติขมที่โดดเดนเฉพาะตัว จากดอกฮอปส ปรับปรงุพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมุงเนนความโดดเดนวตัถุดิบอยางดอกฮ

อปส และรสชาติขม ใหเกดิเปนจุดเดนที่ทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อคราฟตเบยีร ดานราคา เพิ่มปริมาณของคราฟตเบียร ตอ 1 

บรรจุภัณฑ หรอืหาวิธีลดตนทนุ เพื่อใหผูผลิตและจำหนาย สามารถลดราคาขายลงได โดยทีไ่มสูญเสียกำไร ดานบุคลากร 

พนักงานราน พนักงาน ณ จุดขาย มีสวนสำคัญตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก ผูประกอบการจึงควรใหความใสใจกับการ

พัฒนาทักษะ ความรูเกี่ยวกับคราฟตเบยีรอยางดี ไมวาจะเปน สวนผสมพิเศษที่ใช ระดับความขมที่ผูบริโภคไดรับ ความรูสึกใน

การดื่ม รวมถึงกรรมวิธกีารผลิตที่สะอาดทีต่องสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค ดานการสงเสริมการขายนั้น เนื่องจากปจจุบนั

ตามกฎหมายยงัไมสามารถโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือสาธารณะได ผูประกอบการจึงควร สะสมแตมแลกสวนลด มีของแถม

ทุกยอดซื้อที่กำหนด และมีการจัดกิจกรรมรวมตัวสำหรับผูผลิตคราฟตเบยีร เพื่อใหผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค มี

โอกาสไดพบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑคราฟตเบยีรที่มีคุณภาพ และความหลากหลายออกสูการ

จำหนายในตลาด และยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมคราฟตเบียรใหเปนทีรู่จกั และเปนอีกผลิตภัณฑที่ชวยการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของชมุชน บุคคล ไปสูระดับโลกได ในปจจุบันทีท่ั่วโลกประสบกับปญหาโรคระบาดจากโควิด19 นัน้ ผูประกอบการ 

จึงจะตองมีความใสใจถึงกระบวนการส่ังซื้อและชำระเงิน โดยมีรูปแบบการส่ังส่ือที่ส่ือสารผานพนักงานที่ใกลชิดนอยมากทีสุ่ด 

การจดัสรรพื้นที่ในรานใหเปนไปตามหลักการปฏิบัติของกระทรวงสารธารณสุข เพื่อไมเปนการเพิ่มความเส่ียงตอลูกคาและตอ

ตัวพนักงานเอง และควรนำเทคโนโลยีการชำระเงินออนไลนเขามาใชงานใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหลูกคาเกิดความ

เชื่อมั่น 

     ดานของพฤติกรรมผูบริโภค บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ซื้อสินคาที่แตกตางกนั มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ ซึ่งผูประกอบการ

ควรใหความสำคัญกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น สอบถามรสชาตกิารดื่มเฉพาะแตละบุคคล ควรดึงความสนใจ ใหความรู นำเสนอส่ิง

แปลกใหม ทำใหผูบริโภคสามารถซื้อดื่มเองและยังสามารซื้อใหบุคคลอื่นไดอยางตรงตามความตองการกับผูบริโภคมากที่สุด 

และจะสงผลใหเกิดการซื้อซ้ำ และอยากลองรสชาติใหม ๆ มากขึ้น 

     ดานคานิยมทางสังคม การตัดสินใจซื้อและ/ หรือ ดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลประเภทคราฟตเบียร เปนลักษณะสวนตวั

เฉพาะบุคคลที่มีความชื่นชอบโดยสวนตัว ผูประกอบการสามารถนำเสนอขององคประกอบคราฟตเบยีรที่ลูกคา กรรมวิธี 

กระบวนการ และแหลงที่ของคราฟตเบียร เพือ่ใหผูบริโภค รูสึกถึงคุณคาที่จะไดรับและการเปนที่ยอมรับในกลุมสังคม 

 

 

 

6. ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งถัดไป 
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     ควรทำวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อยืนยันวา ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท

คราฟตเบียรของผูบริโภคในกลุมวัยทำงานนั้น มีความสอดคลองกับงานวิจยันีห้รือไม เนือ่งจากกลุมตัวอยางทีท่ำการวิจัย มี

ชวงอายทุี่กวาง ตั้งแต 20-60 ป ควรทำการศึกษาและสัมภาษณกลุมตัวอยางในแตละชวงอาย ุเพื่อทีจ่ะไดผลออกมาชัดเจน

มากยิ่งขึ้นวาในกลุมแตละชวงอายุนั้น มีความตองการบริโภคหรือตัดสินใจซื้ออยางไร เพื่อใหผูประกอบการไดนำเสนอ

ผลิตภัณฑและกุลยุทธตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น 

 

บรรณานุกรม 
 

กานตพิชชา เกงการชาง (2562) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของผูบริโภคที่มีผลตอความตั้งใจซื้อคราฟตเบียรในเขต

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คานิยม https://km-ir.arts.tu.ac.th/files/original/4ec03d49da64e51ce3b4e9ed0b6007f765a0100d.pdf 

ธนกร พุทธรักษา กระบวนการตัดสินใจซื้อเครือ่งดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วิระศักดิ์ วิริยะปรีชา(2560) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจสำหรับผูบริหาร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ศิริพร สุภโตษะ (2560) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซือ้เครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรในเขกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล บริการธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ศิริวรรณ สรวงศิริ(2563) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟของรานคาเฟ อเมซอน สาขาการจัดการ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สุรเมศวร ฮาชิม, รัตนา เลิศสุวรรณศรี และรมิดา ศรีเหรา(2560) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

นักเรียนชั ้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). กลยุทธการตลาด (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Kotler, Philip. 2003. Marketing Management. 11th Edition. Pearson Education. 

Miller, M. A. (1995). Culture, spirituality. Boston: McGraw-Hill. 

Hanna and Wozniak (2001) และ Shiffman and Kanuk (2003). Consumer behavior. New Jersey: Prentice Hall. 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

473
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บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้มีวัตุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตดัสินใจลงทนุในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยจงึมี

ความสำคัญตอการระบุถึงปจจัยของทั้งสองกลุมทั้งผูตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจไมลงทุน ที่จะทำใหเกิดประโยชนตอการระบุ

ถึงปจจัยของทัง้สองกลุมทั้งผูตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจไมลงทุน ทำใหสามารถทราบถงึสาเหตุและนำไปสูการแนะนำหรือการ

ใหความรูของทั้งสองกลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือนักลงทุนทั้งหมดที่ลงทุน

อยูหรือสนใจจะลงทุนลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย และกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักลงทุนในปจจุบัน

และผูที่สนใจจะลงทุนในอนาคตการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกำหนดการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค เปนเทคนิคการวิเคราะหสถิติ

เชิงคุณภาพ อันเนื่องจากขอมูลในการศึกษาตัวแปรตามในครั้งนี้เปนตัวแปรเชิงคุณภาพที่ตองการทราบถึงกลุมเปาหมาย

ตองการตัดสินใจลงทุนหรือไมตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระ

อยางนอย 1 ตัว มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทนุในประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ชวง

อายุของนักลงทุน 
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Abstract 
The purpose of this study to examine the factors influencing the decision to invest in cryptocurrencies 

in Thailand to identify the factors of both groups, decision-makers, and investors. and did not decide to 

invest. The contribution of this study to generate the contribution of decision-makers and non-investors, 

enabling them to know the causes and lead to the correct introduction or education of both groups. The 

population used in quantitative research studies the sample group in this study are current investors and 

those interested in investing in the future. Logistic regression analysis as a qualitative statistical technique. 

The result found that at least one independent variable influenced investors' decision to invest in 

cryptocurrencies in Thailand. Statistically significant was the investor's age range. 
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ปจจุบัน ประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดใหความสำคัญในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมา

เปนเครื่องมือขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการแขงขันกับประเทศอื่น ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งที่ใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาประเทศสูระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

(สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2564) โดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ที่มุงเนนการมีกฎหมาย กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและสอดคลองกับหลักเกณฑสากล 

เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมการทำธรุกรรมออนไลนตาง ๆ รวมถึงสราง

ความมั่นคง ปลอดภัยและความเชื่อมั่น ตลอดจนคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวนเพื่อรองรับการ

เติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตดวยการกำหนดมาตรฐานดานดิจิทัลใหมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใหทันสมัยและสอดคลองตอพลวัตของเทคโนโลยี

ดิจิทัลและบริบทของสังคม รวมไปถึงสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลนดวยการสราง

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสื่อสาร การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการคุมครองผูบริโภค  (กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559)  

สินทรัพยดิจิทัลโดยไดถูกนิยามตามกฎหมายไทย ใน พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพยดจิิทัล พ.ศ. 2561  นิยามไววา

ในคริปโทเคอรเรนซีสรางขึ้นมาเพื่อใชเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา บริการ หรือสินทรัพยดิจิทัลอื่น ๆ เชน บิตคอยน อี

เธอเรียม ไลทคอยน ริปเปล และสเตลลาร เปนตน (นารินทิพย ทองสายชล, 2564) ซึ่งปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนในประเทศไทยที่ไดพิจารณาถึงปจจัยดานการรับรู, ทัศนคติ  (กษิดิศ สังสีเพชร, 

2564) และดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานขอมูลขาวสาร และดานสังคมและการเมือง 

(ภัททิยา เพ็งประไพและ บุฎกา ปณฑุรอัมพ, 2564) อยางไรก็ตามยังคงมีงานวิจัยจำนวนนอยที่ศึกษาในเรื่องของความเส่ียงใน

การลงทุนจากสินทรัพยประเภทดังกลาว อาทิเชน กลุมบริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ (2564) ไดระบุถึงความเส่ียงที่สินทรัพยดิจิทัล

อาจมีการสูญหรือดอยมูลคาลง มิจฉาชีพมักนำสินคาที่อยูในกระแสหรือผลิตภัณฑการลงทุนใหมๆ การลงทุนสินทรัพยดิจิทัล

ในตางประเทศ หรือผานบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ความเสี่ยงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยเงินสกุลดิจิทัล ความ

เสี่ยงเรื่องผลตอบแทนในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือถือครองสินทรัพยดิจิทัล และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ดิจิทัล  

ดังนั้นการศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยจึงมีความสำคัญตอการระบุ

ถึงปจจัยของทั้งสองกลุมทั้งผูตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจไมลงทุน มากกวาที่จะนำเสนอเพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่ง โดย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยจึงมี

ความสำคัญตอการระบุถึงปจจัยของทั้งสองกลุมทั้งผูตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจไมลงทุน ที่จะทำใหเกิดประโยชนตอการระบุ

ถึงปจจัยของทัง้สองกลุมทั้งผูตัดสินใจลงทุนและตัดสินใจไมลงทุน ทำใหสามารถทราบถงึสาเหตและนำไปสูการแนะนำหรือการ

ใหความรูของทั้งสองกลุมไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สกุลเงนิดิจิทัล 

สกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเปนสกุลเงินที่สามารถที่กระจายอำนาจทางการเงินใหแกประชาชนอยางแทจริง 

(Democratize finance) โดยการกำจัดตัวกลาง (precedent) ที่เปนธนาคารกลางออกไปและเนื่องจาก นั้น ตองมีการเซ็นชื่อ

แบบ cryptographically ทุกครั้งที่มีการถายโอนขอมูล ผูใชสกุลเงินดิจิทัลแตละรายจึงตองมีทั้งรหัสที่เปนทั้งกุญแจสาธารณะ
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และกุญแจสวนตัวดังที่ไดกลาวมาแลว สวนการบันทึกหรือการพิสูจนหลักฐานการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีระบบการ

ทำงานแบบ Proof-of-stake ดังนั้น คริปโตเคอเรนซ่ี จะถูกเก็บรักษาโดยบุคคลทั้งหลายที่ทำการขุดสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin 

miners) โดยการตั้งคาเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่อง ASIC ของตนเพื่อใชในการตรวจสอบและประมวลผลการทำธุรกรรของ

สกุลเงินดิจิทัลนั้น ดังนั้นในปจจุบันการไดมาซึ่งสกุลเงินดิจิทัลจึงมาจากสองชองทาง ซึ่งชองทางที่หนึ่งไดแกการไดมาดวยการ

ขุดโดยการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร (Mining) และชองทางที่สองเปนการไดมาโดยการนำเงินตรา (fiat currencies) ไป

แลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินดิจิทัล ในกรณีที่สองในปจจุบันสามารถทำไดอยางงายดายเพราะในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศ

ไทยไดมีตูเอทีเอ็มที่สามารถใชซื้อขายและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไดแลวเงินสกุลดิจิทัลเหลานี้จะถูกเก็บอยูในกระเปาเงิน

ดิจิทัล (Bitcoin Wallet) ซึ่งจะเปรียบเสมือนเปนบัญชีธนาคาร (Siam Blockchain, 2560) 

2.2 ปจจัยที่เก่ียวของ 

ดานการรับรู Anitha และ Bhargavi (2014)การรับรู ในบริบทของการลงทุนนั้นสะทอนถึงการจัดสรรทุนอยางมี

ประสิทธิภาพเปนหนาที่ทางการเงินที่สำคัญที่สุดในยุคปจจุบันที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจมอบเงินทุนของบริษัทในระยะยาว  

การตัดสินใจดานงบประมาณมีความสำคัญตอบริษัทมาก เนื่องจากประเด็นดังกลาวมีแนวโนมที่จะกำหนดมูลคาโดยมีอิทธพิล

ตอการเติบโต ความสามารถในการทำกำไร และความเสี่ยง การตัดสินใจดานงบประมาณของบริษัทหรือลงทุน โดยทั่วไป

เรียกวาการประเมินการลงทุนหรือการตัดสินใจรายจายฝายทุน การตัดสินใจดานงบประมาณทุนอาจกำหนดไดวาเปนการ

ตัดสินใจของบริษัทในการลงทุนกองทุนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในสินทรัพยระยะยาวในความคาดหมายของเม็ดเงิน

ของผลประโยชนที่คาดหวังในชวงหลายป  

 ดานทัศนคติ Hussain, Baig, Davidaviciene และ Meidute-Kavaliauskiene (2021) ไดกลาววาทัศนคติในบริบท

ของการลงทุนสามารถอธิบายอยางครอบคลุมถึงปจจัยของการตัดสินใจของแตละบุคคล ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงคในการ

ลงทุน เนื่องจากสวนใหญกำหนดพฤติกรรมการลงทุนตามระดับความรูทางการเงินหรือความรูและความเชี่ยวชาญทาง

คณิตศาสตรที่หลากหลายจากการศึกษาที่ผานมาที่ไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยหลายอยางที่สงผลตอการตัดสินใจทางการเงินของนัก

ลงทุนอยางมาก เนื่องจากเปนเรื่องปกติในธรรมชาติของมนุษยที่ไมไดทำการตัดสินใจอยางมีเหตุผลทุกครั้งการตัดสินใจที่

บุคคลจะมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของดวย เชนบุคลิกภาพ เพศ สัญชาตญาณเกี่ยวกับหารายได จึงเปนปรากฏการณทาง

ธรรมชาติของความรูสึกของตลาดและบุคลิกภาพของมนุษยสงผลตอการตัดสินใจทางการเงินในระยะยาว ดังนั้นเรื่องของ

ทัศนคตินั้นมีสวนเกี่ยวของกับการลงทุนดวยเชนกัน  

 ดานขอมูลขาวสารและการเมือง Barber และ Odean (2008) กลาววาดานขอมูลขาวสารนั้นเกี่ยวของปริมาณการ

ซื้อขายในหุนของบริษัทมีแนวโนมที่จะมากกวาปกติเมื่อมีนัยสำคัญขาวเกี่ยวกบับริษทัเขาถึงนักลงทุนจำนวนมาก แนนอนวาส่ิง

นี้ไมจำเปนตองเปนอยางนั้นเสมอไปเปนไปไดที่นักลงทุนจะรับรูขาวนี้วาไมเกี่ยวของกับรายไดในอนาคตของบริษัทและไม

คาขายหรือผูลงทุนทั้งหมดจะตีความขาวในลักษณะเดียวกันและไมซื้อขาย แตขาวสำคัญมักจะสงผลกระทบตอความเชื่อของ

นักลงทุนและเปาหมายพอรตการลงทุนที่แตกตางกันสงผลใหกวาการซื้อขายปกติ หากนักลงทุนจำนวนมากผิดปกติซื้อขายหุน 

มันเกือบจะซ้ำซากจำเจ นักลงทุนจำนวนมากใหความสนใจกับหุนตัวนั้นอยางผิดปกติ แตปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติอาจถูก

ขับเคล่ือนโดยสภาพคลองหรือการซื้อขายตามขอมูลของนักลงทุนรายใหญเพียงไมกี่ราย  

 ดานความเสี่ยง Guthrie (2006) ระบุวาในชวงสามสิบปที่ผานมาไดเห็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในกฎระเบียบ

ของอุตสาหกรรมโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่บริษัทอยูภายใตอัตราผลตอบแทนและไดรับการคุมครองจากเขามาในอดีต 

ตอนนี้พวกกลุมบริษัทและนักลงทุนกับกฎระเบียบจูงใจรูปแบบตางๆ การแขงขันเปนไปอยางแข็งขันไดรับการสงเสริมจาก

หนวยงานกำกับดูแลจำนวนมาก และทั้งหนวยงานกำกับดูแลและบริษัทที่กำกับดูแลตองบอยครั้งเผชิญกับความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว Guthrie (2006) จึงไดสำรวจวรรณกรรมเกี่ยวกับการลงทุนนัยของรูปแบบการกำกับดูแลที่แตกตาง

กัน และนอกจากนั้นไดกลาวถึงผลกระทบตอผูผูกขาดที่ไดรับการควบคุมพฤติกรรมการลงทุนของลักษณะการกำกับดูแลที่
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สำคัญ ไดแก ความยืดหยุนของราคาที่อนุญาตโดยตัวควบคุม ความยาวของวงจรการกำกับดูแล และคาใชจายที่หนวยงาน

กำกับดูแลจะอนุญาตใหบริษัทจะฟนตัวในการพิจารณากรณีที่เกิดในอนาคต อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบของการแขงขัน

โดยเฉพาะสถานการณที่บริษัทแบบบูรณาการในแนวตั้งมีการดำเนินงานที่คอขวดการควบคุมสินทรัพย การลงทุนโดยบริษัท

ควบคุมและคูแขง 

 

2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

ภัททิยา และ บุฎกา (2564) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของ

นักลงทุนรายยอยโดยพิจารณาถึงปจจัยดานดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดานเศรษฐกิจ 

ดานสังคมและการเมือง ดานขอมูลขาวสาร ดานความรูและนวัตกรรม และดานความเส่ียง พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอยอยางมีนัยสำคัญ ไดแก ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดาน

บุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดานสังคมและการเมือง ดานขอมูลขาวสาร และไดใหขอเสนอแนะไววาการศึกษาในครั้งตอไป

ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ เพิ่ม เชน การนำปจจัยที่เปนแนวโนมสมัยใหมในปจจุบัน อาจจะมีความแตกตางไป

จากแนวคิดพื้นฐานหรือทฤษฎีการลงทุนแบบเดิม จึงเปนลักษณะที่สำคัญของการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) 

ในอนาคตตอไปประชากรที่ศึกษาครั้งนี ้เปนเพียงกลุมนักลงทุนรายยอยบางสวน เทานั้น ซึ ่งถาตองการขอมูลที่มีความ

หลากหลายมากขึ้น (ภัททิยา เพ็งประไพและ บุฎกา ปณฑุรอัมพ, 2564) 

กษิดิศ สังสีเพชร (2564) การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครได โดยพิจารณาถึง

การศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และทัศนคติของประชาชนในการใชสกุลเงิน ดิจิทัล ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจากผลการศึกษาของกษิดิศ สังสีเพชร (2564) พบวาปจจัยดาน

ทัศนคติของประชาชนในการใชสกุลเงินดิจิทัลดาน การรับรูประโยชน ดานการรับรูความเสี่ยงทัศนคติดานอิทธิพลทางสังคม

ทัศนคติดานความปลอดภัยทัศนคต ิดานสิ่งอำนวยความสะดวก และทัศนคติดานความรูมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล ของนัก ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ในสวนปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและปจจัยดานทัศนคติของ

ประชาชนในการใชสกุลเงินดิจิทัล ดานการรับรูความงายในการใชงานดานการรับรูมูลคาตามราคาทัศนคติ ดานความเชื่อมั่น

ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

การรับรูทางสังคมจะเปนกุญแจสำคัญในการปฏิวัติบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัลทำใหมีความจำเปน เพื่อวิเคราะห

ผลกระทบและความทาทายจากสหวิทยาการ ทัศนคติ แมวาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับบิตคอยนแลว เปนสกุลเงินดิจิตอลที่ใชกัน

อยางแพรหลายและสำคัญที่สุดในปจจุบันวรรณกรรมเกี่ยวกับคริปโตโดยทั่วไปนั้นหายาก สาเหตุหลักมาจากความแปลกใหม

การใชแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของการรับรูความเสี่ยง ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน การ

อำนวยความสะดวกเงื่อนไข ความคาดหวังของความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และการเงินความรูเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะ

ใชคริปโตการกำหนดปจจัยสำคัญสำหรับการยอมรับคริปโตของลูกคาจะใหผูเลนในตลาดปจจุบันและอนาคตมุงเนนมากที่สุด

คุณสมบัติที่สำคัญที่สกุลเงินดิจิทัลควรมี วิจัยไดดำเนินการในสเปนกับกลุมตัวอยางผูใหญที่ศึกษาระดับวิทยาลัยดวยความรู

พื้นฐานของอินเทอรเน็ต (Arias-Oliva, Pelegrín-Borondo, และ Matías-Clavero, 2019) ซึ่งการรับรูสามารถเชื่อมโยงไปใน

สวนการบริหารความเส่ียงไดดวยเชนกัน 

การรับรูความเสี่ยงและการจัดการระหวางสินทรัพยโดยมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงระหวางผูใชและผูที่

ไมใชผูใชที่ไดรับแจงสินทรัพยดิจิทัลใหมนำความเสี่ยงใหมมาสูผูใช ผูใชสวนใหญผูเขารวมเปนเจาของสินทรัพยเขารหัสมีความ

หลากหลายดังกลาวอาจเปนอันตรายได เนื่องจากสินทรัพยดิจิทัลที่แตกตางกันกอใหเกิดความเสี่ยงและความทาทายสำหรับ

ผูใชที่เกี่ยวของ การรับรูความเสี่ยงและการจัดการในขอบเขตอยางแทจริง oจึงตองศึกษาสินทรัพยคริปโตใหมากกวาบิต
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เนื่องจากจะทำใหผูใชเห็นความเสี่ยงและความทาทายใหม เราเชื่อวาเพื่อลดความเสี่ยง จำเปนตองมีการศึกษาสาธารณะ

เพิ่มเติม และจำเปนตองมีการมีสวนรวมของรัฐบาล (Voskobojnikov, Obada-Obieh, Huang, และ Beznosov, 2020) 

ทัศนคติกับการตัดสินใจลงทุนนั้นมีสวนเกี่ยวของกับอายุและเพศก็มีความสำคัญเชนกัน กังวลเกี่ยวกับการแนะนำของ

สกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวของโดยตรงกับทัศนคติเชิงลบตอเงิน คุณคาของความมั่นใจในตนเอง อายุและความเชื่อมั่นในระบบ

การเงินและภาครัฐ และสัมพันธผกผันกับความไววางใจในประชาชน และความกังวลเรื่องเงิน ความเต็มใจที่จะใชสกุลเงิน

ดิจิทัลในมุมมองโดยตรงขึ้นอยูกับความไววางใจในอำนาจของเงิน ทิศทางสูความเปนอิสระในการกระทำ อายุ และเพศ และ

ผกผันขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นในการวิเคราะหปจจัยทางจิตวิทยา สวนบุคคล จิตวิทยาสังคมและสังคมสวนบุคคลที่กำหนดความ

เขมขนของทัศนคติตอเงินตามระดับตางๆ ที่กำหนดไวในวิธีการ ดังนั้นความสัมพันธระหวางทัศนคติทางสังคมและการเงินกับ

เศรษฐกิจ กิจกรรมของบุคคล แสดงใหเห็นเชนเดียวกับการพึ่งพาความสัมพันธในวุฒิภาวะสวนบุคคล การเชื่อมตอกับทุนทาง

สังคม ศาสนา และหมวดหมูทางจริยธรรม ดานคุณคาของ โดยหลายคนสัมผัสกับทัศนคติตอเงินในบริบทของการวิเคราะห

ฟงกชันของการวางแนวคาเปนตัวทำนายทัศนคติ อีกแงมุมหนึ่งของการศึกษาปรากฏการณที่พิจารณาเกี่ยวเนื่องกับหนาที่ของ

ทัศนคติตอเงินในสถานการณตางๆเชน การปรับตัวทางเศรษฐกิจและจิตใจใหเขากับสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

ความรุนแรงความวิตกกังวลทางการเงิน ถือเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของ ความผาสุกทางเศรษฐกิจสวนตัวของบุคคล (Gagarina, 

Nestik, และ Drobysheva, 2019)  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนำมากำหนดกรอบแนวการวิจัยเรื่องอิทธิพลของนโยบาย

คุมครองผูลงทุนดานสินทรัพยดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตอการ

ตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทยดังตอไปนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

ดานประชากรศาสตร: 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ประสบการณในการ

ลงทุน 

ดานปจจัยที่มีอทิธพิลตอการตัดสินใจลงทุน: 

ดานการรับรู 

ดานทัศนคต ิ

ดานขอมูลขาวสารและการเมือง 

ดานความเส่ียง 

 ตัวแปรตาม 

 

ตัดสินใจลงทุนในคริปโท

เคอรเรนซ ี

ตัดสินใจไมลงทนุในคริปโท

เคอรเรนซ ี

รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา: ผูวิจยั 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ คือนักลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนอยูหรือสนใจจะลงทุนลงทุนในคริปโทเคอรเรนซี

ในประเทศไทย และกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักลงทุนในปจจุบันและผูที่สนใจจะลงทุนในอนาคตโดยจากการใช

ตารางสำเร็จรูปของ ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ได และใชวิธีการการสุม

ตัวอยางแบบงายจึงกำหนดขนาดตัวอยางจำนวน 400 ราย (Yamane, 1973) โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษาตั้งแตเดือน

กุมภาพันธ ถึงเมษายน 2565 โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน อันไดแก ขอมูลทั่วไป ปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน (ดานการรับรู ดานทัศนคติ ดานขอมูลขาวสารและการเมือง และดานความเสี่ยง) และการ

ตัดสินใจลงทุน และจากการทดสอบความเชื่อมั่นเทากับ0.934 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกำหนดการวิเคราะหการถดถอยโลจิ

สติค (Logistic regression analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหสถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative statistical techniques) อัน

เนื่องจากขอมูลในการศึกษาตัวแปรตามในครั้งนี้เปนตัวแปรเชิงคุณภาพที่ตองการทราบถึงกลุมเปาหมายตองการตัดสินใจ

ลงทุนหรือไมตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทย โดยกำหนดสมมตฐานในการศึกษาที่ไดจากกร

แนวคิดการวิจัยไวดังนี้ 

Ho: ไมมีตัวแปรอิสระใดมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทย 

Hi: มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทนุในประเทศไทย อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 50.7 อายุ 31 – 40 ป รอยละ 52.0 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 60.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท รอยละ 54.1 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจางรอยละ 27.0 แสดงใหเห็นวา เพศชายที่ทำงานไประดับหนึ่งหลังจากเรียนจบและมีรายไดที่

พอใชจายในชีวิตประจำวันไดโดยเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน  ลูกจางมีความสนใจในเรื่องของตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอร

เรนซีในประเทศไทย 

จากการเก็บขอมูลดานความคิดเห็นดานการรับรู (X̄  = 4.31) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูถึงเรื่องของ

ลักษณะคริปโทเคอรเรนซีในชวง 4 เดือนที่ผานมาที่ไดทำการเก็บขอมูลจึงสามารถรับรูในเรื่องของคริปโทเคอรเรนซีในระดับ

มาก ดานความคิดเห็นดานทัศนคติ (X̄  = 4.28) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการลงทุนของคริปโท

เคอรเรนซีอยูในระดับมาก เพราะ ในชวงที่ผานมาผูตอบแบบสอบใหญไดมีความรูความเขาใจและเปดใจรับมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ

สินทรัพยดิจิทัลเปนแนวทางการลงทุนใหมที่นาสนใจ ดานขอมูลขาวสารและการเมือง (X̄  = 4.20) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญทราบขอมูลขาวสารและเรื่องของการเมืองที่มีสวนเกี่ยวของกับของคริปโทเคอรเรนซีอยูในระดับมาก อันเนื่องมาก

จากในชวง 4 เดือนที่ผานมา สื่อและตัวแทนของผูใหบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตมีการอธิบายใหผูใชบริการหรือผูที่สนใจ

ไดเขาใจถึงผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น ขอมูลดานความคิดเห็นดานความเส่ียง (X̄  = 4.06) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาใจ

และรับทราบถึงความเสี่ยงของคริปโทเคอรเรนซีจากการประกาศชี้ชวนและมีการเตือนกอนการลงทุนอยูอยางตอเนื่อง และ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกที่จะลงทุน ในคริปโทเคอรเรนซีรอยละ 55.1 อันเนื่องจากเมื่อผูตอบแบบสอบถามไดทำการ

ประเมินในเรื่องของการรับรู ทัศนคติ ขอมูลขาวสารและการเมือง และความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในคริปโทเคอรเรนซี

ในชวง 4 เดือนที่ผานมาแลวเกิดความคุมคาในการลงทุน 

 จากการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรอิสระ 

พบวา ไมมีตัวแปรอิสระคูใดที่มีคา VIF > 10 จึงสามารถสรุปไดวาตัวแปรอิสระนั้นไมมีปญหาการมีความสัมพันธกันเอง 

(Multicollinearity) การศึกษาครั้งนี้ไดคา Durbin-Watson (D.W.) เทากับ 1.934 จากการทดสอบคาสถิติ Chi-square โดย

การทดสอบของ Hosmer and Lemeshow พบวา คาChi-square มีคาเทากับ 5.106 และคา p-value เทากับ 0.746 ซึ่งมี

คามากกวา 0.05 แสดงวาตัวแบบมีความเหมาะสมในการนำไปพยากรณ 

ในการทดสอบสมมติฐานวาตัวแปรอิสระตัวใดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย พบวา AGE 

มีคาสถิติ Wald เทากับ 6.871 และคา p – value เทากับ .009 ตามลำดับ ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น  มีตัวแปรอิสระอยาง
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นอยหนึ่งตัวมีนัยสำคัญทางสถิติที่อยูในรูปแบบการถดถอยแบบโลจิสติต โดยมีสมการเปนจากขอมูล 481 ราย พบวา ตัวแบบ

การถดถอยโลจิสติคจะพยากรณวา คนที่กลุมไมสนใจลงทุนจำนวน 213 และสนใจลงทุน 3 คน สามารถคำนวนถูกตองรอยละ 

98.6 และกลุมคนที่ลงทุนจำนวน 239 คน และจะไมลงทุนจำนวน 26 คน สามารถคำนวนถูกตองรอยละ 90.2 โดยภาพรวม

ของตัวแบบการถดถอยโลจสิติคจะพยากรณไดรอยละ 94.0 (ตารางที่ 1 และ2) 

 

ตารางที่  1  คาพยากรณ 

คาสังเกต 

คาพยากรณ 

DECI 

เปอรเซ็นตความถูกตอง ไมลงทุน ลงทุน 

ไมลงทุน 213 3 98.6 

ลงทุน 26 239 90.2 

เปอรเซ็นตท้ังหมด   94.0 

 

ตารางที่  2  คา B, S.E., Wald, p-value, Exp(B) และ 95% C.I. for Exp(B) ของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตน B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

       Lower Upper 

GEN 23.850 2484.580 .000 1 .992 .598 .000 . 

AGE -.813 .310 6.871 1 .009 .444 .242 .815 

EDU -.030 .291 .010 1 .919 .971 .548 1.719 

INC .002 .197 .000 1 .990 1.002 .681 1.475 

OCC .195 .165 1.396 1 .237 1.215 .880 1.679 

EXP .085 .219 .149 1 .699 1.088 .708 1.673 

PERC -.502 .654 .590 1 .443 .605 .168 2.181 

ATTI -.696 .699 .991 1 .319 .498 .127 1.963 

NEWS -.299 .731 .168 1 .682 .741 .177 3.104 

RISK .348 .598 .339 1 .561 1.416 .439 4.571 

Constant -19.888 2484.581 .000 1 .994 .000   

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

กลุมพนักงานหรือลูกจางเอกชนเปนกลุมใหมที่ใหความสนใจเกี่ยวกับกับเรื่องเรื่องของคริปโทเคอรเรนซี เนื่องจากดวย

ประสบการณในการทำงานมาชวงอายุหนึ่งและมีเงินเก็บที่พอจัดสรรปนสวนในการแบงไวไปลงทุนจึงเปนกลุมที่มีความสนใจ 

นอกจากนั้นแลวในเรื่องของรับรูในเรื่องของคริปโทเคอรเรนซีของกลุมผูตอบแบบสอบถามไดมีการรับรูอยูในระดับมาก และ

ความรูความเขาใจและเปดใจรับมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลสื่อและตัวแทนของผูใหบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตมี

การอธิบายใหผูใชบริการหรือผูที่สนใจไดเขาใจถึงผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้นเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของคริปโทเคอรเรนซี

จากการประกาศชี้ชวนและมีการเตือนกอนการลงทุนอยูอยางตอเนื่อง 
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ตัวแปรอิสระตัวใดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทย พบวา AGE มีคาสถิติ Wald เทากับ 

6.871 และคา p – value เทากับ .009 ตามลำดับ ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ดังนั้น  มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัวมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่อยูในรูปแบบการถดถอยแบบโลจิสติต โดยมีสมการเปนจากสมการนี้พบวาตัวแปร AGE คา Exp (B) เทากับ .444 

แสดงวาตัวแปร AGE เพิ่มขึ้นหนึ่งปจะทำใหมีแนวโนมในตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยที่ลดลง จากขอมูล 

481 ราย พบวา ตัวแบบการถดถอยโลจิสติคจะพยากรณวา คนที่กลุมไมสนใจลงทุนจำนวน 213 และสนใจลงทุน 3 คน 

สามารถคำนวนถูกตองรอยละ 98.6 และกลุมคนที่ลงทุนจำนวน 239 คน และจะไมลงทุนจำนวน 26 คน สามารถคำนวน

ถูกตองรอยละ 90.2 โดยภาพรวมของตัวแบบการถดถอยโลจิสติคจะพยากรณไดรอยละ 94.0 

ปจจัยดานประชากรศาสตรผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทย โดยในการศึกษาครั้ง

นี้พบวา อายุ เปนผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อายุยิ่ง

มากขึ้นยิ่งมีแนวโนมในการเลือกลงทุนอื่นมากกวาที่จะลงทนในในคริปโทเคอรเรนซี สอดคลองกับผลการศึกษาของ Gagarina, 

Nestik, และ Drobysheva (2019) ที่อธิบายวากับอายุและเพศก็มีความสำคัญเชนกัน กังวลเกี่ยวกับการแนะนำของสกุลเงิน

ดิจิทัลเกี่ยวของโดยตรงกับทัศนคติเชิงลบตอเงิน คุณคาของความมั่นใจในตนเอง อายุและความเชื่อมั่นในระบบการเงินและ

ภาครัฐ และสัมพันธผกผันกบัความไววางใจในประชาชน และความกังวลเรื่องเงิน ความเต็มใจที่จะใชสกุลเงินดิจิทัลในมุมมอง

โดยตรงขึ้นอยูกับความไววางใจในอำนาจของเงิน ทิศทางสูความเปนอิสระในการกระทำ อายุ และเพศ และผกผันขึ้นอยูกับ

ความเชื่อมั่นในรัฐบาล ดวยการศึกษาปรากฏการณของทัศนคติตอเงินในจิตวิทยาเศรษฐกิจรัสเซีย  

อยางไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี ้ พบวา เพศ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ การรับรูทัศนคติ ขอมูลขาวสารและ

การเมือง ความเสี่ยง ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทย ไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของภัททิยา และ บุฎกา (2564) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน 

(Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอยโดยพิจารณาถึงปจจัยดานดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและการเมือง ดานขอมูลขาวสาร ดานความรูและนวัตกรรม และดานความเสี่ยง พบวา ปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอยอยางมีนัยสำคัญ ไดแก ดานวัตถุประสงคใน

การลงทุน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดานสังคมและการเมือง ดานขอมูลขาวสาร และไดใหขอเสนอแนะไววา

การศึกษาในครั้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอื่น ๆ และกษิดิศ สังสีเพชร (2564) การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครได โดยพิจารณาถึงการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และทัศนคติของ

ประชาชนในการใชสกุลเงิน ดิจิทัล ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อัน

เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาและชวงเวลาในการเก็บขอมูลที่มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการศึกษาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมในปที่ผานมาผูคนยังรูจักการลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีของนักลงทุนในประเทศไทยเปนจำนวนนอย และ

ยังคงตองการขอมูลเพิ่มเติม ดังนั้น เพศ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ การรับรูทัศนคติ ขอมูลขาวสารและการเมือง ความ

เสี่ยง ลวนแลวแตมีผลกระทบทั้งสิ้น ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน

ในคริปโตเคอเรนซี่มากยิ่งขึ้นทำให 

  

 ขอจำกัดสำหรับการวิจัยในครั้งนี้และขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง 4 เดือน อยางไรก็ตามหากมีระยะเวลาที่ส้ันหรือยาว

มากกวา 4 เดือนอาจจะทำใหผลการศึกษาแตกตางกันออกไป ดังนั้นการเปรียบเทียบชวงกอน 4 เดือน และหลัง 4 เดือนและ

นำผลลัพธมาเปรียบเทียบไมไดทำการรวมอยูในการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ไมไดมีการระบุสกุลของคริปโต

เคอเรนซี่ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำใหความสนใจในแตละกลุมอาจจะแตกตางกันออกไปมากกวาที่จะศึกษาในภาพรวม 
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การศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาตัวแปรทางดานเพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ การรับรู ทัศนคติ ขาวสารและการเมือง 

และดานความเส่ียงในการอธิบายการตัดสินใจลงทุนในคริปโทเคอรเรนซีในประเทศไทยในชวง 4 เดือนที่ผานมา อยางไรก็ตาม

มีเพียงอายุเทานั้นสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ที่สามารถอธิบายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป

ควรทำการพิจารณาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมเพื่อใชในการอธิบายนอกเหนือจาก 9 ตัวแปร ดังกลาวในบริบทที่แตกตางกันออกไป 

หรือจะมุงเนนไปที่เฉพาะกลุมเชนกลุมลงทุนและกลุมที่ไมลงทุน เปลี่ยนรูปแบบการวิจัยโดยใชสมการถดถอดในการอธิบาย

อิทธิพลที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของทั้งสองกลุมเพื่อขยายและตอยอดผลการศึกษาและกรอบแนวคิดในครั้งนี้ 
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเช่ือ ของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the selection of credit services of customers of retail 

entrepreneurs, Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok 
 

ชิษณุพงศ  แสงใส 1 และ อนุฉัตร ช่ำชอง 2 

Chitsanupong Saengsai and Anuchat Chamchong 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อ ของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมและดานสวนประสม

ทางการตลาด ( 7P’s) โดยกลุมตัวอยาง คือ กลุมลูกคาผูประกอบการที่ใชบริการดานสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแบบสอบถาม 400 ชุด วิเคราะหผลโดย คาสถิติ รอยละ ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุ 31 - 40 ป มีอายุกิจการอยุ 1-3 ป มีรายได 100,001 – 300,000 บาท และทำธุรกิจขายออนไลน ผลจา

การศึกษาดานพฤติกรรมพบวา พฤติกกรรมดานการเรียนรู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ ซึ่งมีความตองการสวนประสมทาง

การตลาดภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดานชองทางการจัดจำหนาย  ผลจากการตัดสินใจ

เลือกใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ผลตรวจสอบสมมุติฐาน พบวาปจจัยดานประชากรศาสตรไมมีผลตอการตัดสินใจ  และ

ปจจัยดานพติกรรมการรับทราบขอมูล และการเรียนรู มีผลตอการเลือกใชสินเชื่ออยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และสวน

ประสมทางการตลาด คือ ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจำหนายและดานกระบวนการ มีผลตอการเลือกใช

สินเชื่ออยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
คำสำคัญ: การตัดสินใจซือ้1, ประชากรศาสตร2, พฤติกรรมผูบริโภค3, สวนประสมทางการตลาดบริการ 4 

 

Abstract 

The objective of this research was to study the factors affecting the selection of credit services.  of 

the customer group of retail entrepreneurs of Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok such as 

demographic factors Marketing mix factor ( 7P's)  by the sample group is the group of entrepreneurs who 

use credit services with Kasikorn Bank Public Company Limited in Bangkok.  400 questionnaires were used 

and the results were analyzed by statistical value, percentage, frequency, standard deviation.  One-way 

ANOVA and multiple linear regression analysis.  
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The results of the study found that mostly female. Age 31 - 40 years old, 1-3 years old in business, 

have income 100,001 - 300,000 baht and do business selling online The results of behavioral studies found 

that learning behavior with the highest average and with the highest level of overall marketing mix demand 

and the side with the highest average distribution channel The result of the decision to choose the service 

is at the highest level.  hypothesis check results It was found that demographic factors did not influence 

decision making.  and deterministic factors for acknowledging information and learning It had a significant 

effect on credit utilization at the .05 level, and the marketing mix was product, price, distribution channel, 

and process. had a significant effect on loan selection at the .05 level. 

Keywords: Decision 1, Demographic 2, Consumer Behavior 3, Service Market Mix 4 

 

1.บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปญหา 

ธนาคารพาณิชย (Commercial banks) ถือเปนสถาบันการเงินที ่มีบทบาทสำคัญตอการระดมทุนและจัดสรร

ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ โดยทำหนาที่เปนแหลงระดมเงินออม และแหลงเงินใหกูที่ใหญและสำคัญที่สุดในระบบการเงิน

สำหรับประเทศไทย การดำเนินธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย ประกอบดวย การรับฝาก และกูยืมเงินจากประชาชน  การให

กูเงิน  การลงทุน  การใหบริการทางการเงินอื่น ๆ เชน การค้ำประกันและรับรอง การรับแลกเปล่ียน เงินตราตางประเทศ เปน

ตน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เปนอีกหนึ่งธนาคารพาณิชยที ่จดทะเบียนในประเทศไทย และอยูภายใตการ

ควบคุมดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ไดกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 โดยมีกลุมลูกคาไดแก กลุมลูกคาบุคคล 

กลุมลูกคาผูประกอบการ และกลุมลูกคาธุรกิจ ปจจุบันธนาคารยังมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

ลักษณะความตองการของลูกคาจึงไดมีการพัฒนาระบบ อินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง ที่ใชชื่อวา K-Plus ซึ่งเปน Application บนมือ

ถือที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินไดตลอดเวลา โดยไมตองพึ่งพาชองทางสาขาเพียงอยางเดียว ซึ่งไดการตอบรับและมี

ผู ใชบริการหลายลานบัญชี ซึ ่งจากการระบาดของ COVID-19 ทำใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก ทำใหบางธุรกิจที่ไมไดรับการ

ชวยเหลือไมสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได  โดยปญหาสำคัญอยูที่การขาดรายได ธนาคารกสิกรไทยจึงเรงความสำคัญของกลุม

ลูกคาผูประกอบการรายยอย ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีความสำคัญในการขบัเคล่ือนประเทศ จึงมีการออกผลิตภัณฑทางดานสินเชือ่

เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุมลูกคา โดยมีการพัฒนาระบบ K-Plus ใหสามารถ

ขอสินเชื่อไดอนุมัติและรูผลภายใน 15 นาที 

เนื่องจากที่ผานมาธนาคารมีการออกผลิตภัณฑทางดานสินเชื่อจำนวนมาก มีผลิตภัณฑใหบริการที่หลากหลาย รวมทั้ง

ยังมีผลิตภัณฑบางอยางที่ยังไมเปนที่นิยม และยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาอะไรคือปจจัย ที่

ทำใหลูกคาเลือกใชบริการดานสินเชื่อ โดยจะใชกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยที่ใชบริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเปนกลุมตัวอยาง และนำผลการวิจัยมาใชกำหนดแนวทาง วางแผนการตลาด กำหนด

กลยุทธการแขงขัน และการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น 

ตลอดจนเปนแนวทางในการสรางความเชื่อมั่นในคุณคาของผลิตภัณฑและการบริการของธนาคารเพื่อรักษากลุมลูกคาเดิมให

คงอยู และใชบริการกับธนาคารตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการราย

ยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ของกลุมลูกคาผูประกอบการ

รายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s ) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา  

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร ลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นจะประกอบไปดวย อายุ เพศ ขนาดสมาชิกใน

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรเปนลักษณะสำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยกำหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัดมากกวา

ตัวแปรอื่น ตัวแปรทาง ประชากรศาสตรที่สำคัญมีดังนี้ อายุ (Age), เพศ (Sex) ,ลักษณะครอบครัว (Marital Status) รายได , 

การศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) ศิรวิรรณ เสรีรัตน และคณะ (อางใน ชัยฤทธิ์ ทองรอด, 2559)   

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคเปน

สวนหนึ่งของปจจัยทางดานวัฒนธรรมปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา และปจจัยทางดานสวนบุคคล ที่จะชวยให

ทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคในดานตาง ๆภายในกลองดำ.(Black box). เพื่อที่สามารถจัดสวนประสมทาง

การตลาดตาง ๆ ใหสามารถกระตุนและตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimuli) 

ที่ผานเขามาใหผูบริโภครูสึกนึกคิดของผูใหเกิดความตองการจึงจะเกิดการซื้อหรือใชบริการตอบสนองขึ้น (Response) โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี. (กลยุทธการตลาด, 2555) สิ่งกระตุนทางการตลาด.(Marketing.stimulus) คือสิ่งที่สามารถควบคุม

และกระตุนส่ิงทีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing.mix) ไดส่ิงกระตุนอื่นๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุน

ความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอกเชน ส่ิงแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจ ทางเทคโนโลยีทางการเมือง และทางวัฒนธรรมโดย

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค (ราช ศิริวัฒน , 2560) 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) เปนปจจัยที่มีสงพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคโดยกวางซึ่งสามารถแบง

ออกดังนี้ 

2. ปจจัยทางสังคม (Social factors) ที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบไปดวย กลุมอางอิง(Reference 

group) ครอบครัว (Family) บทบาทและสถานภาพในสังคม (Role and status)  

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ที ่ส งผลตอการตัดสินใจของผู บร ิโภคที ่สำคัญประกอบดวยอาชีพ 

(Occupation) รายไดสวนบุคคล (Personal income) รูปแบบการดำเนินชีวิต (life styles)  

4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological factors) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคประกอบดวย การจูงใจ 

(Motivation) การรับรู (Perception)  การเรียนรู (Learning) ความเชื่อและทัศนคติ (Beliefs and attitudes)  

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 

7P’s) วาเปนเครื่องมือในการจำหนายบริการผูประกอบการตองพิจารณาถึงส่ิงตางๆ ที่เรียกวา สวนประสมการตลาด บริการที่
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มีผลตอการตัดสินใจเลือกของผูบริโภคประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย หรือสถานที่ (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานการบริการ (Process) 

ปจจัยดานบุคลากร(People) และปจจัยดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดย

สวนประกอบทุกตัว มีความเกี่ยวพันกันและเทาเทียมกันขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนนน้ำหนักที่ ปจจัยใดมากกวา 

เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ” (2552) อางอิงถึง แนวคิด 

“Kotler, Philip” (1997)  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภควา หมายถึง ขั้นตอนในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งดาน

จิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา

หนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทำใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision 

process) เปนล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน (ขวัญดี ศรีไพโรจน

และละเอียด ศิลานอย, 2558) คือ การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ

พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ ซึ ่งแสดงให เห็นวากระบวนการซื ้อเริ ่มตนกอนการซื ้อจริงๆ และมีผลกระทบหลังการซื้อ 

Schiffman & Kanuk (2014 อางใน บดินทรภัทรสิงหโต, 2558) 

2.2 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

                  ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ

ของผูประกอบการรายยอย 

3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

7P’s 

- ดานผลิตภัณฑและบริการ 

- ดานราคา 

- ดานการจัดจำหนาย 

- ดานสงเสริมการตลาด 

- ดานบุคคลากรผูใหบริการ 

- ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการใหบริการ 

1.ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร 

เพศ , อายุ , อายุกิจการ , รายได , 

ประเภทธุรกิจ   

ตัวแปรตาม 
2. ปจจัยพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อ 

- การรับทราบขอมูล  

- วัตถุประสงค 

- ระยะเวลา 

- วงเงินกู 

- ความถี่ 

- บุคคลที่มีอิทธิพล 

- การเรียนรู 
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รูปที่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชสินเชื่อของผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิรกรไทย 

จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจยัในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกคากลุมผูประกอบการรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเปนผู

ที่เคยใชบริการสินเชื่อ โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling) ผานวิธีการ

เลือกกลุมผูบริโภคตัวอยาง แบบสุมตามสะดวก (Convenience Sampling) ขนาดประชากรหรือผูใชสินเชื่อธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยไมทราบจำนวนทีแ่นชัด จึงอางอิงจากตาราง Taro Yamane หาคาประชากร

ในการศึกษาครังนี้ตามความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดคาตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

3.2 วิธีการสุมตัวอยาง 
ทำการแจกแบบสอบถามผานชองทางออนไลน จำนวน 300 ชุด โดยการแนบลิงคผานกลุม Facebook: สินเชื่อฉุกเฉิน

ธนาคารกสิกรไทย  และชองทางออฟไลน จำนวน 100 ชุด โดยแจกแบบสอบถามตามสาขาที่ไดสุมเลือกทั้งหมด 50 สาขา  

และผูวิจัยจะนำผลมาวิเคราะหพรอมประมวลผล โดยใชในโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลทั้งหมดโดยผลที่ไดจะ

ไดในรูปแบบ ความถี่รอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร และ 2. ขอมูลปจจัยดานพฤติกรรมผู บริโภค (5W1H) ใชสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) ไดแกคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และ

นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจ

ซื้อดวย normality test เพื่อทดสอบ normality ของขอมูล หากขอมูลมีการกระจายแบบปกติจะใชการวิเคราะหสองกลุม

ประชากรดวย Independent Sample T-Test หรือมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหดวยความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) 

 3.ขอมูลปจจัยดานการตัดสินใจเลือกใชบริการใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และนำเสนอในรูป 

ตารางประกอบคำบรรยาย 

 4. ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาเฉล่ีย 

(Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และนำเสนอใน

รูปตารางประกอบคำบรรยาย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการตดั สินใจใชบริการ

ดวย normality test เพื่อทดสอบ normality ของขอมูล หากขอมูลมีการกระจายแบบปกติจะใชการวิเคราะหสองกลุม

ประชากรที่มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหดวยความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชอธิบายปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอการ

ตดัสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อลูกคาผูประกอบการรายยอย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ขอมูลปจจัยดานประชากรศาตร 
จากการผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาตรจากกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ

หญิง  คิดเปนรอยละ 51.5 อายุ 31 - 40 คิดเปนรอยละ 50.0 อายุกิจการ 1 - 3 ป คิดเปนรอยละ 53.8 รายได 100,001 – 

300,000 บาท คิดเปนรอยละ 39.5 ละทำธุรกิจขายออนไลน คิดเปนรอยละ 55.8 

4.2 ขอมูลปจจัยดานพฤติกรรม 
ผลการวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรม พบวามีการรับทราบขอมูลขาวสารของสินเชื่อ ของสินเชื่อจากสื่อโฆษณาบน 

Social Media เชน Line, Facebook, Twitter เปนตน มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.84 มีวัตถุประสงคในการขอกู สินเชื ่อ เพื่อ

หมุนเวียนในกิจการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 มีระยะเวลาที่ธนาคารใชในการอนุมัติสินเชื่อ ภายใน 1 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.05 มีวงเงินกูที่ทานไดรับ รับอนุมัตินอยกวา 100,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 มีความถี่ในการใชบริการสินเชื่อ ซึ่งมักจะ

ขอสินเชื่อทุก 3 เดือน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ โดยตนเองมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 มีการเรียนรูในการขอสินเชื่อมักจะศึกษาขอมูลผลิตภัณฑสินเชื่อ

กอนตัดสินใจใชบริการสินเชื่อของธนาคาร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.91 

4.3 ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7P’s) 
ผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7P’s) พบวาดานผลิตภัณฑ (Product)  มีความหลากหลายของ

ประเภทสินเชื่อใหบริการ  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.85 ดานราคา (Price) อัตราดอกเบี้ย และอัตราคาธรรมเนียม มีความเหมาะสม

กับประเภทสินเชื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.81ดานชองทาง (Place) มีชองทางในการชำระสินเชื่อที่งายและสะดวก มีคาเฉล่ีย

เทากับ  4.92ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) มีการโฆษณาและการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนตาง ๆ เชน K 

Plus, Line, Facebook, เว็บไซต อยางทั่วถึงตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ   4.85ดานบุคลากร (People) พนักงานธนาคารมี

ความรู ความสามารถในการใหคำแนะนำในการใหบริการและพนักงานธนาคารสามารถตอบคำถาม จัดหาขอมูลและแกไข

ปญหาไดถูกตองตรงตามที่ลูกคาตองการมีคาเฉล่ียเทากับ   4.85 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical) ระบบการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 ปจจัย

ดานกระบวนการใหบริการ (Process)  มีชองทางในชำระสินเชื่องาย สะดวก หลายชองทาง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.88 

4.4 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อกลุมลูกคารายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน)  

จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับดานลักษณะทางประชากรศาสตรพบวา ดาน เพศ อายุ อายุกิจการ รายได และ

ประเภทธุรกิจ ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร พบวามี 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสินเชื่อ ไดแก   ปจจัยดานพฤติกรรมในดานการรับทราบขอมูล มีคา sig. เทากับ 0.003 , ปจจัยดานการเรียนรู Sig. 

เทากับ 0.000 ที่แตกตางกันมีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ และในอีก 5 ปจจัยไดแก ปจจัยดานวัตถุประสงค

ในการขอกู , ระยะเวลาที่ธนาคารใชในการอนุมัติ ,วงเงินกูที่,ความถี่ในการใชบริการสินเชื่อ,บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบวามี 4 ปจจัย ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคา Sig. เทากับ 0.010 , ดานราคา (Price) มีคา Sig. เทากับ 0.014 , ดานชองทางการจัด

จำหนาย (Place) ที่มีคา Sig. เทากับ 0.015  และดานกระบวนการ (Process) มีคา Sig. เทากับ 0.000 ที่แตกตางกันมีผลตอ
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การตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อ  และอีก 3 ปจจัย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคา Sig. มีคา

เทากับ 0.960, ดานบุคลากร (People) มีคา Sig. มีคาเทากับ 0.620 และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical ) มีคา 

Sig. เทากับ 0.232 ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาตร ดานเพศที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาตร ดานอายุที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานประชากรศาตร ดานอายุของธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุม

ลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 4 ปจจัยดานประชากรศาตร ดานรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 5 ประเภทของธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 6 ปจจัยดานพฤติกรรมในดานการรับทราบขอมูลที่มีผลตอการเลือกใช บริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 7 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานการวัตถุประสงค ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที ่ 8 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานระยะเวลา ที ่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื ่อของกลุ มลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 9 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานวงเงินกู ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการ

รายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 10 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานความถี่ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการ

รายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 11 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานบุคคลที่มีอิทธิพล ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 12 ปจจัยดานพฤติกรรม ในดานการการเรียนรู ที่มีผลตอการเลือกใชบริการสินเชื ่อของกลุมลูกคา

ผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 13 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในดานผลิตภัณฑ ( Product) ที่มีผลตอการเลือกใช

บริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 14 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ปจจัยดานราคา (Price) ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

สินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน แตกตาง

กัน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

489



สมมุติฐานที่ 15 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในดานปจจัยดานชองทาง (Place) ที่มีผลตอการเลือกใช

บริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 16 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในดานการสงเสริมทางการตลาด  (Promotion) ที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 17 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในปจจัยดานบุคลากร (People)  ที่มีผลตอการเลือกใช

บริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไมแตกตาง

กัน 

สมมุติฐานที่ 18 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  (Physical) ที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 19 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ( 7Ps)  ในดานปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) ที่มี

ผลตอการเลือกใชบริการสินเชื่อของกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยธนาคาร  แตกตางกัน 

5.1 ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
ผลการศึกษาพบวา สวนใหญกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอยจะเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 31- 40 ป ทำธุรกิจ

มาแลว 1-3 ป รายไดอยูที่ 100,001 – 300,000 บาท ซึ่งสวนใหญทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสินคาออนไลน ซึ่งจะเห็นไดวาปจจุบัน

ธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึ้นอยางมาก ธนาคารจึงควรมีการพัฒนาระบบเพื่อใหรองรับกับกลุมลูกคาดังกลาว นั่นเอง 

เพื่อใหผูประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดานพฤติกรรมผูบริโภค สวนใหญกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย มีพฤติกรรมในการรับรูขอมูลขาวสารผานส่ือ

ออนไลน ไมวาจะเปน Line,Facebook เปนตน ซึ่งสวนใหญกูสินเชื่อเพื่อใชในการหมุนเวียนธุรกิจ วงเงินที่ไดรับนอยกวา 

100,000 บาท และมักจะขอสินเชื่อทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นไดวาวงเงินสินเชื่อที่ไดรับไมเพียงพอตอการใชในธุรกิจ ดังนั้น

ธนาคารควรมีการเพิ่มหลักเกณฑในการขอสินเชื่อ อยางเชน 5 เทาของรายได เพื่อใหสามารถเพียงพอตอการใชหมุนเวียนใน

ธุรกิจนั ่นเอง เพื ่อใหผู ประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื ่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูประกอบการหรือดานธนาคาร ควรมีการใหบริการ

ดานผลิตภัณฑใหมากขึ้น และมีความหลากหลาย เนื่องจากในปจจุบันพฤติกรรมของกลุมลูกคาผูประกอบการราอยอย 

เปลี่ยนแปลงไปมีการใชเทคโนโลยีเขามามากขึ้น  ดานราคา (Price) ผูประกอบการหรือธุรกิจดานธนาคาร จากการทดสอบจะ

เห็นไดวา ในเรื่องของดอกเบี้ย และคาธรรมเนียม ควรที่จะขอในเกณฑที่ไมสูงมากนัก เนื่องจากกลุมลูกคาผูประกอบการราย

ยอย จะใหความสนใจในเรื่องของราคาคอยขางมาก ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผูประกอบการหรือธุรกิจดาน

ธนาคารควรใหความสำคัญในชองทางการจัดจำหนายไมวาจะเปนผานสาขา  Application K Plus และ Call center 

เนื่องจากเปนชองทางหลักของธนาคารที่สามารถใหบริการกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย ไดมากที่สุด ควรมีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของระบบใหดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนองไดทันความตองการของลูกคา  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ผูประกอบการหรือธุรกิจดานธนาคาร ควรมีการทำโปรโมชั่น เพื่อเปนการดึงดูดกลุมลูกคาผูประกอบการรายยอย ใหเขามา

เลือกมชบิการใหมากขึ้น เชน การทำโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยสำหรับกลุมลูกคาเกา หรือ ลูกคาเกาชักชวนลูกคาใหม เปนตน ดาน

บุคลากร (People) ผูประกอบการหรือธุรกิจดานธนาคาร ควรใหความสำคัญในดานของบุคคลากร เนื่องจากเปรียบเสหมือน
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เปนหนาตาและเปนชื ่อเสียงของธนาคาร โดยธนาคารควรมีการพัฒนาความรู  เพื ่อทักษะความรู ในดานตางๆ ดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูประกอบการหรือธุรกิจดานธนาคาร สิ่งที่ลูกคาใหความสำคัญมากที่สุด

คือระบบความปลอดภัย เนื่องจากเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของกับเงิน ควรมีการจัดระเบียบใหการรักษาความปลอดภัยอยางที่สุด 

ไมวาจะเปนสาขา หรือแมแตระบบตางๆ ดานกระบวนการ (Process) ผูประกอบการหรือธุรกิจดานธนาคาร ควรมีการ

ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการขอสินเชื่อใหมีขึ้นตอนที่งายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันกันในเรื่องของเวลา  
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ปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี 

Evaluation Factors of Gemstone Prices in Gems Market, Chanthaburi. 
 

ชุติพันธ ญาติเฉลิมรัตน01 และ ภิเษก ชัยนิรันดร12 

Chutipan Yartchalemrat and Pisek Chainirun  

บทคัดยอ 
ในอดีตประเทศไทยเปนแหลงผลิตอัญมณีที่สำคัญของโลก โดยอัญมณีที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกจากแหลงพลอยใน

ประเทศไทยคือ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม แตในปจจุบันอัญมณีจากแหลงแรในประเทศไทย หายากมากขึ้น จึงทำใหตอง

นำเขาจากตางประเทศ โดยผูคาพลอยจะแบงพลอยออกเปนสองกลุมใหญๆ คือ ผูคาพลอยเนื้อแข็ง และพลอยเนื้อออน การ

สงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในป 2564 มีมูลคา 8,177.09 ลานเหรียญสหรัฐ อัญมณีเปนสินคาสำคัญในการ

สงออก ในลำดับที่ 5 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.67 ของสินคาสงออกโดยรวมของไทย ผูศึกษามีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อ

ศึกษาการปจจัยที่สงผลตอการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี ทั้งนี้พลอยถือเปนสินทรัพยเพื่อการลงทุนประเภท

หนึ่ง อันถือเปนสินทรัพยทางเลือก จากการศึกษาพบวา ผูคาพลอยจากตลาดพลอยจันทบุรี มีปจจัยในการประเมินราคาพลอย 

โดยปจจัยที่ผูคาพลอยมีความเห็นตรงกันในการสงผลตอราคาพลอย ดังนี้ 1.ชนิดของพลอย  2.หลักการ 4C’s 3.แหลงที่มา 4.

การปรับปรุงคุณภาพ 5.เศรษฐกิจ และปจจัยที่ผูคาพลอยมีความเห็นแตกตางกัน ดังนี้ 1.ใบรับรองอญัมณี 2.ชนชาติ  3.จำนวน

พลอยคงเหลือ 

คำสำคัญ: อัญมณี 1, สงออก 2, ราคา 3, จันทบุรี 4, พอคาพลอย 5 

Abstract 

Thailand was formerly one of the world 's major source of gemstones. Ruby, blue sapphire, and 

yellow sapphire are internationally renowned stones that originate in Thailand. However, gemstones from 

Thailand's mining deposits are becoming more restricted, necessitating importation. Gemstone merchants 

are classified into two categories: precious gemstone dealers and semi-precious gemstone dealers. 

Thailand's gem and jewelry exports are counted as 8,177.09 million USD in 2021 which g emstones are 

Thailand's fifth-largest export product, accounting for 3.67 percent of total exports. The purpose of this 

research is to determine the factors that affect gemstone pricing at the Chanthaburi Gems Market. 

Additionally, gemstones are regarded an investment asset that regonized as an alternative asset. The 

findings indicate that, in general, the factors affecting gemstone pricing are similar yet somewhat different. 

The following are the factors that gem dealers agree to affect gemstone prices: 1. Gemstone type,  2.The 

4 C's principl,e 3.Provenance,  4.Quality treatment,  5.Economy, on the other hand, the criteria on which 
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gem dealers vary are as follows: 1.Certification of gemstones (laboratory)  2.Dealers' nationality 3.The 

remaining quantity of gemstones. 

Keywords: Gems 1, Export 2, Price 3, Chanthaburi 4, Gems Dealers 5 

1. บทนำ 

ในอดีตประเทศไทยเปนแหลงผลิตอัญมณีที่สำคัญของโลก โดยอัญมณีที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลกจากแหลงพลอยใน

ประเทศไทยคือ ทับทิม ไพลิน และบุษราคัม การสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในชวงป 2564 มีมูลคา 

8,177.09 ลานเหรียญสหรัฐ โดยอัญมณีเปนสินคาสำคัญในการสงออก ในลำดับที่ 5 คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.67 ของสินคา

สงออกโดยรวมของไทย สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ มีการสงออกสูงขึ้นถึงรอยละ 26.87 ซึ่งเปนสินคาที่ทำรายไดใหกับ

ประเทศไทยเปนลำดับตนๆ ดังนั้นอัญมณีจึงมีความสำคัญตอประเทศไทย (“สงออกอัญมณี-เครื่องประดับ แนวโนมฟนตัว

ดี…”, 2564) 

ตลาดพลอยจันทบุรี หรือถนนอัญมณี เปนตลาดซื้อขายอัญมณีในจันทบุรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเปนตลาดพลอย

ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และยังเปนศูนยรวมการคาพลอยแบบครบวงจร อีกทั้งยังเปนการจำหนายพลอยจากทั่วทุกมุมโลก 

โดยเสนทางของพลอยจันทบุรี เริ่มจากตนน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากยังคงมีการหาพลอย ทำเหมือง คัดพลอย 

จากชางฝมือในดานตางๆ ทั้งดานการเจียระไน ไปจนถึงชางตัวเรือนในการทำเครื่องประดับ โดยในสมัยกอนที่ผานมาพลอยที่

พบในจังหวัดจันทบุรีเปนจำนวนมาก และที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ไดแก ทับทิมสยาม เปนพลอยที่ไดถูกขนานนามวา พลอย

สวยที่สุด หรือเปนราชาแหงอัญมณี ตลาดพลอยในจันทบุรีมีการแลกเปล่ียนซื้อขายพลอยกันอยางคึกคัก จะมีการเขียนปายติด

ไววาคนซื้อตองการพลอยชนิดไหน โดยพลอยจะไมไดมีการกำหนดราคากลางไวอยางชัดเจน ราคาของพลอยจะขึ้นอยูกับการ

ตกลงของผูซื้อ และผูขายวาพอใจในราคาดังกลาวหรือไม หากทั้งสองฝายพอใจก็จะตกลงซื้อ-ขายกัน ดวยเหตุผลขางตน การ

ซื้อขายพลอยนั้นไมไดมีราคากลางที่ชัดเจน จึงทำใหการประเมินราคาพลอยคอนขางที่จะเปนการประเมินจากความชอบ หรือ

การมองวาสามารถนำไปทำกำไรตอไดหรือไม หากผูซื้อไมไดมีพื้นฐานในการประเมินราคาพลอยนั้น จะสามารถทราบได

อยางไรวาพลอยที่ตองการซื้อนั้น มีราคาที่เหมาะสมอยูที่เทาใด และควรใชอะไรเปนเกณฑ ในการประเมินราคาพลอยในแตละ

ครั้ง เพื่อใหไดพลอยที่เหมาะสมกับราคาที่ควรจาย ไปในการซื้อพลอยนั้นๆ 

 

1.1 วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการปจจัยที่สงผลตอการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี ทั้งนี้พลอยถือเปนสินทรัพยเพื่อการ

ลงทุนประเภทหนึ่ง อันถือเปนสินทรัพยทางเลือก 

1.2 นิยามศัพทเฉพาะ  

การปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง เปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่สามารถ ทำใหอัญมณีมีความสวยงามมากขึ้น และมีมูลคา

ที่สูงมากขึ้น เชน การเผาพลอย การซานสีพลอย การฉายแสง เปนตน 

ตลาดพลอย หมายถึง แหลงชุมชนที่มีการซื้อขาย พลอย หรืออัญมณีตางๆ บริเวณ ถนนศรีจันทร ตรอกกระจาง รวมถงึ

โดยรอบบริเวณดังกลาว ภายในจังหวัดจันทบุรี 
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ประเมินราคา หมายถึง การวิเคราะห คุณภาพ สี ชนิด และมลทินภายในพลอย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการ

ใหราคาพลอย ในแตละครั้ง 

พลอยเจียระไน หมายถึง พลอยที่ผานการเจียระไน เหลี่ยมมุมตางๆ ใหเกิดความสวยงามเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มมูลคา

ของพลอยนั้นๆ 

พลอยใต หมายถึง พลอยคุณภาพต่ำที่ซื้อ-ขายเปนล็อตใหญๆแบบพลอยกลุม (พลอยหมู) โดยบรรจุถุงใหญแลวชั่ง

น้ำหนักรวมทีเดียว ลักษณะเหมาชื้อ-ขายแบบแบบยกไปทั้งหอ พลอยประเภทนี้ราคาจะไมสูง และมักใชเปนวัตถุดิบปอน

โรงงานทำเครื่องประดับที่เนนการผลิตเชิงในปริมาณ  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความเปนมาของตลาดพลอยจันทบุรี  

ตลาดพลอยจันทบุรี หรือถนนอัญมณี อีกชื่อหนึ่ง ยานชุมชนศรีจันทร เปนตลาดในการซื้อขาย อัญมณีในจังหวัด

จันทบุรีที่มีชื่อเสียงในระดับโลก รวมไปถึงเปนตลาดการคาพลอย ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากเปนศูนยกลางใน

การคาขายพลอย ตั้งแตตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ ตลาดพลอยอยูใจกลางเมืองจันทบุรี ผูที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือตองการเห็น

บรรยากาศ การซื้อ-ขาย อัญมณี วามีการ ซื้อ-ขาย กันอยางไร สามารถเดินชมการ ซื้อ-ขาย หรือชมอัญมณีได ซึ่งตลาดการคา

พลอยจะมีความคึกคักในชวงสุดสัปดาห คือ ศุกร เสาร อาทิตย เนื่องจากจะมี ผูคาพลอยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึง

ผูคนในจังหวัดอื่นๆ เขามาทำการ ซื้อ-ขาย อัญมณี ในชวงวันดังกลาว พลอยของจันทบุรีไดรับการเลื่องลือวาเปนพลอยนำ้งาม 

ที่ไดรับการเจียระไนจากชางมืออาชีพ แมวาปจจุบันพลอยของจังหวัดจันทบุรี จะหาไดยากขึ้น แตจันทบุรีก็ยังคงเปนแหลงอัญ

มณีที่มีขนาดใหญ และเปนที่รูจักมากที่สุดในประเทศไทย “ตลาดพลอย ถนนอัญมณี จันทบุรี” (2562 อางถึงในGIT, ม.ป.ป.) 

การสำรวจพบแหลงอัญมณีจำนวนหลายแหงในประเทศไทย ไดแก จังหวัดจันทบุรี เขาพลอยแหวน เขาวัว บางกะจะ ฯลฯ 

โดยมีพลอยบุษราคัม คุณภาพดี พลอยเขียวสองและพลอยไพลิน ซึ่งสีคอนขางโปรงไฟดี (นันทนิจ สุขลาภ, 2553)  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพลอย  

อัญมณีเกิดจากทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไมมีชีวิตที่โดยเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติ สามารถแบงเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 

สารอินทรีย เปนอัญมณีที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ไมมีโครงสรางทางผลึกประกอบอยู โดยอะตอมจะไมเรียงตัวกัน หรือเรียกอีกอยาง

วา “อสัญฐาน” โดยอัญมณีชนิดนี้จะมีความแข็ง และความทนทานนอย ตัวอยางของสารอินทรีย เชน งาชาง เปลือกหอย 

ปะการัง ไขมุก เปนตน และสารอนินทรีย เปน อัญมณีที่เกิดจากแรธาตุ ที่อยูภายใตผิวโลก โดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มี

โครงสรางทางเคมีคงที่ อะตอมขางในเรียงตัวเปนระเบียบ เกาะติดกันขึ้นมาเปนรูปลักษณะตางๆ แรทุกชนิดไมสามารถที่จะ

เปนอัญมณีได เพราะอัญณีจะตองเปนวัตถุที่มีความสวยงาม หายาก และเหมาะสำหรับการนำมาทำเปนเครื่องประดับ ดวย

เหตุนี้แรในธรรมชาติที่มีอยูมากถึง 3,000 ชนิด แตมีเพียง 100 ชนิด ที่สามารถนำมาเปนอัญมณีได คำวา “อัญมณี” จึง

หมายถึงแรที่มีความสวยงาม ซึ่งอาจจะเกิดจากสารอินทรีย หรือ อนินทรีย ก็ได จึงสามารถที่จะนำมาเจียระไน และขัดมัน 

หรือแกะสลักเพื่อใชเปนเครื่องประดับ คุณสมบัติที่สามารถจัดเปน “อัญมณี” จะประกอบดวย ความสวยงาม คงทน และหา

ยาก ซึ่งแบงออกเปน ความแข็ง ความเหนียว ความทนทาน (สุมาลี เทพโสพรรณ, 2541) 

2.3 การประเมินคุณภาพพลอย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

494



คุณภาพของตัวอัญมณี เปนสิ่งที่สำคัญในการแสดงออกถึงระดับราคารวมไปถึงมูลคาของอัญมณี และยังจะสามารถ

บอกถึงระดับคุณภาพของอัญมณีได จำเปนตองมีกฎเกณฑที่ใชในการประเมินเพื่อใหเกิดความเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย

หลักเกณฑการประเมินคุณภาพ และราคาของอัญมณีที่เปนที่รู จักโดยทั่วไป เรียกวา 4 C’s จะมีองคประกอบที่ใชในการ

พิจารณาปจจัย 4 ประการ ดังนี้ 

- สี (Color) โดยคุณสมบัติขางตน “สี” ของอัญมณีเปนคุณสมบัติแรกที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา อัญมณีที่มีสี

แตกตางกันเล็กนอยอาจมีมูลคาที่แตกตางกันหลายเทาตัว โดยสีของพลอยสามารถจำแนกไดตามเฉดสี 31 เฉดสีที่ถูกนำมาใช

แยกสีพลอย  

 
 

รูปที่ 1 Gemstone Hue Chart 

ที่มา: Steve Waddington, 2017 

- มลทิน (Clarity) ความสะอาดของพลอย หมายถึง การวัดระดับความสะอาดของเนื้อพลอย หากพลอยมีตำหนิภายใน

มาก ราคาก็จะลดลงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพลอยดวย ตำหนิ มีทั้งตำหนิภายนอก (Blemishes) หมายถึง ตำหนิที่อยูบน

พื้นผิวพลอยเชน ตำหนิจากรอยขีดขวน หลุมเล็กๆ มักเกิดตามขอบพลอย และตำหนิภายใน (Inclusions) หมายถึง ส่ิง

แปลกปลอมที่เขาไปอยูภายในเนื้อพลอย อาจเปนผลึกของแข็ง ของเหลว รอยแตก ที่มองเห็นไดดวยตาเปลา หรือใชเครื่องมือ

ในการสองดภูายในเนื้อพลอย  

การวัดระดับความสะอาดของพลอย (Clarity Grading) ปจจุบันยังไมมีมาตรฐานการวัดระดับความสะอาดของพลอย 

(Clarity Scale) เนื่องจากพลอยมีหลากหลายชนิด มีมากมายทั่วโลก ซึ่งสถาบันเอไอจีเอสไดจัดระดับความสะอาดไวดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางการวัดระดับความสะอาดของพลอย AIGS Clarity Scale 

AIGS Clarity Scale 

Clean (C) Lightly included 

(LI1-LI2) 

Moderately 

Included (MI1-MI2) 

Visibly 

Included (VI1-VI2) 

Heavily 

Included (HI) 

คุณภาพดเียี่ยม 

ไมมีตำหนิ เมื่อ 

สองดวยกลอง 

กำลังขยาย 10 

เทา 

คุณภาพดีเยี่ยม  มี

ตำหนิเล็กนอยที่ไม

ชัดเจน เมื่อสอง

ดวยกลองกำลัง 

ขยาย 10 เทา 

คุณภาพดี ไมสามารถ

มองเห็นตำหนิไดดวยตา

เปลา หรือเมือ่สองดวย

กลองกำลังขยายนอย

กวา 10 เทา กย็ังยากที่

จะมองเห็นตำหนิที่

ชัดเจน 

คุณภาพปานกลาง มีตำ 

หนิเล็กนอยมองตำหน ิ

ไดไมชัดดวยตาเปลาเมื่อ

สองดวยกลองกำลังขยาย 

นอยกวา 10 เทา ยังยากที่

จะมองเห็นตำหนิที่ชัดเจน 

คุณภาพต่ำสามารถ 

มองเห็นตำหนิชัดเจน

ไดดวยตาเปลา เนื้อ

พลอยมีความขุน จน

แสงไมสามารถรอด

ผานเนื้อพลอยได 

(สถาบันอัญมณศีาสตรแหงเอเชยี, 2549) 

- การเจียระไน (Cutting) เปนการดูถึงรูปทรง แบบ สัดสวน และความปราณีตในการเจียระไน ที่สามารถชวยเพิ่มความ

งามของสีในพลอย ความใส ประกายของเพชร และพลอยใหมีมากขึ้นได  

 
 

รูปที่ 2 ภาพอญัมณีที่ผานการเจียระไน 

ที่มา: Gemological Institute of America, 1988 

 

- น้ำหนัก (Carat weight) การซื้อขายอัญมณีที่ถูกนำมาเจียระไน สวนใหญมักใชหนวยของน้ำหนักเปน “กะรัต” การ

ซื้อขายพลอยโดยทั่วไปจะใชน้ำหนักในการเปนตัวคำนวณราคา เปนการบอกราคาตอหนึ่งกะรัต ทั้งนี้ราคาตอกะรัตของพลอย

ไมไดเทากันในทุกขนาด อัตราราคาจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามขนาด ความหายากและความตองการของตลาด (นันทรัตน บุนนาค & 

อัครเดช ฐิศุภกร, 2561)  
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2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

สมชนก ภาสกรจรัส, พรกมล มานะกิจ และวันดี มานศรีสุข (2551) การศึกษาตลาดอัญมณี และเครื่องประดับใน

ประเทศจีน เพื่อกระตุนความตองการบริโภคพลอยสีที่เปนพลอยเนื้อแข็ง โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อศึกษาพฤติกรรม

ทางการคาและพฤติกรรมการบริโภคพลอยเนื้อแข็งจำพวกทับทิมและแซปไฟรีใน กลุมผูบริโภคชาวจีน เพื่อศึกษาวิเคราะห

โอกาส และอุปสรรคสำหรับผูประกอบธุรกิจพลอยสีของไทยในการเขาสูตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของจีน และเพื่อ

กำหนดกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการบุกเขาสูตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จากการศึกษา พบวาความนิยมพลอยสีในตลาดจีนเริ่มลดลง จึงทำใหสวนแบงทางการตลาดของเครื่องประดับพลอยสีใน

ประเทศจนีเหลืออยูเพยีงแครอยละ 10 เทานั้น       

อัครินทร หาญสมบูรณเดช (2558) งานวิจัยจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่งที่กอใหเกิดผลเชิงบวกของ ที่มี

ประสบการณตอเครื่องประดับ ความรูเกี่ยวกับเครื่องประดับ การรับรูเกี่ยวกับราคา การรับรูเกี่ยวกับ เนื้อหาในเว็บไซดของ

ผูบริโภค การรับรูเกี่ยวกับแฟชั่น ของผูบริโภค การรับรู เกี่ยวกับคุณภาพของผูบริโภค คุณสมบัติของเครื่องประดับ โดยสินคา

ถูกออกแบบใหสามารถนำไปไหนมาไหนไดอยางสะดวก ที่มีอิทธิพลในทางบวกตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเงินหรืออัญ

มณีของลูกคาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

วิเคราะหความถดถอยเชงิพหุคูณ  

ปทมพร เกงการรบ (2559) งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการจำแนกชนิดของพลอยอัตโนมัติดวยคุณลักษณะสี ซึ ่งเปน 

ประโยชนอยางมากสำหรับผูซื้อที่ขาดความรูและความชำนาญในการจำแนกชนิดของพลอยเพื่อเลือก ซื้อพลอยเบื้องตน โดย

งานวิจัยนี้ไดทดลองสกัดคุณลักษณะสีที่เหมาะสมรวมกับการใชเทคนิคการ เรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) สอง

เทคนิคเปรียบเทียบผล ไดแก วิธีวัดระยะทางนอย ที่สุด (Minimum Distance) และวิธีการจำแนกประเภทโดยใชขอมูลใกล

ที่สุด k ตัว (K-Nearest Neighbors : KNN) จากการทดลองพบวาการจำแนกชนิดโดยวิธีการจำแนกประเภทโดยใชขอมูล ใกล

ที่สุด k ตัว ใหผลการทดลองที่ถูกตองมากที่สุดเทากับ 97.43%  

นันทรัตน บุนนาค และ อัคเดช ฐิศุภกร (2561) การสรางฐานขอมูลพลอยสีชนิดที่ขายในตลาดพลอยจันทบุรีโดย กลุม

วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในรูปแบบ web-base ใหผู ประกอบการไดนำไปใช

ประกอบการดำเนินธุรกิจของกลุมวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยขั้นแรกดำเนินการ 

สำรวจความตองการรายละเอียดขอมูลที่ตองการทราบเกี่ยวกับอัญมณีจากผูบริโภค ดวยแบบสอบถาม สรุปไดวา ผูบริโภค

ตองการใหผูขายมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและครบถวนมากที่สุดขอมูลอื่นๆ ที่ตองการทราบคือ ขอมูลเรื่องสี ความสะอาด 

ประกายและความวาว รูปแบบการเจียระไน ความหายาก ปรากฏการณทางแสง ความแข็งและความทนทาน การปรับปรุง

คุณภาพ น้ำหนัก แหลงกำเนิด ขนาดโดยเฉล่ีย วิธีการดูแลรักษาอัญมณ ีตามลาดับ ตอมาคือการสนทนากลุมกับผูประกอบการ

ที่จำหนายอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการเห็นความสำคัญของการมีขอมูลที่เปนมาตรฐานและเปน

แหลงอางอิงเพื่อสรางความมั่นใจในการซื้อขายอัญมณี เมื่อไดขอมูลเพียงพอแลว จึงจัดทำฐานขอมูลในภาษาไทย และอัญมณี 

สร  างฐานข อม ูลพลอยส ีชน ิดท ี ่ขายในตลาดพลอยจ ันทบ ุร ี  (ฐานข อม ูลพลอยจ ันท  )  สามารถเข าถ ึ งได ทาง

http://ploychan.chanthaburi.buu.ac.th  

ทะนง ลีลาวัฒนสุข และคณะ (2561) อัญมณีและเครื่องประดับนับวาเปนสินคาสงออกสำคัญในอันดับแรกๆ ของ

ประเทศไทย รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกลาว และมีนโยบายตางๆ ในการสงเสริมใหประเทศไทยเปน
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ศูนยกลางการผลิต การคาอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก นอกจากนี้ยังไดมีการสนับสนุนใหจังหวัดจันทบุรีเปนนครอัญ

มณีของโลก โดยปจจัยที ่สำคัญที่จะทำใหบรรลุเปาหมายได คือ การสรางความมั่นใจในการซื ้อขายสินคาอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยเพื่อทำใหการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้เกิดความยั่งยืน อยางไรก็ตามในปจจุบัน ตลาดอัญมณีไดประสบ

ปญหาหลายดาน เชน อัญมณีสังเคราะหที่มีอยูในตลาดจำนวนมาก การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีที่มีวิธีที่หลากหลาย และ

ซับซอน การมีหองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีของเอกชนเปดใหบริการเพิ่มมากขึ้น โดยยังไมมีมาตรการในการควบคุม

คุณภาพของหองปฏิบัติการ จึงทำใหผลการตรวจวิเคราะหอัญมณีอาจมีความคลาดเคลื่อนสูง และไมไดมาตรฐานในระดับ

สากล สงผลกระทบตอความมั่นใจของผูบริโภค  

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     การศึกษาเรื่อง ปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุร ีเปนการศึกษาวิจัยเชงิคุณภาพ โดยผูศึกษาไดใช

วิธีการสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษาหาขอมูล 

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี การศึกษานี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data ) และดำเนินการศึกษาแบบเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก ตลอดจน

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากนิตยสาร หนังสือพิมพ และขอมูลวิเคราะหทั้งออฟไลนและออนไลน ทั้งนี้ผูศึกษามีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากการสัมภาษณผูคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี ถึงปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อพลอย และปจจัยในการประเมิน

ราคาพลอย ตลอดจนมีการสัมภาษณผูซื้อพลอย ในจังหวัดจันทบุรี โดยการสัมภาษณเชิงลึกครั้งนี้ ไดสัมภาษณจากผูให

สัมภาษณทั้ง 5 ทาน โดยขั้นตอนในการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานอยู 3 ขั้นตอนดังนี้  

1. การสรางเครื่องมือจากปจจัยที่สงผลตอราคาพลอยมาเปนแนวทางของคำถามในแบบสัมภาษณซึ่งเครื่องมือการวจิัย

ผานการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ  
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2. สัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ ตามแนวทาง และประเด็นที่กำหนดไวเพื่อใหได ขอมูลตามวัตถุประสงค  

3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ และนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ มาจัดเปน Category ใชการวิเคราะห

สรุปเนื้อหาและการจัดกลุมขอมูล 

โดยเครื่องมือทดสอบความนาเชื่อถือของขอมูลไดใชวิธีการตรวจสอบสามเสา การตรวจสอบสามเสา เปนวิธีการที่มี

ความสำคัญในการตรวจความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูล ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ไดใชการตรวจสอบแบบสามเสาดานขอมูล 

คือ การตรวจสอบวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมานั้นมีความถูกตองหรือไม คือการตรวจสอบขอมูลที่ไดมาจากแหลงตางๆ วามีความ

เหมือนหรือแตกตางกันของขอมูล หากขอมูลที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาเรื่องปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี ไดทำการศึกษากับกลุมตัวอยางซึ่งมีการ

สัมภาษณผูคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี จำนวน 5 คน และนำขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยในการ

ประเมินราคาพลอย ของผูคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ปจจัยที่มีผลตอการประเมินราคาพลอยจากผูใหสัมภาษณที่มีความเห็นตรงกัน 

1. ชนิดของพลอย อาจแบงเปนพลอยเนื้อออนหรือ พลอยเนื้อแข็ง ซึ่งโดยปกติแลวพลอยเนื้อออน จะมีราคาที่ต่ำกวา

พลอยเนื้อแข็ง แตในบางกรณี ก็มีพลอยเนื้อออนบางชนิดที่ราคาสูงกวา พลอยเนื้อแข็ง  

การจำแยกพลอยเนื้อออนหรือพอลยเนื้อแข็งนั้น สามารถแยกไดตาม มาตรฐานการวัดของโมหส ผูคนพบ คือ “เฟร

ตริชโมหส” ชาวออสเตรเลียโดยเริ่มนับจาก หนวย 10 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงความแข็งมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด  

 

ตารางที่ 2 ความแข็ง Moh's Scale 

ความแข็ง Moh's Scale แร 

1 ทัลด 

2 ยิปซัม 

3 คาลไซท 

4 ฟลูออไรท 

5 อะพาไทต 

6 ออรโทเคลส 

7 ควอทซ 

8 โทแพซ 

9 คอรันดัม 

10 เพชร 

(Friedrich Mohs, 1812) 

2. 4C’s เปนหลักเกณฑ ท่ีมักใชกันแพรหลาย โดยปกติจะมีการใชหลัก 4C’s ในการกำหนดเพชร แตท้ังนี้ตัว 4C’s ก็ไดถูก

นำมาปรับใชในการกำหนดราคาพลอยดวยเชนกัน 4C’s นั้น จะประกอบไปดวย สี , มลทิน , การเจียระไน , น้ำหนัก  โดยผูให

สัมภาษณ ไดมีความเห็นดังนี้  
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- Color คือ สีตองมีความสด สวย ตามชนิดของพลอยนั้นๆ วา สีท่ีเปนท่ีนิยมของพลอยนั้นเปนสีอะไร และมีความสวยงามมาก

นอยเพียงใด  

- Clarity คือ ความบริสุทธิ์ หรือความสะอาด โดยปกติแลวพลอย จะมีมลทินเปนเรื่องปกติพลอยที่ดีนั้น จะตองไมมีมลทินหรือ

มลทินมีนอย ตำแหนง และชนดิของมลทินก็มีสวนสำคัญท่ีเปนสวนเกี่ยวของในการนำมากำหนดราคา  

- Cut คือ การเจียระไน เปรียบเสมือนการแตงหนาของคนเรานั้นเอง หากแตงออกมาไดสวยก็จะมีความสมดุล ทำใหพลอยดู

สวยงามได อยางเชน หากพลอยสีสวย ใส แตหากเจียระไนออกมาแลวมีความโลง หรือกนพลอยลึกเกินไป ทำใหพลอยมีประกายนอย

หรืออาจจะไมมีประกายไฟเลยหรือเรียกอีกอยางวาพลอยไมมีไฟ ก็จะเปนการยากที่จะนำไปทำกำไรตอ หรือในบางกรณี ถาดูแลว

สามารถนำไปแกเหลี่ยมเจียระไนได หรือหากไปเจียระไนใหมแลวทำใหไฟของพลอยเต็ม ก็จะซ้ือไปทำกำไรตอ  

- Carat คือ น้ำหนัก โดยปกติแลวพลอยที่มีน้ำหนักสูงก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากการที่พลอยจะมีน้ำหนักมากไดนั้นจะตอง

เกิดจากแรท่ีพบ ตองมีกอนท่ีใหญซ่ึงโดยสวนมากแลวการพบแรท่ีมีขนาดกอนใหญนั้นมักจะพบไดยาก  

3. แหลงที่มา ของพลอยบางชนิดมีผลตอราคาของพลอยเนื่องจากเปนแหลงที่มีชื่อเสียง หรือเปนแหลงที่มีการคนพบในจำนวน

ท่ีนอย และมีคุณภาพท่ีดี และเปนท่ีตองการของตลาดจึงทำใหพลอยจากแหลงนั้นมีราคาสูงดวยเชนกัน  

4. การปรับปรุงคุณภาพ โดยปกติแลวพลอยท่ีดี คือพลอยท่ีไมไดถูกการปรับปรุงคณุภาพ แตในความเปนจริงนั้น พลอยท่ีพบ

เห็นกันสวนมากในตลาด จะเปนพลอยท่ีถูกปรับปรุงคุณภาพมาแลว ซ่ึงการปรับปรุงคุณภาพหลักๆ ท่ีจะเห็นไดจากการปรับปรุงกับ

พลอย ดังนี ้พลอยเผาเกา พลอยเผา BE (Beryllium) พลอยเผาใหม การเคลือบสีพลอย (Diffusion) การฉายรังสี  

5. เศรษฐกิจ โดยปกติแลวพลอยถือเปนสินคาฟุมเฟอย ถาหากมองในดานเศรฐกิจอาจมองวาในชวงท่ี เศรษฐกิจไมดี หรือ

ในชวงสถานการณ โควิด-19 พลอยจะมีราคาต่ำลง แตในทางกลับกันพลอยกลับมีราคาท่ีใกลเคียงจากเดิม และคอนไปทางราคาท่ีสูงขึ้น

เรื่อยๆ เนื่องจากกอนท่ีจะเปนพลอยนั้นจะตองเปนการซ้ือกอนพลอยมา โดยสวนมากแลว ราคากอนพลอยจะถูกกำหนดมา ตายตัวแต

แรกอยูแลว และผูท่ีนำมาเจียระไน ก็จะตองมาดูอีกทีวาจะไดพลอยท่ีมีคุณภาพสูงหรือต่ำ ตามแตละกอนท่ีไดซ้ือมา โดยสามารถแบง

พลอยหลักๆ ออกเปน 2 อยางคือ พลอยคุณภาพดี และพลอยคุณภาพต่ำ 

สวนที่ 2 ปจจยัที่มีผลตอการประเมินราคาพลอยจากผูใหสัมภาษณที่มีความเห็นตางกัน 

1. ใบรับรองพลอย ใบรับรองพลอยหรือเรียกวาใบเซอร มีผลตอการรับซื้อพลอย หรอืมีผลตอการกำหนดราคาพลอย

เม็ดนั้น แตทัง้นีก้็ขึ้นอยูกับ ใบเซอรพลอยดวยวาใบเซอรนั้น เปนเซอรของแลปไหน มีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด 

เนื่องจากการออกใบเซอรนั้น จะมีรายละเอียดอยูมาก อยางเชน การออกแหลงที่มาของพลอยนั้น จะตองใชเครื่องมอืที่มรีาคา

สูง ทั้งนี้แลปบางแหงอาจไมมีเครื่องมือดังกลาว จึงทำใหการออกแหลงที่มาของพลอยนั้น มคีวามไมเที่ยงตรงได ซึง่ในใบเซอรก็

จะมีการเขียนระบุไววา เปนความคิดเห็นของนกัอัญมณี  

2. ชนชาติ พลอยชนิดเดียวกัน สีเดียวกัน แตเมือ่นำไปขายชนชาติที่ตางกัน มีสวนทำใหราคาทีแ่ตกตางกันออกไป ตาม

ความนิยมของชาตินั้นๆ เชน พลอยบุษราคัม สีเหลืองมะนาว ก็มักจะขายกับ ชาวอินเดีย แขกขาว หรือชาวเวียดนามเปนหลัก 

สวนสีเหลืองกดัสม สวนมากจะสามารถทำราคาไดกับชาวไทย  

3. จำนวนพลอยคงเหลือในแหลงนั้น ราคาพลอยนั้นนอกจากจะขึ้นกับคุณภาพแลว ราคายังขึ้นอยูกับจำนวนคงเหลือ

ของพลอย ในแตละแหลงนั้นๆ ดวย เชนพลอยทับทิมแอฟริกา ชวงทีขุ่ดคนพบใหมๆ ราคาจะไมสูงมากนักแตเมื่อเวลาผานไป 

พลอยในบอของทางแอฟรกิามจีำนวนลดลง และพลอยคุณภาพดีจากแอฟรกิาหาไดยากขึ้น และมีจำนวนลดลงก็จะทำให

พลอยจากแหลงนั้นๆ มีราคาลดสูงขึ้นไปนั้นเอง 
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5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะหบทสัมภาษณจากผูคาพลอย จากตลาดพลอยจันทบุรี ในเรื่องปจจัยในการประเมินราคาพลอย โดย

อิงความคิดเห็นตามประสบการณ กลุมลูกคา และชนิดพลอยของแตละบุคคล ผลปรากฏวา โดยในพื้นฐานใชปจจัยในการ

ประเมินราคาพลอยเปนไปในทางเดียวกัน จะมีแตกตางกันบางก็ในสวนปลีกยอย ดังนี้    โดยปจจัยที่ผูคาพลอยมีความเห็น

ตรงกันของปจจัยในการประเมินราคาพลอย ซึ่งจะเรียงลำดับความสำคัญจาก   มากสุด ไปหานอยสุด ดังนี้ ชนิดของพลอย 

ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการประเมินราคาพลอยลำดับสูงที่สุดคือ พลอยเนื้อแข็ง ลำดับตอมาจึงเปนพลอยเนื้อออน 4C’s สามารถ

เรียงลำดับจากความสำคัญจากมากไปนอยไดดังน้ี สี (Color), มลทิน (Clarity), การเจียระไน (Cut) และ น้ำหนัก (Carat) 

แหลงที่มา ทั้งนี้แหลงที่มาไมไดมีผูกลาวถึงในดานวิชาการวา แหลงพลอยแหลงไหนมีราคาที่สูงกวาหรือถูกกวากัน แตในทาง

ธุรกิจแลวแหลงพลอยมีผลตอราคาสืบเนื่องจาก ความมีชื่อเสียง ความนิยม และความหายากของแตละแหลง การปรับปรุง

คุณภาพ ซึ่งราคาพลอยที่เปนพลอยดิบไมผานการประปรุงคุณภาพก็จะมีราคาสูงกวาการปรับปรุงคุณภาพ โดยการปรับปรุง

คุณภาพ จะเรียงลำดับจาก การปรับปรุงคุณภาพที่ไดราคาดีที่สุดไลลงตามลำดับ ดังนี้ การปรับปรุงคุณภาพแบบเผาเกา การ

ปรับปรุงคุณภาพแบบเผาBE การปรับปรุงคุณภาพแบบเผาใหมแกวตะกั่ว และการปรับปรุงคุณภาพแบบDiffusion ตามลำดับ 

เศรษฐกิจ โดยปกติแลว พลอยจะไมไดมีราคาขึ้นลงตามเศรษฐกิจ เนื่องจากพลอยนั้นเปน ทรัพยากรณที่ใชแลวหมดไป ดังนั้น 

เมื่อเวลาผานไปทำใหพลอยมีจำนวนลดลง และคอนขางหายากขึ้น จึงทำใหราคามีราคาสูงขึ้น และปจจัยที่ผู คาพลอยมี

ความเห็นแตกตางกัน ดังนี้ ใบรับรอง การรับรองพลอยนั้นแลปตางๆ จะแตกตางกันออกไปในเรื่องของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือ

ในการนำมาวิเคราะหพลอยนั้น มีทั้งเครื่องมือขั้นพื้นฐาน และเครื่องมือขั้นสูง ชนชาติ มีสวนทำใหราคาพลอยขึ้นหรือลง

เนื่องจาก แตละชนชาติมีความชอบ ความนิยม และความเชื่อที่แตกตางกันออกไป จำนวนพลอยคงเหลือ พลอยที่ถูกคนพบใน

แตเหมืองพลอยนั้น จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวนพลอยที่ลดลงของเหมืองพลอยนั้นๆ  

5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากงานวิจัยเรื่องปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุร ีการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการศึกษา ปจจัยใน

การประเมินราคาพลอย แยกออกเปนรายดานเนื่องจาก จะไดความละเอียดของขอมูลคอนขางสูง จึงคอยนำปจจัยในแตละ

ดาน มารวมกัน และเปนปจจัยที่สงผลตอการประเมินราคาพลอย นอกจากนี้การประเมินราคาพลอยมักจะทำโดย 

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ดังนั้นการทำการศึกษาในครั้งตอไปจึงจำเปนที่จะตองมีบุคคลที่รูจักผูเชี่ยวชาญเหลานี้ใน

การแนะนำ เพื่อขอเขาสัมภาษณ  

ในสวนของหากมีการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการเขาพบเพื่อทำการสัมภาษณ ผูคาพลอยอยางนอย 2 ครั้ง เนื่องจาก เมื่อ

ทำการสัมภาษณแลว ขอมูลที่ไดมาของผูคาพลอยแตละทาน มีความแตกตางกันออกไปเล็กนอย เมื่อทำการสัมภาษณครั้งที่ 1 

ครบทุกทานแลว จึงควรนำขอมูลมาพิจารณาและเขาสัมภาษณเปนครั้งที่ 2 เพื่อสัมภาษณขอมูลสวนที่บางทานไมไดกลาวถึง 

อีกทั้งควรมีการเขาพบทำความรูจัก ผูใหสัมภาษณ เพื่อใหผูสัมภาษณเกิดความมั่นใจในการใหขอมูล และประสบการณจาก

ปจจัยในการประเมินราคพลอย เพื่อใหไดขอมูลที่มีถูกตองมากที่สุด 

โดยจากการศึกษาเรื่องปจจัยในการประเมินราคาพลอย ในตลาดพลอยจันทบุรี ครั้งนี้สามารถนำไปเปนสวนหนึ่งในการ

ประกอบการตัดสินใจซื้อพลอย ไดในอนาคต และยังเปนแนวทางในการเจราจาตอรองราคาพลอย เพื่อใหไดราคาที่เหมะสมกบั

คุณภาพพลอย ทั้งนี้ ยังเปนแนวทางในการลงทุนอีกชนิดหนึ่งในการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรัพยตางๆ  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

ของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 

Factors Influencing Phetchaburi Consumers’ Decision on Purchasing and 

Installing Service of Closed-Circuit Television 
 

เชษฐสุดา พงษไชยโสภณ0

1 และ ลัดดาวัลย เลขมาศ1

2 

Chetsuda Pongchaisopon and Laddawan Lekmat 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อ

และใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อและใช

บริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการ

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางที่จำนวน 385 คน และนำขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา

และเชิงอนุมานและมีการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากทุกขอคำถาม 

นอกจากนี้ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันดานเพศ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง

การจัดจำหนายและดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานความเชื่อถือไวใจได ดานการใหความ

เชื่อมั่น และการรูจักและเขาใจ มีผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัด

เพชรบุรี อยางมีระดับนัยสำคัญ 0.05  

 

คำสำคัญ: ปจจัยดานประชากรศาสตร, ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด, ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ, การตัดสินใจ

ซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด 

 

Abstract 
This research aimed to study 1)  to studies the differences of Demographic factors Influencing 

Phetchaburi Consumers’ Decision on Purchasing and Installing Service of Closed-Circuit Television 2)  to 

studies the Marketing Mix factors Influencing Phetchaburi Consumers’ Decision on Purchasing and Installing 

Service of Closed-Circuit Television 3)  to studies the Service Quality factors Influencing Phetchaburi 

Consumers’ Decision on Purchasing and Installing Service of Closed-Circuit Television. The research 

instrument were questionnaires, Sample group are employees, and there are 385 people. And Then 

analyzed all information with statistical software. The analyzed descriptive statistics and Inferential Statistics 
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and Hypothesis Testing by Linear Regression Analysis.  The result of this study the most population had 

opinions to the factors of Marketing Mix and Service Quality in high agree level. In addition, Demographic 

factors in gender, Marketing Mix factors in Marketing Mix factors in product, place, promotion and Service 

Quality factors in reliability, assurance and empathy influencing Phetchaburi Consumers’ Decision on 

Purchasing and Installing Service of Closed-Circuit Television, the statistic significantly at 0.05 

 

Keywords: Demographic factors, Marketing Mix factors, Service Quality factors, Decision on Purchasing and 

Installing Service of Closed-Circuit Television 

 

1. บทนำ 

สังคมและโลกมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน  เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ชีวิตประจำวันยอม

เปลี่ยนแปลงไปดวย เชน  มีการนำเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยเขามาเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจำวัน ทำให

ชีวิตมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมไปถึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกดวย แตในทางตรงกันขาม

ปฏิเสธไมไดวาปจจุบันในสังคมไทยมีการกอการราย การโจรกรรม และอาชญากรรม เพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นไดจากคดีอาญา

รวมที่มีการรับแจง 106,476 คดี ในไตรมาสสอง ป พ.ศ. 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของป พ.ศ. 2563 รอยละ 11.5  

ทั้งจากคดียาเสพติดและคดีประทุษรายตอทรัพยที่เพิ่มขึ้น (ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจสำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2564) 

นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูสูงอายุในสังคม ซึ่งประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป พ.ศ.2565 และในป 

พ.ศ.2573 จะมีสัดสวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 2563) ดังนั้นการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของตนเองและครอบครัว จึงถือเปนเรื่องที่ควรไดรับความสำคัญเปนอยางมาก 

ซึ่งเปนเหตุใหประชาชนหันมาพึ่งพากลองโทรทัศนวงจรปด ทำใหกลองโทรทัศนวงจรปดไดรับความนิยมเปนอยางมาก รวมไป

ถึงแนวโนมของอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัยมีอัตราเติบโตขึ้นและมีการแขงขนัคอนขางสูง เนื่องจากไมไดมีขอจำกัด

ในการที่จะเขามาในธุรกิจนี้ โดยธุรกิจกลองโทรทัศนวงจรปดทั่วโลกจึงมีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยไดมีการประเมิน

การเติบโตวา ในป ค.ศ.2025 มูลคาการตลาดจะมีแนวโนมสูงกวาปจจุบันประมาณ 8,000 ลาน ถึง 20,000 ลานดอลลาร

สหรัฐ (Global Market Insights, Inc. หรือ GMI, 2562) และสำหรับธุรกิจกลองโทรทัศนวงจรปดในประเทศไทย อัตรา

เติบโตแตละปอยูที่ 10-15% และใน 2 ปจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 1 หมื่นลานบาทจาก 6,000 ลานบาทในปนี้ (MGR Online, 2561) 

ซึ่งในปจจุบันกลองโทรทัศนวงจรปดมีใหเลือกซื้อหลากหลายยี่หอดวยกัน เชน Hi-View, HIKVISION, VStarcam, Samsung, 

Panasonic และ Xiaomi เปนตน ซึ่งในแตละยี่หอมีราคาที่แตกตางกันออกไปตามคุณสมบัติตางๆ ในสวนของผูบริโภคนั้น

กอนที่จะตัดสินใจซื้อยอมจะตองศึกษาพิจารณาอยางรอบคอบ ไมวาจะเปนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด รวมไปถึง

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการการติดตั้ง เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน ตอบสนองความตองการของตนเองและคุม

ราคามากที่สุด โดยการวิจัยในครั้งนี้จะใชปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด รวมไปถึงปจจัยดาน

คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อนำผลที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใช

ประโยชนในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและสามารถกำหนดทิศทางการแขงขัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จสูงสุดตอไป 
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1.1 วัตถุประสงคของการศกึษา 

1. เพื ่อศึกษาความแตกตางของปจจัยทางประชากรศาสตรที ่ม ีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื ้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

ของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

ของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ปจจยัดานประชากรศาสตร 

อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง อายุ เพศ วงจรชีวิตครอบครัว 

การศึกษา รายได เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาวนั้นมีความสำคัญตอนักการตลาด เนื่องจากปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธตออุป

สงค (Demand) ของสินคาหรือบริการทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปจจัยประชากรศาสตรชี้ใหเห็นวามีอิทธิพลตอตลาด เชน 

การเกิดขึ้นของตลาดใหมหรือตลาดอื่นจะไดรับความนิยมลดลง  

วศิน สันหกรณ (2557) กลาววา ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึง แนวคิดที่เกี่ยวของกบัประชากร โดย

แนวความคิดดานประชากรศาสตร เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับหลักการเปนเหตุเปนผล ซึ่งเปนพฤติกรรมของมนุษยที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก เชน แรงบังคับจากภายนอกมากระตุนและเมื่อกลาวถึงประชากรที่แตกตางกันก็จะนำไปสู

พฤติกรรมและการตัดสินใจที่แตกตางกันไปดวย 

2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง องคประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญในการดำเนินงาน

ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทสามารถนำตัวแปรตางๆมาปรับใชเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตาม

กลุมเปาหมายได (Kotler, 1997)  แนวความคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาดมีบทบาทสำคัญในทางการตลาด (4Ps) ซึ่งทั้ง 

4Ps มีหนาที่สะทอนขาวสารทางการตลาดใหแกผูรับสารไดอยางมีประสิทธภิาพ ทั้งนี้ Philip Kotler ไดใหความหมายของสวน

ประสมทางการตลาดหรือ 4Ps ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจำเปนหรือความตองการของลูกคาหรือ

ผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจตอผลิตภัณฑที่ธุรกิจเสนอขาย โดยอาจจะเปนสินคาหรือบริการก็ได ซึ่งจะตองสามารถทำหนาที่

สื่อใหผูบริโภคไดทราบถึงขอมูลตางๆ เชน ตราสินคา รูปแบบของบรรจุภัณฑ ตัวสินคา ขนาด รูปรางของสินคา เครื่องหมาย

การคา โดยผูผลิตหรือผูขายตองพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองเปนไปตามความตองการของตลาดเปาหมาย  

 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของ

ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคคาดหมายวาจะไดรับการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ 

บางครั้งการตั้งราคาสูงอาจเปน เครื่องหมายจูงใจใหผูบริโภคบางกลุมที่ชอบซื้อผลิตภัณฑเพราะตองการไดรับความภูมิใจจาก

การซื้อหรือการใชผลิตภัณฑราคาแพงๆ ราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ  

การจัดจำหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจำหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทางหลังจากผูบริโภคทราบขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑแลวเกิดความสนใจหรือความตองการและอยากที่จะทดลองใช แตถาไมสามารถจะหาซื้อไดอยางสะดวก

แลวนั้น สวนใหญจะลมเลิก ความตั้งใจและเปล่ียนไปซื้อยี่หออื่นที่หาไดสะดวกกวา  
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  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อสราง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ 

2.3 ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 

การบริการจึงถือเปนปจจัยสำคัญในการสรางความแตกตางและความไดเปรียบในการแขงขันได โดยปจจัยดานคุณภาพ

การใหบริการจะชวยใหธุรกิจมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตรงกับความคาดหวัง หรือมากกวาที่

คาดหวังไว สงผลใหลูกคารูสึกพึงพอใจและอยากกลับมาใชบริการอีกหรือบอกตอได และสิ่งที่ลูกคาใหความสำคัญในการ

ประเมินคุณภาพการมารับบริการ ซึ ่งมีปจจัยในการกำหนดคุณภาพการใหบริการ (Determinants of Service Quality) 

Parasuraman, Ziethaml & Berry (1990 อางถึงใน กรรัตน คุมกระ, 2561 น. 18-19) Lovelock (1996 อางถึงใน กรรัตน 

คุ มกระ, 2561 น. 18-19) ตอมาภายหลัง ตัวแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการใหบริการหรือ SERVQUAL พบวา 

SERVQUAL สามารถแบงมิติไดเปน 5 มิติหลักและยังคงมีความสัมพันธกับมิติของคุณภาพการใหบริการทั้ง 10 ประการ 

SERVQUAL ที่ทำการปรับปรุงใหมจะเปนการยุบรวมบางมิติจากเดิมใหรวมกันภายใตชื่อมิติใหม SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม

ประกอบดวย 5 มิติหลัก ประกอบดวย  

มิติที่ 1 ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอำนวยความ

สะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื ่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื ่อสารและสัญลักษณ รวมทั้ง

สภาพแวดลอมที่ทำใหลูกคารูสึกวาไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ บริการที่ถูกนำเสนอออกมาเปน

รูปธรรมจะทำใหลูกคารับรูถึงการใหบริการนั้น ๆ ไดชัดเจนขึ้น  

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับลูกคา 

บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ำเสมอนี้จะทำให

ลูกคารูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได  

มิติที่ 3 การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ลูกคาสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใช

บริการ รวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึงรวดเร็ว  

มิติที่ 4 การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับลูกคา 

ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความสุภาพ 

นุมนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและใหความมั่นใจวาลูกคาจะไดรับบริการที่ดีที่สุด  

มิติที่ 5 การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสลูกคาตามความตองการที่

แตกตางของลูกคาแตละคน 

2.4 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

Kotler&Keller. (2016) ไดกลาวไววา การวิเคราะหใหทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภคโดยใชคำถามชวยในการวิเคราะหเพื่อคนหาคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค คือ 

6W1H ซึ่งประกอบไปดวย 

1. ใครบางอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market) เปนคำถามเพื่อใหทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย 

(Occupants) 4 ดาน คือ ปจจัยสวนบุคคล ภูมิศาสตร จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรมศาสตรในการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค 
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2. ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What does the consumer buy) เปนคำถามเพื่อใหทราบถึงส่ิงที่ผูบริโภคตองการจาก

ผลิตภัณฑ (Object) คือตองการคุณสมบัติหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ (Product component) และความแตกตางที่

เหนือกวาคูแขง (Competitive differentiation)  

3. ทำไมผูบริโภคจึงไดตัดสินใจซื้อ (Why does the consumer buy) เปนคำถามเพื่อตองการทราบวัตถุประสงคใน

การซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการ เชน ดานรางกายและดานจิตวิทยา  

4. ใครบางมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying) เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงบทบาท

ของกลุมตาง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ 

ผูซื้อและผูใชสินคานั้น เปนตน 

5. ผู บร ิโภคซื ้อเมื ่อใด (When does the consumer buy) เปนคำถามเพื ่อตองการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ 

(Occasions) เชน ซื้อชวงเดือนใดของป ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือนชวงเวลาใดของวัน ซื้อในโอกาสพิเศษ หรือ

เทศกาลวันสำคัญตาง ๆ ในการตัดสินใจซื้อ 

6. ผู บริโภคซื ้อที ่ไหน (Where does the consumer buy) เปนคำถามเพื ่อตองการทราบถึงชองทางหรือแหลง 

(Outlets) ที่ผูบริโภคซื้อเชน ธนาคาร หางสรรพสินคา หรือตัวแทนจำหนาย เปนตน 

2.5 แนวคิดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

Kotler, Philip and Keller Kelvin Lane (2016, pp. 289-290) กลาววา การตัดสินใจซื้อเปนตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของ

ความสำเร็จในมุมของการตลาดและธุรกิจโดยผูบริโภคจะเริ่มรูจักและมีความคุนเคยกับตราสินคามากขึ้นเกิดจากการที่ผูบริโภคมี

การรับรูขอดีของสินคานั้น แลวเกิดการชื่นชอบและพึงพอใจ เมื่อเกิดความตองการ ผูบริโภคจะคนหาขอมูลของสินคานั้น ๆ จึง

กลาวไดวา ความสัมพันธของผูบริโภคกับตราสินคานั้นเปนตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสงผลตอการสรางตราสินคาใหเกิดการ

รับรู ทั้งในสวนของตราสินคาและการบริการไปจนถึงการตั้งราคาขาย โดยผลของการรับรูของผูบริโภคนี้ยังมีบทบาทสำคัญอยาง

มากตอการบริหารจัดการตราสินคาและธุรกิจตอไปอีก 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พรวิสา มั่นคง (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด 

ในเขตพื้นที่บางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความคิดเห็นดวย

มากมี 4 ดาน คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ 

รองลงมาเห็นดวยปานกลางมี 2 ดาน คือปจจัยดานชองทางการจัดจำ หนายและปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานรา

คามีความคิดเห็นอยูในระดับที่นอย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูที ่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน

ทางดานราคา อายุที่อยูในชวง 20 – 30 ปมีการศึกษาในระดับชั้น ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท /เอกชน จะมี

ความคิดเห็นที่แตกตางกันกับ ปจจัยทั้ง7 ดาน ในสวนของรายได เฉลี่ยนั้นผูที ่มีรายไดนอยจะมีความคิดเห็นแตกตางกับ

ผูบริโภคที่มีรายไดมากกวาในดานผลิตภัณฑและ ผูบริโภคสวนใหญที่มีลักษณะที่พักอาศัยแบบบานเดี่ยวจะมีความคิดเห็นที่

แตกตางออกไปจากผูที่มีลักษณะ ที่พักอาศัยในแบบอื่น ๆ 

ณัชชารีย บวรชัยกุลพัฒน (2558) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการสำรวจกลุม ตัวอยาง 400 ราย ทั้งกลุมที่เปนลูกคาทั่วไป 336 ราย และกลุมที่เปน

ชางติดตั้ง 64 ราย จากการสำรวจปจจัยกำหนดการตดัสินใจซื้อกลองวงจรปด ผูวิจัยพบวา ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จำหนาย และ การสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลองวงจรปด โดยเมื่อศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของแตละ

ปจจัย พบวา กลุมที่เปนลูกคาทั่วไปใหความสำคัญใน ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติของกลองวงจร
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ปด ความหลากหลายในการ เลือกซื้อ รวมทั้งยี่หอก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่กลุมที่เปนชางติดตั้งนอกจากจะให 

ความสำคัญในดานผลิตภัณฑแลวนั้น ยังใหความสำคัญในดานราคา 

ปฐมพงค กุกแกว และ พุฒิพงศ ดวงจันทร (2563) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยคุณภาพการใหบริการและปจจัยการบริหาร

ลูกคาสัมพันธที สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการดานไอทีของลูกคาหางหุนสวนจำกัด ตนกลา บุค พบวา ผลการ

วิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยคุณภาพการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ปจจัยคุณภาพการใหบริการใน

ภาพรวมอยูในระดับมากทีสุด โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย พบวา ดานทีมีคามากทีสุด คือ ดานการรูจักและเขาใจลูกคา 

รองลงมา ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา และดานการใหความ

เชื่อมั่นตอลูกคา ปจจัยคุณภาพการใหบริการที สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการดานไอทีของลูกคาหางหุนสวนจำกัด 

ตนกลา บุค ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความไววางใจได ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา และดานการเอา

ใจใส อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

ปาริฉัตร ประเสริฐ (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยดานคุณภาพการบริการและปจจัยดานพฤติกรรมที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณเครื่องใชภายในบาน Xiaomi ผานชองทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ขอมูล

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จบปริญญาตรี มีรายได 10,001-30,000 การตัดสินใจซื้ออุปกรณเครื่องใชภายในบาน Xiaomi ผานชองทางออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก นอกจากนี้ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

อุปกรณเครื่องใชภายในบาน Xiaomi ไดแก ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนอง ดานความเปนสวนตัว และดานการเขาถงึ

การใหบริการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

กรอบแนวคิด 

 

                                

                                
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- รายได ้

- อาชีพ 

 

 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

- ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 
 

3. ปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

- ความเป็นธรรมของบริการ 

- ความเช่ือถือไวว้างใจได ้

- การตอบสนอง 

- การใหค้วามเช่ือมัน่ 

- การรู้จกัและเขา้ใจ 

 

การตดัสินใจซ้ือและใชบ้ริการติดตั้ง

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ 

เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง คือ ผูกลุมผูบริโภคที่เคยซื้อและใช

บริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในจังหวัดเพชรบุรี โดยจะทำแบบสอบถามผาน Google Form จำนวน 385 ชุด โดยการ

สง Link และ QR Code ผานชองทาง Online ไดแก Facebook กลุมจังหวัดเพชรบุรี เปนตน 

3.2 การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ 

ศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่มีผูทำไวแลว เชน งานวิจัย หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย และขอมูลที่ไดจากระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

3.3 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมตัวอยาง คือ กลุมผูบริโภคที่เคยซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดในจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง

เพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 385 คน การเลือกกลุมตัวอยางสำหรับ

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษากรณีไมทราบจำนวนกลุมตัวอยางที่แนนอนจึงเลือกใชสูตรของ Cocharn (1977) ที่ระดับ

ความเชื ่อมั ่น 95% สัดสวนความคาดเคลื ่อนเทากับ 0.05 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยการสง Link 

แบบสอบถามไปยังกลุมผูบริโภคที่เคยซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในจังหวัดเพชรบุรี  

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก  

1.การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยศึกษาและนำเสนอในรูปแบบของการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติเชิงอนุมานใชสำหรับศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางและ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใชการวิเคราะห T-Test และ One-Way ANOVA ที่แตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) เพื ่อทดสอบ

สมมติฐานของการวิจัยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดทำการคัดกรองพบวามีผูตอบแบบสอบถามผานการคัดกรองจำนวน 385 ชุด ผูวิจัยได

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ไดแก  1. ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง             2. ขอมูล

พฤติกรรมผูบริโภคของกลุมตัวอยาง 3. ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา 4. ผลการศึกษาสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร ผลวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน 52.7% มีอายุระหวาง 30-

39 ป คิดเปน 30.1% มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปน 31.7% และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

คิดเปน 37.4% 

2. ขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภคของกลุมตัวอยาง ผลวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อและใช

บริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด สวนใหญพิจารณาดานคุณภาพของกลอง คิดเปน 34% มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเหตุไม

ดีที่อาจเกิดขึ้น คิดเปน 25.2% มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดอยูระหวาง 
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1,000 – 5,000 บาท คิดเปน 30.1% และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจร

ปดคือ ครอบครัว คิดเปน 43.6% 

3. ผลการศึกษาสถิติเชิงพรรณนา  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ลำดับแรกคือ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.97 รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.85 ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76  และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 

ตามลำดับ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ลำดับแรกคือ ดานความเชื่อถือไววางใจได มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 3.75  รองลงมาคือ ดานความ

เปนรูปธรรมของบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานการใหความเชื่อมั่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 ดานการรูจักและเขาใจ มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และ ดานการตอบสนอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ตามลำดับ ปจจัยการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.84 

 

4. ผลการศึกษาสถิติเชิงอนุมาน 

Independent Samples Test 

การตัดสินใจซ้ือ

และใชบริการ

ติดตั้ง

กลองโทรทัศน

วงจรปด  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

6.166 .013 -3.631 383 .000 -.365 .100 -.563 -.167 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-3.611 366.867 .000 -.365 .101 -.565 -.166 

 

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของเพศกับการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี ดวยการวิเคราะห Independent Sample Test คา F-Test ไดคา Sig. 

เทากับ 0.013 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ p = 0.05 ในการทดสอบ จึงสามามารถยอมรับสมมติฐานยอยที่ 1.1 ซึ่ง

สามารถตีความได ปจจัยดานประชากรศาสตรที ่แตกตางกัน “ดานเพศ” มีผลตอการตัดสินใจซื ้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวดัเพชรบุรีที่แตกตางกัน 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

(Constant) .063 .397  .158 .874 

ดานผลิตภัณฑ (Product) .385 .131 .191 2.933 .004* 

ดานราคา (Price) .012 .127 .006 .094 .925 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) .354 .122 .197 2.913 .004* 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) .246 .092 .154 2.676 .008* 

 

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อพิจารณาคา Sig. สามารถสรุปไดวา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัด

เพชรบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Value ของปจจัยที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05) จากทั้งหมด 4 ดาน มี 3 ดาน 

ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี โดยวิเคราะหจากคา

สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) (β =0.385 ) ดานชองทางการจัดจำหนาย 

(Place) (β =0.354 ) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (β =0.246 ) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

(Constant) .141 .254  .556 .579 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) -.089 .102 -.052 -.871 .384 

ดานความเชื่อถือไวใจได (Reliability) .334 .116 .237 2.881 .004* 

ดานการตอบสนอง (Responsiveness) .038 .114 .026 .335 .737 

ดานการใหความเชื่อม่ัน (Assurance) .240 .119 .161 2.021 .044* 

ดานการรูจักและเขาใจ (Empathy) .473 .121 .327 3.929 .000* 

 

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของปจจัยดานคุณภาพการใหบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

และใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อพิจารณาคา Sig. สามารถสรุปไดวา ปจจัยดาน
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คุณภาพการใหบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภค ในจังหวัดเพชรบุรี 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Value ของปจจัยที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05)จากทั้งหมด 5 ดาน มี 3 ดาน ที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี โดยวิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์

ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) คือ ดานความเชื่อถือไวใจได (Reliability) (β =0.334) ดานการใหความเชื่อมั่น 

(Assurance) (β =0.240)  และดานการรูจักและเขาใจ (Empathy) (β =0.473)   

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ลักษณะประชากรศาสตร ผลวิเคราะหขอมูล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน 52.7% มีอายุระหวาง 

30-39 ป คิดเปน 30.1% มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปน 31.7% และประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเปน 37.4% 

ขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภคของ ผลวิเคราะหขอมูล พบวา ปจจัยที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปด สวนใหญพิจารณาดานคุณภาพของกลอง คิดเปน 34% มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเหตุไมดีที่อาจ

เกิดขึ้น คิดเปน 25.2% มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดอยูระหวาง 1,000 – 

5,000 บาท คิดเปน 30.1% และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดคือ 

ครอบครัว คิดเปน 43.6% 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

ของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มีการยอมรับสมมติฐานบางสวน (1 ใน 4 ปจจัย คือ ดานเพศ) 

อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที ่ 2 (H2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุร ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มีการยอมรับสมมติฐานบางสวน (3 ใน 

4 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 

สมมติฐานที่ 3 (H3) ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศน

วงจรปดของผูบริโภค ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา มีการยอมรับสมมติฐานบางสวน (3 ใน 5 ปจจัย คือ 

ดานความเชื่อถือไวใจได ดานการใหความเชื่อมั่น และดานการการรูจักและเขาใจ) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานประชากรศาสตรที ่แตกตางกันดานเพศที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื ้อและใชบริการติดตั้ง

กลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภค ในจังหวัดเพชรบุรีที่ตางกัน โดยเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อและใชบริการกลองโทรทัศน

วงจรปดมากกวาเพศชาย ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสำคัญในการกำหนดกลยุทธการตลาดและการใหบริการให

สอดคลองกับกลุมเปาหมายที่การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดของผูบริโภค ใน

จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ 
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กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานเพศ โดยสำหรับเพศหญิงสวนใหญมักมีการ

พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในแงของความสะดวกสบายในการใชงาน ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญกับคุณสมบัติ

ของกลองโทรทัศนวงจรปดที่ใชงานงาย ไมซับซอน และคำนึงถึงความละเอียดและคมชัดของภาพดวย  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานผลิตภัณฑ เนื่องจาก จากผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา กลองโทรทัศนวงจรปดเปนทางเลือกที่ดีในการใชรักษาความปลอดภัย โดยการ

พัฒนากลองวงจรปดใหมีคุณภาพของภาพทีล่ะเอียดคมชัด และควรคำนึงถึงความคงทนของกลองโทรทศันวงจรปด รวมถึงการ

ใชงานที่ไมยุงยากและซับซอน หากลูกคาไดใชสินคาจะทำใหมีความรูสึกวาสินคามีคุณภาพมีความนาเชื่อถือ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานดานชองทางการ

จัดจำหนาย เชน ชองทางการเลือกซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดที่มีหลากหลายชองทางและ รานคาที่จำหนายและใหบริการ

ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดมีชื่อเสียง นาเชื่อถือ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและทำใหมีความรูสึกวาสินคาและ

การบริการนั้นมีคุณภาพมีความนาเชื่อถือ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานการสงเสริม

การตลาด เชน การใชวิธีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน การมีของแถมอุปกรณเสริมที่เพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน

กลองโทรทัศนวงจรปด เปนตน รวมไปถึงการมีพนักงานขายหรือรานคาตัวแทนจำหนายกระจายตัวอยูทั่วประเทศ เพื่อให

ผูบริโภคเกิดความประทับใจและความสะดวกสบาย สงผลใหผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ำและการบอกตอ เปนตน 

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ 

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานความเชื่อถือไววางใจได ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานความเชื่อถือ

ไววางใจไดของพนักงาน เชน พนักงานขาย/ชาง มีความรูความสามารถในการอธิบายขอดีและขอเสียของกลองโทรทัศนวงจร

ปดของยี่หอตาง ๆ ไดเปนอยางดี และมีความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริการ เปนตน หากลูกคาไดรับบริการที่

ดีแลวนั้นยอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น 

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานการใหความเชื่อมั่น ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานความเชื่อมั่นใหกับ

ผูบริโภค เชน  สงเสริมใหพนักงานขาย/ชาง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด และพนักงานขาย/ชาง 

สามารถใหความมั่นใจวากลองโทรทัศนวงจรปดที่ผูบริโภคซื้อมีคุณภาพดีตรงตามที่ตองการ  โดยการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ทักษะและความรูในการติดตั้งและการบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค รวมไปถึงเปนการสรางความ

เชื่อมั่นใหกับผูบริโภคดวย 

ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานการรูจักและเขาใจ ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานการรูจักและเขาใจ 

เชน พนักงานขาย/ชาง ดูแลเอาใจใสลูกคาตลอดระยะเวลาที่มาใชบริการ และการคำนึงถึงผลประโยชนของลูกคามาเปนอันดับแรก โดย

การฝกอบรมหรือการเพิ่มทักษะการบริการทั้งพนักงานขาย พนักงานติดตั้ง หรือพนักงานดานเทคนิคเพื่อใหครอบคลุมการ

บริการในทุกดานและครอบคลุมทุกความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันออกไป เพื่อใหผูบริโภครับรูถึงการไดรับการดูแล

เอาใสใจ นำไปสูความประทับใจหรือพึงพอใจแกผูบริโภคสูงสุด 
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ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป   

1. งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในจังหวัดเพชรบุรีเทานั้น ซึ่งอาจะไมครอบคลุมถึงกลุมผูบริโภค

อื่นๆ ที่มีปญหาที่ใชในการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษากลุม

ตัวอยางอื่นๆ เพิ่มจากในจังหวัดอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจของผูบริโภความีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร โดย

สภาพปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อและใชบริการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด

ในแตละจังหวัด อาจะมีความแตกตางกัน  

2. เนื่องจากวาในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณแลวนำมาวิเคราะหผลการศึกษา ในการศึกษาใน

ครั้งตอไปควรที่จะเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม เปนตน เพื่อที่จะทราบถึงขอมูลในเชงิลึก 

เพิ่มความสมบูรณในการศึกษามากขึ้น ชวยใหเขาใจถึงปญหาอยางแทจริง และชวยใหแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 
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พฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ท่ีมีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

The Effects of Consumer Behavior and Service Marketing Mix (7P’S) On Purchase 

Decision Of Craft Beer In Supermarket Of Consumer In Bangkok 
 

ฐานิสรา จงพพิัฒนากูล0

1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Thanissara Chongpipatnakul and Jaratchwahn Jantarat  

 

         บทคัดยอ 
การคนควาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา

คือ ประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภค ประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อ ซึ่งประชากร

ตัวอยางคือ ผูบริโภคที่เคยบริโภคคราฟตเบียร อายุ 20 - 60 ป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  โดยใช

แบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวาประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ และรายได 

พฤติกรรมผูบริโภคไดแก ความถี่ในการซื้อ  ซื้อกับใคร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด และซื้อดวยจำนวนเงินเทาใด ที่แตกตางกันมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรที่แตกตางกัน รวมไปถึงดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื ้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกคือ ดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจำหนาย บุคลากร กระบวนการ  และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ  
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค 1, สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) 2, การตัดสินใจซื้อ 3 
 

              Abstract 
The propose of this independence study is study to The affects of consumer behavior and service 

marketing mixs (7P’S) on purchase decision of craft beer in supermarket of consumer in bangkok. Including 

independent variable is demographic, consumer behavior, service market mixs (7P’S) and dependent 

variable is consumer decision. The sample group used in this independence study consisted of 400 people 

with craft beer consumer aged 20 not over 60 year old, lived in Bangkok area. The tool used to collect 

data was an online questionnaire.  Results showed that gender, age, income, and consumer behaviors 

including the frequency,with whom consumer to buy, where to buy, when to buy and how much to buy. 

In additional service market mixs (7P’S) Influencing the purchase decision of craft beer in supermarket is 

product, place, people, process, and physical evidence 
 

Keywords: Consumer Behavior1, Service Market Mixs (7P’S) 2, Purchase Decision 3 
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1. บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปญหา 

ปจจุบันพบวาตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเทศไทยมีปริมาณการบริโภค และมูลคาตลาดสูงสุด คือ เบียร สัดสวน 

72.2% ของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด รวมไปถึงสวนตลาดประเทศไทยมีมูลคาตลาดคราฟตเบียร และ

เบียรนอกที่นำเขามาขายในไทย ปจจุบันมีสัดสวนตลาดกวา 500 ลานบาท คาดการณวาภายในป2564 สัดสวนจะเพิ่มสูงขึ้น

กวาเทาตัว คิดเปนมูลคา 1,000 ลานบาท หรือคิดเปน 0.5% หรือมีมูลคากวา 500 ลานบาท ของมูลคาตลาดเบียรไทยที่มี

มูลคา 180,000 ลานบาท 

โดยคานิยมการดื่มคราฟตเบียรในประเทศไทยเริ่มแพรหลายมากยิ่งขึ้น และไดมีการนำเขาคราฟตเบียรจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาตั้งแตป 2555 เปนตนมา และเหตุผลอีกประการที่ทำใหการดื่มคราฟตเบียรเขามาอิทธิพลในประเทศไทยคือ 

การเขาสูสังคมยุคโลกาภิวัตนที่สื่อสังคมออนไลนเขามามีบทบาทกับชีวิตประจำวัน ทำใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลและ

กระแสสังคมไดทุกมุมโลก 

ตลาดเบียรในประเทศไทยเมนสตรีมหรือแมส รวมถึงตลาดเบียรพรีเมียม มีผูผลิตรายใหญ 2 ราย ไดแก บจก.บุญรอดบ

ริวเวอรี่ และและบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ที่ตองหันมาปรับกลยุทธทางการตลาดโดยการเพิ่มการเพิ่มการผลิตคราฟตเบียรใน

พอรตโฟลิโอของบริษัท พรอมจำหนายจำหนายทั้งรานอาหาร สถานบันเทิง บาร รวมไปถึงรานคาปลีกอยาง ซุปเปอรมารเก็ต

เชน Tops, Max Values และGourmet ตลอดจนไฮเปอรมาเก็ต เชน Big C และTesco เปนตน เพื่อตอบโจทยพฤติกรรม

ผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งผูบริโภคตางดำเนินชีวิตวิถีใหมหันมาสังสรรคในพื้นที่

พักอาศัยสวนตัวมากขึ้น อีกทั้งการขยายตัวของคนรุนใหมที่ตองการแสวงหาประสบการณใหมจากการบริโภค โดยสินคาหรือ

บริการนั้นๆจะตองสามารถแสดงออกถึงความเปนตัวตนของผูบริโภคได ซึ่งเปนที่มาของการศึกษาสวนของพฤติกรรมผูบริโภค

และสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) วาปจจัยใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีก 

1.2 ปญหาวิจัย 

จากการศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเปนการศึกษาดานปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดทั้ง 4 ดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด และปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย ซึ่งในสถานการณปจจุบันมีสภาพการแขงขันในตลาดคราฟตเบียรในแนวโนมที่สูงขึ้น จากการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นพบวา สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานนั้นยังไมครอบคลุมครบทุกมุมมองการวิเคราะหพฤติกรรม

ของผูบริโภค ซึ่งอางอิงจากการศึกษาปจจยัที่มีอทิธิพลตอการเลือกซื้อเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ศิริพร สุภโตษะ (2560) สมมุติฐานในการศึกษาคือ สวนประสมทางการตลาด 

(4P’S) มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเครื ่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาในสวนของสถานที่จัดจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรตลอดจน

การเสนอใหศึกษาปจจัยที่ผลทางการตลาดปจจัยใหม ซึ่งอนุมานไดวาพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน ใหความสำคัญในสวนของ

ประสบการณการซื้อ การใชสินคาหรือบริการ ซึ่งในกระบวนการนี้มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

ดังนั้นเพื่อใหการศึกษามีเนื้อหาและผลการศึกษาที่ครอบคลุมกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ในการการศึกษา

พฤติกรรมผู บริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน (7P’S ) ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 

(Place) ปจจัยดานบุคลากร (People) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) และ ปจจัยดานองคประกอบทางกายภาพ 

(Physical Evidence) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื ่อศึกษาพฤติกรรมผู บร ิโภคที ่ม ีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผู บริโภคเขต

กรุงเทพมหานคร  

เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ(Product) ปจจัยดานราคา 

(Price) ปจจัยการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ปจจัยดานบุคลากร 

(People) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) ปจจัยดานสภาพแวดลอมกายภาพ (Physical Evidence) ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 ทฤษฎีและแนวคิดพฤติกรรมบริโภค พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผู บริโภคแสดงออกโดยการเสาะ

แสวงหา ซื้อ ใช ประเมิน หรือบริโภคสินคาและบริการ โดยคาดการณวาจะสามารถตอบสนองความตองการตนเองได 

(Schiffman and Kanuk, 2007)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ ตัดสินใจ การซื้อ การใช

และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญตอการ ซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและ

อนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ 2550)  

 ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง เปนการวิจัยหรือคนหา

เกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภคเพื่อทราบลักษณะความตองการ และพฤติกรรม คำตอบที่ไดจะชวยให

นักการรตลาดสามารถจัดการกลยุทธการตลาดที่สามารถสรางความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คำถามสำหรับ

คนหาพฤติกรรมผูบริโภค มีดังตอไปนี้ ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ) ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ 

(Why) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

2552) 

 ทฤษฎีและแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร  ขอมูลทางประชากรศาสตรเกี ่ยวกับตัวบุคคล เชน เพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานที่

นักการตลาดมักนำมาพิจารณา สำหรับการแบงสวนตลาด โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการใช 

(Hanna and Wozniak, 2001 และ Shiffman and Kanuk, 2003)  

 ทฤษฎีและแนวคิดลักษณะสวนประสมทางการตลาด(7P’S) นักวิชาการทางดานการตลาดหลายทานไดวิจารณสวน

ประสมทางการตลาด (4P’S) แบบดั้งเดิม ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสื่อสารทางตลาด

นั้นไมเหมาะสมตลอดจนไมครอบคลุมกับการบริการ เนื่องจากการบริการจะมีความแตกตางจากสินคาทั่วไป จึงไดมีการเสนอ

แนวคิดใหมในเรื่องสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีองคประกอบเพิ่มขึ้นมาอีก 3 สวน คือ บุคคลากร กระบวนการ และ

ลักษณะทางกายภาพ (Zeithaml and Bitner, 2000)   
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 ทฤษฎีและแนวคิดการเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกไขปญหา โดยประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 1)การรับรู

ถึงความตองการหรือปญหา 2)การแสวงหาขอมูล 3)การประเมินทางเลือก 4)การตัดสินใจซื้อ 5)พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (สุ

ทามาศ จันทรถาวร 2556) 

2.2 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวความคิดการศึกษาศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. ระเบียบวธีิการวิจัย 

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ 

 จำนวนประชากรตัวอยางคือ ประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะเลือก

จำเพาะผูบริโภคที่เคยซื้อคราฟตเบียรในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ผูโดยศึกษาไดกำหนดกลุมประชากรตัวอยางจำนวน 400 

คน อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป แตไมเกิน 60 ป เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

กำหนดหามไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา 20 ปบริบูรณ 

 ผู ศ ึกษาสุ มประชากรตัวอยางจากการคำนวณหาขนาดประชากรหรือจำนวนผู บร ิโภคคราฟตเบ ียรในเขต

กรุงเทพมหานครไมทราบจำนวนที่แนชัด จึงอางอิงจากตาราง Taro Yamane หาคาประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ ตาม

ความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดคาตัวอยางจำนวน 400 ตัวอยาง จากสมการดังตอไปนี้ 
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 สมการที่ (1) แสดง จากการคำนวณหาขนาดประชากร หรือจำนวนผูบริโภคคราฟตเบียรไมทราบจำนวนที่แนชัด จึง

อางอิงจากตาราง Taro Yamane หาคาประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ตามความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดคาตัวอยางจำนวน 400 

ตัวอยาง  

 ทั้งนี้การสุมตัวอยางประชากรไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติหรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability 

Sampling) เนื่องจากกลุมประชากรตัวอยางนั้นกระจายตัวในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยวิธีการเลือกกลุมประชากรตัวอยางใช

วิธีแบบสุมตามสะดวกและจัดทำแบบสอบถามออนไลนจัดทำโดย Google Form เพื่อใชในการการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมประชากรตัวอยางเพื่อความสะดวกตอการกระจายแบบสอบถามในสถานการณการสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส

โคโรนา โดยมีแผนการแจกแบบสอบถามเปนลิงกและQR Code เพื่อความสะดวกตอผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดนำ

แบบสอบถามโพสบนเฟซบุค ชองทางแอปพลิเคชันไลนสวนตัวของผูวิจัย และกลุมในเฟซบุค เชน กลุมคนรักคราฟตเบียรไทย, 

กลุมคนรักคราฟตเบียร, ThonBrewry ชาวธนบุรีคราฟทเบียร, คนสวยขี้เมา, มุมเมา, นี่หรือคนเมา และกลุมนักดื่ม เปนตน 

ซึ่งกลุมในโซเชียลมีเดียที่ผูศึกษาจะทำการแจกแบบสอบถามมีลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคที่คลายคลึงกันนั้นคือ บริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ผูศึกษาจึงเลือกแจกแบบสอบถามในกลุมดังกลาว  

4. ผลการศกึษา  
 ประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศชาย คิดเปนรอยละ 46.25 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.75 ซึ่งเพศที่

แตกตางกัน มีอิทธิตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรที่แตกตางกัน ประชากรมีอายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ 29.25 

รองลงมาคือ ชวงอายุ 31 - 35 ป คิดเปนรอยละ 23.25 โดยอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรใน

รานคาปลีกที่แตกตางกัน วุฒิการศึกษาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 80.50 รองลงมา ปริญญา

โทหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 15.50 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีก

ที่ไมแตกตางกัน อาชีพสวยใหญคือ พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมาคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 

23.75 อาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกที่ไมแตกตางกัน และมีรายไดตอเดือน 

15,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.75 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 30,001 - 45,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.00 

โดยรายไดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในราคาปลีกที่แตกตางกัน  

 พฤติกรรมผูบริโภคผูบริโภคซื้อคราฟตเบียรจากรานคาปลีก 1 - 2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 52.25 รองลงมาคือ 

นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 28.50 โดยความถี่ในการซื้อคราฟตเบียรที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกที่แตกตางกัน ผูบริโภคไปซื้อคราฟตเบียรจากรานคาปลีกเพียงคนเดียว คิดเปนรอยละ 30.75 

รองลงมาคือ ไปกับเพื่อนสนิท คิดเปนรอยละ 25.75 โดยผูบริโภคซื้อคราฟตเบียร หรือบริโภคคราฟตเบียรกับใคร ที่แตกตาง

กัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกที่ไมแตกตางกัน โดยนิยมซื้อคราฟตเบียรจากรานคาปลีกชั้นนำ 

Villa Market คิดเปนรอยละ 27.00 รองลงมาคือ Max Value คิดเปน 23.00 โดยรานคาปลีกชั้นนำที่ผูบริโภคซื้อคราฟตเบียร
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ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกที่แตกตางกัน เหตุผลหลักในการที่ผูบริโภคซื้อคราฟต

เบียรจากรานคาปลีกคือ ตองการผอนคลายความเครียด คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมาคือ สรางความบันเทิง คิดเปนรอยละ 

37.75 โดยเหตุผลที่ผูบริโภคใชเพื่อเลือกซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรใน

รานคาปลีกที่ไมแตกตางกัน และซื้อเมื่อไดรับคำแนะนำจากเพื่อนสนิท คิดเปนรอยละ 33.75 รองลงมาคือ เมื่อพบโฆษณาบน

โซเชียลมีเดีย คิดเปนรอยละ 21.00 มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้การซื้อ

คราฟตเบียรจากรานคาปลีกตอครั้ง ผูบริโภคมีคาใชจาย 500 - 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมาคือ 1,001 - 

1,500 บาท คิดเปนรอยละ 26.75 โดยคาใชจายที่ผูบริโภคจายในการซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกตอครั้งที่แตกตางกัน มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกที่แตกตางกัน   

 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7’S) ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับรสชาติของคราฟตเบียรโดด

เดนกวาเบียรทั่วไป ในสวนของผลิตภัณฑ ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 และผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับการมีปรมิาณระดบั

แอลกอฮอลในคราฟตเบียรอยูในระดับที่ตองการ ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.45  ดานราคา   ผูบริโภคเห็นดวยมากที่สุดกับราคาจัด

จำหนายจะตองเหมาะสมกับคุณภาพของคราฟตเบียร ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และผูบริโภคเห็นดวยอยางมากกับราคา

จำหนายเหมาะสมกับปริมาณคราฟตเบียร ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 ดานชองทางการจัดจำหนาย  ผูบริโภคเห็นดวยอยางมาก

กับการที่มีคราฟตเบียรจำหนายในรานคาปลีกชั้นนำ เชน Villa Market, Gourmet, Lotus, Big C, Tops, Max Value ซึ่งมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และผูบริโภคเห็นดวยอยางมาก และผูบริโภคเห็นดวยอยางมากหากสถานที่จัดจำหนายมีที่จอดรถยนต

ใหบริการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.35 ดานการสงเสริมทางการตลาด บริโภคเห็นดวยมากในสวนของมีการประชาสัมพันธผานส่ือ

ออนไลน เชน เว็บไซต โซเชียลมีเดีย  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.21 และผูบริโภคเห็นดวยอยางมากกับการใหความรูในเรื่องของคราฟต

เบียร ผานการนำเสนอที่นาสนใจ เชน บทความ, คลิปวิดีโอ รวมกับ การจัดแพ็คในราคาพิเศษ ซึ่งมีคาเฉล่ีย 4.20 ดานบุคลากร  

ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากถาพนักงานขายมีการสวมหนากากอนามัย และมีการเวนระยะหางตามมาตรการควบคุมการแพร

ระบาดCovid19  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.49 และ ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากเมื่อพนักงานขายสามารถแนะนำความแตกตาง ระหวาง

คราฟตเบียรในแตละยี่หอไดชัดเจน ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.32  ดานกระบวนการ ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากหากมีชองทางการชำระ

เงินที่หลากหลายใหบริการผูบริโภค เชน เงินสด, บัตรเครดิต, แสกนQR Code ชำระเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และผูบริโภค

เห็นดวยอยางมากหากมีกระบวนการควบคุมอุณภูมิชั้นวางคราฟตเบียร เพื่อรักษารสชาติ และคุณภาพที่สดใหม ซึ่งมีคาเฉล่ีย 

4.48 และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากกับการจัดวางคราฟตเบียรในตูแชเย็นงายตอการเลือก

ซื้อ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49  และผูบริโภคเห็นดวยอยางมากถาชั้นวางคราฟตเบียรอยูในสภาพสมบูรณ ซึ่งมี่คาเฉลี่ย 4.48

  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่1 ประชากรศาสตรดานเพศที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรใน

รานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คานัยะสำคัญเทากับ 0.001 คา F-test เทากับ 2.936  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่2 ประชากรศาสตรดานอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรใน

รานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 0.000 คา F-test  

 เทากับ 6.863  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่3 ประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟต
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เบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 0.279 คา F-test เทากับ 1.208 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่4  ประชากรศาสตรดานระดับอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟต

เบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 0.108   

คาF-test เทากับ1.561  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่5 ประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรใน

รานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 0.000 คา F-test เทากับ 3.630  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่6 พฤติกรรมผูบริโภคดานความถี่ในการซื้อที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 0.000 คา F-test เทากับ 

5.519   

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่7 พฤติกรรมผูบริโภคดานผูบริโภคซื้อคราฟตเบียรจากรานคาปลีกกับใคร ที่แตกตางกัน มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน คานัยสำคัญเทากับ 

0.680 คา F-test เทากับ 0.760  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่8 เหตุผลที่ผูบริโภคซื้อคราฟตเบียรที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟต

เบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน คา Sig. เทากับ 0.234 คา F-test เทากับ 1.279  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่9 พฤติกรรมผูบริโภคดานผูบริโภคซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกเมื่อใดที่แตกตางกัน มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คาSig. เทากับ 0.003 

คา F-test เทากับ 2.605  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่10 พฤติกรรมผูบริโภคดานผูบริโภคซื้อที่ไหน ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรงุเทพมหานครที่แตกตางกัน คาSig. เทากับ 0.006 คา F-test เทากับ 2.432 

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่11 พฤติกรรมผูบริโภคดานผูบริโภคซื้อดวยจำนวนเงินเทาใด ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน คา Sig. เทากับ 0.000 คา F-test 

เทากับ 11.466  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่12 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานผลิตภัณฑ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คา Sig. เทากับ 0.000 คา F-test เทากับ 5.084  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่13 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานราคา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คา Sig. เทากับ 0.000 มีคา T-test เทากับ 0.983  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่14 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานชองทางการจดัจำหนาย มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบรโิภคเขตกรงุเทพมหานคร โดยคาSig. เทากับ 0.007 มีคา T-test เทากับ 2.710

  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่15 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คา Sig. เทากับ 0.123 มีคา T-test เทากับ 

1.545  
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 ผลการทดสอบสมมุติฐานที1่6 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานบุคลากร ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

คราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คา Sig. เทากับ 0.856 มีคา T-test เทากับ 0.182  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่17 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คา Sig. เทากับ 0.000 มีคา T-test เทากับ 4.324  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่18 สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’S) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร คาSig. เทากับ 0.011 ,มีคา T-test เทากับ 

2.557  

 พบวาประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ และรายได พฤติกรรมผูบริโภคไดแก ความถี่ในการซื้อ  ซื้อกับใคร ซื้อที่ไหน 

ซื้อเมื่อใด และซื้อดวยจำนวนเงินเทาใด ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรที่แตกตางกัน และดานสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P’S) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกคือ ดานผลิตภัณฑ ชองทางการ

จัดจำหนาย บุคลากร กระบวนการ  และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  

 5) ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ  

 ผูบริโภคสวนมากเปน กลุมผูบริโภค Gen Z และ Gen Y มีชวงอายุระหวาง 20 - 25 ป  ซึ่งมีอิทธิพลในการขับเคล่ือน

ตลาดคราฟตเบียร เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้ชื่นชอบสิ่งแปลกใหม กลาจับจายใชสอย และตองการแสดงตัวตนผานการอุปโภค

บริโภค รวมไปถึงใชสื่อโซเชียลมีเดียหลากหลายชองทาง ดังนั้นชองทางออนไลนเปนชองทางที่สามารถกดึงดูดผูบริโภคคนรุน

ใหมใหเกิดความสนใจซื้อคราฟตเบียรได แตปจจุบันนี้ยังไมสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานชองทางการจัดจำหนาย

ออนไลนได จึงทำใหผูบริโภคยังตองเดินทางมาเลือกซื้อที่รานคาปลีก ซึ่งการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคนรุนใหมสามารถ

ตัดสินใจซื้อไดดวยตนเองแตรับฟงความคิดเห็นของกลุมเพื่อนและคนใกลชิด ผูประกอบการสามารถนำขอมูลสวนนี้ไปพัฒนา

กลยุทธในการสื่อสารทางการตลาดโดยนำเสนอคราฟตเบียรใหเขากับวิถีชีวิตและรสนิยมของผูบริโภครุนใหม ผนวกกับ

สถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำใหผูบริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนั้นคือ ลดการรวมตัวกันหรือเดินทางไปยัง

สถานที่ที่มีผูคนแออัด ผูบริโภคจึงเริ่มหันมาสังสรรคในพื้นที่สวนตัวหรือที่พักอาศัยสวนตัวมากขึ้น ดังนั้นถือเปนโอกาสของ

ผูประกอบการคราฟตเบียรที่จะจัดจำหนายคราฟตเบียรในรานคาปลีกชั้นนำ โดยพิจารณาจากสถานที่ตั้งของรานคาปลีกควร

ตั ้งอยู ในเขตกรุงเทพมหานครและมีสิ ่งอำนวยความสะดวกใหบริการแกผู บริโภค เชน มีที ่จอดรถใหบริการ รวมไป

ผูประกอบการคราฟตเบียรควรมีคราฟตเบียรวางจำหนายหลากหลายยี่หอเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคไดเลือกซื้อ ราคาที่

ผูบริโภคยินดีจายในการซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีกตอครั้งคือ 500 - 1,500 บาท ควรมีตูแชเย็นรักษารสชาติและคุณภาพ

ของคราฟตเบียรใหมีความสดใหม รวมไปถึงการจัดวางชั้นวางหรือตูแชเย็นนั้นควรอยูมุมที่สังเกตไดงายเพื่อลดเวลาในการ

คนหา  และอีกประการที่สำคัญควรนำนวัตกรรมเขามาสนับสนุนการชำระเงินของผูบริโภคสอดรับกับยุคสังคมไรเงินสด เพื่อ

ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อคราฟตเบียร รวมไปถึงอีกทั้งผูบริโภคมีพฤติกรรมผูที่ใหความสำคัญเรื่องความ

สะอาดมากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมดังกลาวสามารถลดการสัมผัสระหวางบุคคล อีกทั้งเพิ่มความทันสมัยใหกับรานคาปลีกอีกดวย  
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6) ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  

 ศึกษาสวนของปจจัยทางการตลาดออนไลนรวมไปถึงผูมีอิทธิพลทางความคิด เนื่องจากปจจุบันการเขามาของส่ือ

ออนไลนหรือโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลตอผูบริโภคคนรุนใหม โดยสงผลตอการมีพฤติกรรมเลียนแบบหรือสรางการรับรูแก

ผูบริโภคได ตลอดจนการไดรับคำแนะนำจากกลุมอางอิงในสังคมกลุมตางๆที่สามารถโนมนาวใหผูบริโภคเกิดความสนใจซื้อ

และนำไปสูการตัดสินใจซื้อคราฟตเบียรในรานคาปลีก อีกทั้งแนะนำการศึกษาเพิ่มเติมปจจัยดานจิตวิทยาของผูบริโภคในดาน

กระบวนการที่สำคัญอะไรบางที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและอารมณความรูสึกของผูบริโภคในขณะตัดสินใจซื้อ  
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บทคัดยอ 
การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญของนักลงทุนไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การลงทุนซื้อ และพฤติกรรมการขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักลงทุนหุนสามัญในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยผานการคัดกรองจากแบบสอบถามจำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเปนเพศชายที่มีอายุ 20 - 29 ป มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

มีประสบการณการลงทุนในตลาดหลักทรัพยนอยกวา 1 ป และมีมูลคาการลงทุนตอปนอยกวา 500,000 บาท ซึ่งสวนใหญให

ความสนใจกับหุ นสามัญประเภทเทคโนโลยี (TECH) นอกจากนี้ยังพบวา นักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ ดาน

อุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อหุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานดีตามที่วิเคราะหไว และซื้อหุนตามบทวิเคราะหจากบริษัทตัวแทน และคำแนะนำของเจาหนาที่การตลาด

แตกตางกัน และนักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิค

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิคแตกตางกัน และนักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ ดาน

อุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกัน มีพฤติกรรมการขายหุนสามัญโดยขาย

เมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนที่วิเคราะหเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ และขายหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิคแตกตางกัน 

และนักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ และดานอุตสาหกรรมแตกตางกันมีพฤติกรรมการขายหุนสามัญตามบทวิเคราะห

จากบริษัทตัวแทน และคำแนะนำของเจาหนาที่การตลาดแตกตางกัน 
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Abstract 
The study of investment behavior in ordinary shares of Thai investors aimed to study factors 

influencing buying behavior and selling behavior of ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand of 

Thai investors in Bangkok. The samples used in the research were Ordinary investors in Bangkok who 

previously invested in ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand screened from a questionnaire of 

400 people. The results of the research found that most of them were males aged 20 - 29 years with a 

bachelor's degree. Most of the occupations are private company employees with average monthly income 

less than or equal to 20,000 baht, have experience in investing in the stock market less than 1 year and 

have an investment value of less than 500,000 baht per year, and most of them are interested in common 
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stocks. Technology type. It was also found that Thai investors with economic attitudes industry financial 

ratio and technical analysis with different characteristics has a behavior in buying stocks with good 

fundamentals as analyzed and buy stocks according to the analysis from the agency and advice from 

marketing staff have different results. And Thai investors with industrial attitudes financial ratio and technical 

analysis with different characteristics. There is a stock buying behavior based on technical charts have 

different results. And Thai investors with economic attitudes industry financial ratio and technical analysis 

with different characteristics. It has the behavior of selling common stocks when the fundamentals of the 

analyzed stocks change from those expected and sell stocks based on technical graphs have different 

results. And Thai investors with economic attitudes and industrial with different characteristics has a 

behavior of selling ordinary shares according to the analysis from the agency and advice from marketing 

staff have different results. 

Keywords: Stock Exchange of Thailand, Common stock investment behavior, Investor attitude 

 

1. บทนำ 

 
ปจจุบันการลงทุนในหุนสามัญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนอยางมากจากการที่มี

นักลงทุนรายยอยเปดบัญชีซื้อขายหุนในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2564 สูงถึง 1,443,443 บัญชี เพิ่มขึ้น 160.17% 

จากชวงเดียวกันของปกอน ที่มียอดเปดใหมแค 554,802 บัญชี ทำใหปจจุบันมีจำนวนบัญชีซื้อขายหุนทั้งหมด 4,957,440 

บัญชี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564) สาเหตุมาจากสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน อัตราเงินเฟอที่สูง

กวาผลตอบแทนที่ได จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ทำใหไมเพียงพอตอการดำรงชีวิต หรือสรางความมั่งคั่งในอนาคตได

ประกอบกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีเขาถึงไดงายการเขาถึงความรูทางดานเงินมีความสะดวก และทางเลือกในการลงทุนมีความ

หลากหลาย ผูคนสวนใหญจึงปรับตัว และหันมาสนใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น ยิ่งในชวงที่สถานการณโควิด-19 แพรระบาดไป

ทั่วโลกคนสวนใหญเริ่มตระหนักถึงความไมแนนอนทางการเงิน และตองการเพิ่มชองทางการหารายไดใหมีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น การไดใชเวลาทำกิจกรรม อยูที่บานมากขึ้นเปดโอกาสใหผูคนที่สนใจในการลงทุนไดใชเวลาในการศึกษาความรูทาง

การเงินมากขึ้น ประกอบกับทางบริษัทหลักทรัพยหันมาใหบริการในรูปแบบออนไลนในการทำใหการเปดบัญชีหุนนั้นทำไดงาย

ขึ้นพรอมทั้งสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญจากบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายหุนใหกับนักลงทุนรายยอยจำนวนมากไดเขา

จอง เชน บมจ.ปตท.น้ำมันและการคาปลีก (OR) บมจ.เงินติดลอ (TIDLOR) เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่กระตุนทำใหมีการเปดบัญชี

หุนเพิ่มขึ้น จึงมีนักลงทุนหนาใหมเขาสูวงการตลาดทุนอยางตอเนื่อง หนึ่งในประเภทของการลงทุนที่เปนที่นิยมคือ การลงทุน

บนหุนสามัญที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ผูลงทุนจะมีลักษณะเปนเจาของรวมกับเจาของบริษัทที่

แทจริงผลตอบแทนที่ไดไมวาจะในรูปแบบของเงินปนผล หรือสวนตางของกำไรยอมมาจากความสามารถ และแนวโนมการ

เติบโตในอนาคตของบริษัทนั้น  

ทั้งนี ้การลงทุนดังกลาว นักลงทุนสามารถวิเคราะหไดจากปจจัยพื ้นฐาน หรือปจจัยทางเทคนิคเพื ่อคาดคะเน

ผลตอบแทนที่คาดหวังไดสูงกวาการฝากเงินกับธนาคาร อยางไรก็ตามผลตอบแทนที่สูงขึ้นยอมมาพรอมกับความเส่ียงทีม่ากขึน้ 

นักลงทุนหนาใหมที่ยังขาดประสบการณไมไดมีความรูในการลงทุนอยางเพียงพออาจสงผลใหมีการบริหารเงินทุนไดไมดีพอ 

กอใหเกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนไมเปนไปตามที่คาดหวัง หรือขาดทุนจนตองตัดสินใจออกจากตลาดทุนไป ทั้งที่ในความ

เปนจริง นักลงทุนมีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการกระจายการลงทุนในบริษัทที่อยูตาง 2 
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อุตสาหกรรม การทยอยเขาซื้อหุนในแตละชวงราคา การแบงสันปนสวนในการลงทุน การกำหนดจุดขาดทุนสูงสุดเพื่อรักษา

เงินตน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน หรือการวิเคราะหทางเทคนิค เปนตน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จากรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนที่มีความหลากหลายรวมถึงองคความรูและทัศนคติของนักลงทุนแตละคนใน

การตัดสินใจลงทุน  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนซื้อ และพฤติกรรมการขายหุนสามัญของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อัตราสวนทางการเงิน และการวิเคราะห

ทางเทคนิค ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อ และพฤติกรรมการขายหุนสามัญของนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลจากการศึกษานี้นักลงทุนหรือนักวิเคราะหสามารถนำไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการลงทุน แนวทางใน

การตัดสินใจลงทุนซื้อขายหุนสามัญของนักลงทนุในปจจุบันได และนำไปพยากรณแนวทางการลงทุนลวงหนาได หรือวิเคราะห

ทิศทางของการลงทุนจากขอมูลพฤติกรรมการซื้อขายหุนของนักลงทุนรายยอยในไทย 

2. ผลการศึกษานี้เปนประโยชนในการพัฒนาหลักทรัพยในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพยที่สนใจ โดยสามารถนำขอมูล

ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อขายหุนสามัญมาพัฒนารูปแบบการลงทุนใหสอดคลองกับแนวโนมที่สงผลตอ

การซื้อขายหลักทรัพย เพื่อที่จะสามารถลดความเส่ียงในการลงทุนและสรางผลตอบแทนที่สูงขึ้นใหกับนักลงทุนได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีปจจัยสวนบุคคล 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538, หนา 41) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุระดับ การศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือน ขอมูลทางดานปจจัย สวนบุคคลเหลานี้สามารถนํามาใชในการกําหนดแบบสอบถามอยางเปนระบบเพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคในการทําวิจัยซึ่งเกณฑในการแบงตามลักษณะปจจัยสวนบุคคลเปนลักษณะที่สำคัญที่นิยมใชสามารถชวยในการ

กำหนดตลาดกลุมเปาหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุน 

สุรเดช จองวรรณศิริ (2559) ไดกลาววา ปจจัยแหลงขอมูลที่นักลงทุนใหความสนใจ มีอิทธิพลทางตรงตอความตั้งใจ

ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท และมีอิทธิพลทางออมผานปจจัยการรับรูตอปจจัยทางการบริหารของบริษัท และปจจัยความ

คาดหวังตอผลการดำเนินงานของบริษัทและหลักทรัพย หรืออธิบายไดอีกนัยหนึ่งวา ความตั้งใจลงทุนในหลักทรพัยของบริษัท 

ของนักลงทุนบุคคลจะขึ้นกับปจจัยลักษณะของนักลงทุนตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง ปจจัยแหลงขอมูลที่นัก

ลงทุนใหความสนใจ ปจจัยการรับรูตอปจจัยทางการบริหารของบริษัท และปจจัยความคาดหวังตอผลการดำเนินงานของ

บริษัทและหลักทรัพย 

     วีระพันธ แกวรัตน (2553, หนา 15) กลาวไววา ทัศนคติเปนการกำหนดของพฤตกิรรมเพราะวามีความเกี่ยวพันกบั

การรับรู บุคลิกภาพ และการจูงใจและสถานการณของแตละบุคคลทำใหทัศนคติมีความสัมพันธตอการตัดสินใจลงทุนในหุน
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โดยทัศนคติที่มีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแงดีเมื่อเผชิญกับปญหาเปนทัศนคตทิี่สำคัญที่ทำใหเกิดการตัดสินใจลงทุนในหุน

สามัญ 

อดุลย จาตุรงคกุล (2546) ไดกลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภคที่แสดงออกมาไมวาจะเปนการเสาะ แสวงหา การซื้อ การใช 

การประเมิน หรือการบริโภคผลิตภัณฑ/บริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดอยางพึงพอใจ 

เปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังซื้อเพื่อการบริโภค และบริการตางๆ 

อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไหร ที่ไหน และบอยครั้งแคไหน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดและทฤษฏี

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการกําหนดแบบสอบถามเพื่อที่จะใหไดบรรลุวัตถุประสงคในการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม

การลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สุรเชษฐ เศรษฐพัชรกุล (2564) ไดกลาววา การวิเคราะหหลักทรัพยโดยปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ 

ศาสตรของการวิเคราะหหุนดวยปจจัยพื้นฐาน คุณภาพของตัวบริษัท การวิเคราะหกลุมอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจ เพื่อ

ประเมินหาหุนในกลุมอุตสาหกรรมที่นาสนใจในแตละรอบวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งในแตละรอบของ Economic Cycle เราจะพบ

กับกลุมที่นาสนใจตางกันไป เชน รอบนี้กลุมธนาคาร รอบตอไปกลุมเทคโนโลยี รอบตอไปกลุมพลังงาน กลุมปโตรเคมี กลุม

สื่อสาร กลุมทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อเขาไปลงทุนในกิจการนั้น ผานการประเมินผลประกอบการ ผานงบการเงิน โอกาสเติบโตของ

กิจการในอนาคต และมองหาหุนที่มีมูลคาตลาดต่ำกวามูลคาที่แทจริง โดยดู Opportunity Day รายการสัมภาษณผูบริหาร 

การอาน 56-1 ในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะชวยใหเราทราบถึงแผนงานและทิศทางของบริษัทที่กำลัง

ดำเนินไป ในการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต โตจากอะไร และโตอยางไรในอนาคตเพื่อซื้อหุนดีในราคาที่มี Margin of Safety 

เพื่อมุงวิเคราะหปจจัยที่เปนตัวกำหนด อัตราผลตอบแทน ความเส่ียงจากการลงทุน และมูลคาหลักทรัพย 

สุรเชษฐ เศรษฐพัชรกุล (2564) ไดกลาววา การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis) คือ การศึกษา

พฤติกรรมของราคาหุน หรือพฤติกรรมของตลาดในอดีตโดยใชหลักสถิติเพื่อนำมาใชคาดการณพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของ

ราคาหุนในอนาคต และชวยใหผูลงทุนหาจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม ความนาจะเปนของราคาในอนาคต มองหาโอกาส

และรูปแบบจากการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาหุน วาไปในทิศทางใดขึ้นหรือลง และจะไปในทิศทางใดตอไป หุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานที่ดี ราคาหุนจะปรับตัวขึ้นเปนแนวโนม และมีรูปแบบซ้ำๆแตถาหากหุนนั้นราคาปรับตัวลงอยางตอเนื่องก็ยอม

แสดงวาหุนดังกลาว พื้นฐานกำลังเปลี่ยนไปในทางที่แยลง ดังนั้นการวิเคราะหราคาเพื่อจับจังหวะในการลงทุนที่ดี จึงมี

ความสำคัญที่ขาดไมไดกราฟของราคาหุน ถือวาเปนขอมูลชั้นเดียวที่นักลงทุนทุกคนเห็นเหมือนกันโดยขอมูลหลักที่ใชในการ

วิเคราะหทางเทคนิค ไดแก ระดับราคา และปริมาณการซื้อขายหุน เปนตน 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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                       ตัวแปรตน                                                                           ตัวแปรตาม 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักลงทุนไทยที่ลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนที่เปนคนที่ทำงานหรืออยูอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเคยลงทุนหรือ

กำลังลงทุนอยูในหุนสามัญ จึงกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวนในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน และเพิ่มขนาดตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยาง ดังนั้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี้จึงเทากับ 400 ตัวอยาง โดยวิธีการเลือกผูวิจัยใชวิธีการแจกแบบสอบถามถามออนไลน โดยการใช Google form เก็บ

รวบรวมขอมูล โดยนำแบบสอบถามมาทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้

จำนวน 64 คน คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.87 โดยผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปโพสต 

ลงบนสื่อโซเชียลมีเดีย โดยกระจายแบบสอบถามผานทางระบบสารสนเทศ เชน การสงผาน Line กลุม และการแชรผานกลุม

ใน Facebook โดยจะมีการกระจายแบบสอบถามไปในวงกวางที่สุด และผูวิจัยจะนำขอมูลมาวิเคราะหขอมูล ดังนี้ โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนาสำหรับอธิบายปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุน โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

ปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุน โดยการใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติเชิงอนุมานสำหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-test ในการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 เฉพาะตัวแปรเพศ และใชสถิติ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุนที่แตกตาง

กัน และเพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อัตราสวนทางการเงิน และการ

วิเคราะหทางเทคนิคที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการขายหุนสามัญของนักลงทุนไทยโดยจะระบุเปนรายขอ

คำถามทดสอบ ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จึงทดสอบรายคูโดยใช Least-

Significant Different (LSD) เพื่อวิเคราะหความแตกตางอีกขั้นหนึ่ง และเครื่องมือที่ใชในการทำวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประกอบดวยคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ขอ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลของนักลงทุนที่ลงทุนในหุนสามัญ จำนวน 7 ขอประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศกึษา 

อาชีพ รายได ประสบการณการลงทุน และมูลคาเงินลงทุนตอป จำนวน 7 ขอ 

ปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุน 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได 
-  ประสบการณการลงทุน 
-  มูลคาเงินลงทุนตอป 

ปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุน 
-  ดานเศรษฐกิจ 
-  ดานอุตสาหกรรม 
-  ดานอัตราสวนทางการเงิน 
-  ดานปจจัยทางเทคนิค 
 

 
-  พฤติกรรมการซ้ือหุนสามัญของ
นักลงทุนไทย 
-  พฤติกรรมการขายหุนสามัญของ
นักลงทุนไทย 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อัตราสวนทาง

การเงิน และการวิเคราะหทางเทคนิค รวมกันจำนวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ในรูปแบบของลิเคิรท (Likert's Scale) 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนซื้อ และพฤติกรรมการขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยของนักลงทุนไทย จำนวน 12 ขอ ซึ ่งเปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ใน

รูปแบบของลิเคิรท (Likert's Scale) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อ และ

พฤติกรรมการลงทุนขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตกตางกัน 

 

พฤติกรรมการลงทุน ปจจัยสวนบุคคล 
เพ

ศ 

อา
ย ุ
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พฤติกรรมการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนไทย 

ทานเลือกซือ้หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี 

ตามที่ทานวิเคราะหไว 

× × × √ √ √ × 

       

ทานซื้อหุนตามบทวิเคราะหจากบรษิัทตวัแทน และ

คำแนะนำของเจาหนาทีก่ารตลาด 

× √ √ √ √ √ × 

       

ทานซื้อหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค × × √ √ √ √ √ 

พฤติกรรมการขายหุนสามัญของนักลงทุนไทย 

ทานขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนที่ทานวิเคราะห

เปล่ียนแปลงไปจากที่คาดการณ 

× × × √ √ √ √ 

       

ทานขายหุนตามบทวิเคราะหจากบรษิัทตวัแทน และ

คำแนะนำของเจาหนาทีก่ารตลาด 

× √ √ √ √ √ √ 

       

ทานขายหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค × × √ √ √ √ √ 

หมายเหตุ  √ แตกตางกันที่ระดบันัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

    × ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 1 สรุปไดวา นักลงทุนไทยที่มีอายุ และรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อหุนสามัญ (เลือกซื้อหุนที่มี

ปจจัยพื้นฐานดีตามที่วิเคราะหไว) แตกตางกัน นักลงทุนไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณการ

ลงทุนแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อหุนสามัญ (ซื้อหุนตามบทวิเคราะหจากบริษัทตัวแทน และคำแนะนำของเจาหนาที่

การตลาด) แตกตางกัน และนักลงทุนไทยที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการลงทุน และมูลคาเงินลงทุนตอป
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อหุนสามัญ (ซื้อหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค) แตกตางกนั นอกจากนี้ นักลงทุนไทยที่มีอาชพี 

รายได ประสบการณการลงทนุ และมูลคาเงินลงทุนตอปแตกตางกันมีพฤติกรรมการขายหุนสามัญ (ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของ

หุนที่วิเคราะหเปล่ียนแปลงไปจากที่คาดการณ) แตกตางกนั นักลงทุนไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณ

การลงทุน และมูลคาเงินลงทุนตอปแตกตางกัน มีพฤติกรรมการขายหุนสามัญ (ขายหุนตามบทวิเคราะหจากบริษัทตัวแทน 

และคำแนะนำของเจาหนาที่การตลาด) แตกตางกัน และนักลงทุนไทยที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการ

ลงทุน และมูลคาเงินลงทุนตอปแตกตางกัน มีพฤติกรรมการขายหุนสามัญ (ขายหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค) แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยทัศนคติดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดาน

การวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อ และพฤติกรรมการลงทุนขายหุนสามัญในตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทยแตกตางกัน 

พฤติกรรมการลงทุน ปจจัยทัศนคติ 
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พฤติกรรมการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนไทย     

ทานเลือกซือ้หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีตามทีท่านวิเคราะหไว √ √ √ √ 

ทานซื้อหุนตามบทวิเคราะหจากบรษิัทตวัแทน และคำแนะนำ 

ของเจาหนาที่การตลาด 

√ √ √ √ 

ทานซื้อหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค × √ √ √ 

พฤติกรรมการขายหุนสามัญของนักลงทุนไทย  

ทานขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนที่ทานวิเคราะห 

เปล่ียนแปลงไปจากที่คาดการณ 

√ √ √ √ 

    

ทานขายหุนตามบทวิเคราะหจากบรษิัทตวัแทน และคำแนะนำ 

ของเจาหนาที่การตลาด 

√ √ × × 

ทานขายหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค √ √ √ √ 

หมายเหตุ  √ แตกตางกันที่ระดบันัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

    × ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

     จากตารางที่ 2 สรุปไดวา นักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดาน

การวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อหุนสามัญ (เลือกซื้อหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีตามที่วิเคราะหไว) และ

พฤติกรรมการซื้อหุนสามัญ (ซื้อหุนตามบทวิเคราะหจากบริษัทตัวแทน และคำแนะนำของเจาหนาที่การตลาด) แตกตางกัน 

และนักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกันมี
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พฤติกรรมการซ้ือหุนสามัญ (ซื้อหุนโดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค) แตกตางกัน นอกจากนี้นักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดาน

เศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทางการเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกันมีพฤติกรรมการขายหุน

สามัญ (ขายเมื่อปจจัยพื้นฐานของหุนที่วิเคราะหเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ) และพฤติกรรมการขายหุนสามัญ (ขายหุน

โดยพิจารณาจากกราฟเทคนิค) แตกตางกัน และนักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ และดานอุตสาหกรรม แตกตางกันมี

พฤติกรรมการขายหุนสามัญ (ขายหุนตามบทวิเคราะหจากบริษัทตัวแทน และคำแนะนำของเจาหนาที่การตลาด) แตกตางกนั 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

อภิปรายผลของการศึกษา 

จากผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลของนักลงทุนที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อ-ขายหุนสามญัใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา นักลงทุนที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ-ขายหุนสามัญไมแตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของณัฐกลม กุลสวัสดิ์ (2564) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนในสถานการณ Covid – 19 

ของนักลงทุนรายยอยพบวา นักลงทุนรายยอยที่มีเพศตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนในสถานการณ Covid - 19 ของ

นักลงทุนรายยอย สวนนักลงทุนที่มีอายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได, ประสบการณการลงทุน และมูลคาเงินลงทุนตอป

ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ-ขายหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของธนกร พจนธนาบันเทิง (2559) ที่ได

ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนกลุมวัยทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

พบวา นักลงทุนที่มีประสบการณในการลงทุนตางกันมีพฤติกรรมการลงทุน (ลักษณะการลงทุน แหลงของเงินทุน กลุมทรัพยที่

มีการซื้อขาย) แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (2558) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนที่

มีประสบการณการลงทุนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงทุนดานการตัดสินใจซื้อหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของเตชสิทธิ ์กิตติสุบรรณ (2561) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องการศึกษาปจจยัดานประชากรศาสตรพฤติกรรม

การลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลตออัตราสวนระหวางเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสำหรับ

นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา อายุ อาชีพ และรายได

ตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตออัตราสวนระหวางเงินออมและเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสอดคลองกับ

งานวิจัยของณัฐกลม กุลสวัสดิ์ (2564) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนในสถานการณ Covid – 19 

ของนักลงทุนรายยอย พบวา นักลงทุนรายยอยที่มีอายุ เงินลงทุน และรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนใน

สถานการณ Covid - 19 ของนักลงทุนรายยอยตางกัน 

จากผลการทดสอบความแตกตางของปจจัยดานทัศนคติของนักลงทุนที่มีตอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อัตราสวนทาง

การเงิน และการวิเคราะหทางเทคนิคที่มีผลพลตอพฤติกรรมการลงทุนซื้อและพฤติกรรมการลงทุนขายหุนสามัญของนักลงทุน

ไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวานักลงทุนไทยที่มีทัศนคติดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานอัตราสวนทาง

การเงิน และดานการวิเคราะหทางเทคนิคแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ-ขายหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐกลม กุลสวัสดิ์ (2564) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนในสถานการณ Covid – 19 ของนัก

ลงทุนรายยอย พบวาปจจัยทางเทคนิค ดานอุตสาหกรรม ดานงบการเงิน ดานผูบริหารกิจการ ดานระดับราคา ดานปริมาณ

การซื้อขายและดานทักษะในการวิเคราะหทางเทคนิค มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนในสถานการณ Covid - 19 ของนักลงทุน

รายยอย และในทำนองเดียวกันงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ พัฒนดำรงเกียรติ (2558) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพแวดลอม

ทางการลงทุนดานภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะหทางเทคนิค การวิเคราะหภาวะหลักทรัพย มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย ดานการตัดสินใจซื้อหุนสามัญ สวนสภาพแวดลอมทางการลงทุนดานการ

วิเคราะหทางเทคนิค ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะหภาวะหลักทรัพย มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนหุนสามัญ

ในตลาดหลักทรัพย ดานการตัดสินใจขายหุนสามัญ 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

1. ผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินประเภทตาง ๆ เพื่อ

เปนแนวทางใหนักลงทุนมีโอกาสไดรับรูถึงทางเลือกและชองทางการตัดสินใจลงทุนเพื่อการวางแผนเกษียณ 

2. ผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำผลการวิจัยไปวางแผนการออมจากการลงทุน ผลักดันใหประชาชน

ตระหนัก และใสใจเกี่ยวกับการวางแผนการออมเงิน สรางแรงจูงใจใหประชาชนหันมาใหความสำคัญกับในการออมจากการ

ลงทุน และเพื่อการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณอายุในอีกรูปแบบหนึ่ง และควรบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับการลงทุนไวใน

ระบบการศึกษา ควรปลูกฝงและถายทอดความรูเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแตปฐมวัย เพื่อปูพื้นฐานการกาวสูเสนทางการลงทุนใน

อนาคต 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในดานของตัวแปรตามทฤษฎี หรือแนวคิดดังตอไปนี้ โดยใชทฤษฎี และคำสำคัญที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการลงทุน เชน ทฤษฎีคาดหวัง (Prospect theory), อคติทางการลงทุน (Disposition effect) และอคติทาง

อารมณ(Emotional Bias) เปนตน 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

งานวิจัยนี้ใชวิธีการสำรวจขอมูลโดยการนำแบบสอบถามออนไลน (Google form) โพสตลงบนสื่อโซเชียลมีเดีย ไดแก 

Line และ Facebook โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล 31 วันเทานั้น ซึ่งขอมูลการลงทุนสวนใหญมาจากกลุมนักลงทุนที่มี

ประสบการณการลงทุนนอยกวา 1 ป อาจทำใหผูวิจัยไดรับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนจากนักลงทุนไมครอบคลุมเทาที่ควร 
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ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยทีจ่ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยประเทศไทย 

Factors affecting the return of property funds in the Stock Exchange of 

Thailand 

ณัชชา จันทรา0

1 และวรรณรพ ีบานชื่นวิจิตร1

2 

Natcha Jantra and Wanrapee Banchuevijit 

 

บทคัดยอ 
การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย ขอมูลเปนรายเดือนระหวางเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 21 

กองทุน ตัวแปรอิสระ ไดแก ราคาน้ำมันดิบโลก ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย อัตราดอกเบี้ยเงินกู อัตราแลกเปล่ียนคาเงิน

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน ดัชนีราคาวัสดุกอสราง โดยงานวิจัยนี้ใชเครื่องมือในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และสมการถดถอยเชิงพหุดวยการทดสอบ Pooled OLS, Random-effects และ Fixed-

effects ผลการศึกษาพบวา ราคาน้ำมันดิบโลก, ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และ ดัชนีราคาวัสดุกอสรางมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในทิศตรงกันขามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

คำสำคัญ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย, ราคาน้ำมันดิบโลก, ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย, ดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

 

Abstract 
This research aims to determine Factors affecting the return of property funds on the Stock Exchange 

of Thailand. The monthly data from January 2017 to December 2021 of 21 property funds are collected. 

Independent variables are Crude oil price, Property index, Minimum Loan Rate, Bath exchange rate against 

the US dollar, Consumer Price Index of Housing, and Construction Materials Price Index. Descriptive statistics 

and multiple regression with the test for pooled OLS, random effects and fixed effects are used to analyze 

the data. The findings include that Crude oil price and property index positively relate to the rate of return 

of property fund at the statistical significance level of 0.01. Construction Materials Price Index negatively 

relate to the rate of return of property fund at the statistical significance level of 0.01 
 

Keywords: Property funds, Property index, Crude oil price, Property index, Construction Materials Price 

Index 
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1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหาการศึกษา 

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในรอบ 6 เดือนแรกของป 2564 ที่ผานมา หากประเมินสถานการณแลว ผลจากการ

ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเปนวิกฤติใหญ ที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตอเนื่องมาตั้งแตป 2563 จนถึง

ปจจุบัน (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย,  2564) การลงทุนในหลักทรัพยของคนไทยปจจุบันมีมากขึ้นซึ่งใหผลตอบแทนที่สูงแต

ตองเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนของตลาดในสถานการณตางๆ และการลงทุนที่หลายคนใหความสนใจคือกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย เนื่องจากไมจำเปนตองใชเงินจำนวนมาก ก็สามารถลงทุนไดและมีผูจัดการคอยดูแล ซึ่งกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย โดยมีจุดมุงหมายหลักก็เพื่อบริหารอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนนั้นใหไดรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในรูปของคา

เชาหรือกำไรสุทธิที ่เกิดจากการดำเนินงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปด โดยมีนโยบายการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยในอัตราไมต่ำกวา 75% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และทุนนั้นจะตองอยูในประเทศไทยและไมใช

ที่ดินเปลาแตตองเปนอสังหาริมทรัพยที่สรางเสร็จแลว หรือกอสรางไปแลวไมนอยกวา 80% ของมูลคาอสังหาริมทรัพยนั้น 

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหแกผูลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจึงถูกกำหนดวาตองจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

เพื่อใหสามารถซื้อขายไดเสมือนกับหลักทรัพยจดทะเบียนทั่วไป โดยกองทุนอสังหาริมทรัพยจะถูกแบงใหญๆออกเปนกองทุน

อสังหาริมทรัพย Leashold และ Freehold ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จำนวน 32 กองทุน เปน

กองทุนประเภท Freehold จำนวน 15 กองทุน, Leasehold จำนวน 11 กองทุน และแบบผสม Freehold และ Leasehold 

จำนวน 6 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยจึงถือวาเปนเครื ่องมือในการระดมเงินออมรูปแบบหนึ่งของ

ผูประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยมีความแตกตางจากกองทุนรวมประเภทอื่นๆ เปนการระดมเงินทุนไปเพื่อนำไป

ลงทุนระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

     ฉะนั้น ปจจัยที่นำมาใชศึกษามีความสัมพันธอยางไรเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนในการนำไปใชเปนเครื่องมือในการวางแผน สามารถวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและปจจัยที ่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวย ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET ) ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดัชนี

ราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) อัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอคาเงินดอลลารสหรัฐฯ 

(USD) ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI_House) และดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMPI)  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เก็บรวบรวมขอมูลของอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย จำนวน 21 กอง โดยคัดเลือกจากกองที่มีการดำเนินงานและจายปนผลทุกปในชวงที่ทำการศึกษา เปน

ขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2564 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (PF) เปนรูปแบบดั้งเดิมของกองทุนที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย มีการลงทุนซื้อหรือ

เชาอสังหาริมทรัพยตางๆ เชน อาคาร สำนักงาน โรงแรม หางสรรพสินคา เปนตน เนนบริหารทรัพยสินเพื่อใหไดผลตอบแทน
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ที่สม่ำเสมอหรือที่เรียกกันวา “คาเชา” ซึ่งปจจุบันไมมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกองใหมเปดเพิ่มแลว แตกองทุนเดิมยังมีการ

ซื้อ-ขายกันอยูในกระดานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP)  หมายถึง ดัชนีราคาของกลุ มหลักทรัพยภายใตอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย ที่ตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อแสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยในกลุม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหะสถาน (CPI house) หมายถึง ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของอสังหาริมทรัพย โดย

เฉลี่ยที่ผูบริโภคจายไปจำนวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งๆ เทียบกับปฐาน ประกอบดวย คาที่พักอาศัย ไฟฟา เชื้อเพลิง น้ำปะปาและ

แสงสวาง ส่ิงทอสำหรับใชในบาน ส่ิงที่เกี่ยวกับทำความสะอาด 

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMPI) หมายถึง ตัวเลขที่สะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงราคาสินคาวัสดุกอสราง ชวยใหเรารู

วาราคาวัสดุกอสรางที่ใชในการกอสรางนั้นมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร โดยขอมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห การ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของประเทศ และใชในการอางอิงถึงมูลคาตาง ๆ ในอดีตที่ผานมา  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งใหผลตอบแทน

เปนสัดสวนกับความเส่ียงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางนอยไมต่ำกวา 3 ป การลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ

กลุมกองทุนอสังหาริมทรัพยนั้น โดยหลักแลวจะแบงการลงทุนออกเปน 3 รูปแบบ คือ   

1. ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) กองทุนจะไดกรรมสิทธิ์ “เปนเจาของ” อสังหาริมทรัพยนั้นๆ ซึ่ง “คาเชา” จะกลาย

มาเปนรายไดของกองทุน และนำมาจายใหผูถือหนวยลงทุนในรูปแบบ “เงินปนผล” นอกจากนี้ ผูลงทุนจะมีโอกาสไดรับ

ผลตอบแทนในรูปกำไรสวนตางของมูลคาเงินลงทุน (Capital Gain) ตอนเลิกกองทุนอีกดวยขึ้นกับมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ขาย

ออกไปตอนเลิกกองนั้นเปนสำคัญ    

2. ลงทุนในสิทธิการเชา (Leasehold) กองทุนจะไดกรรมสิทธิ ์ในการใชประโยชน หรือที ่คุ นหูในภาษาทั ่วไป

วา “เซง” คือการขายสิทธิปลอยเชา แตไมไดเปนเจาของ โดยปกติจะมีชวงเวลาเชานานสุด คือ 30 ป เปนตน ซึ่งผลตอบแทน

ที่จายคืนผูลงทุนจะแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) “สวนเงินลดทุน” ในรูปของเงินลดทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนระหวางทางไป

เรื่อย ๆ จนกระทั่งครบอายุสิทธิการเชา และกองทุนตองคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของโดยไมสามารถขายอสังหาริมทรัพย

ได ณ วันครบอายุสัญญา กับ (2) “สวนเงินปนผล” ซึ่งก็ไมตางอะไรกับของ Freehold  

3. ลงทุนแบบผสม (Mixed Freehold and Leasehold) กองทุนจะมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยทั้งในสวนที่ถือ

กรรมสิทธิ์เปนเจาของ และสวนที่ถือกรรมสิทธิ์ปลอยเชา ผสมกันไปในกองทุนเดียว (SET X, 2564) 

อัตราผลตอบแทนนั้นสามารถนำมาใชวิเคราะหไดหลายวิธี ไดแก  

1. อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริง (Realized Return) เปนอัตราผลตอบแทนเพื่อแสดงวาในการลงทุนที่ผานมานั้นไดรับ

ผลตอบแทนจริงจากการลงทุนมากนอยเพียงใด 

2. อัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ีย (Average rate of Return) เปนการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจากขอมูลในอดีต 

3. อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต (Expected Return) ใชวิเคราะหเพื่อคาดการณวาการลงทุนนาจะใหอัตรา

ผลตอบแทนเปนเทาใด ขึ้นกับขอมูลและความเชื่อของผูลงทุน (ตลาดหลักทรัพย, 2553) 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม หมายถึง ผลตอบแทนของกองทุนที่เปนตัวประเมินผลการดำเนินงาน คำนวณจาก

การเปล่ียนแปลงของมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนึ่งชวงเวลาและปรับคาดวยเงินปนผลจาย  
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ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย คือ โอกาสที่จะไมไดรับอัตราผลตอบแทนตามที่คาดเอาไว ยิ่งอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนมีความไมแนนอนมากขึ้นการลงทุนนั้นก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงของหลักทรัพยแบงออกเปน 2 

ประเภทดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย, 2544) 

1. ความเสี ่ยงที ่เปนระบบ (Systematic Risk) คือความเสี ่ยงที ่ทำใหผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย

เปลี่ยนแปลง จนเปนผลใหราคาของหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยถูกกระทบกระเทือน สาเหตุเหลานี้เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมในสังคม ซึ่งมี

ผลกระทบตอตลาดหุน  

2. ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Rick) เกิดขึ้นกับองคกรแตละแหงไมจำเปนตองเกิดขึ้นทุกที่ เปนความ

เสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดลงไดโดยการกระจายการลงทุน สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดลงไดใหเทากับความเสี่ยงที่เปน

ระบบเทานั้น แตไมสามารถลดลงมาใหเหลือเทากับศูนยไดเลยความเส่ียงที่ไมเปนระบบ (เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค, 2557) 

2.2 งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

เกรยีงไกร ลิมปนะสุคนธ (2558) ความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ีผลกับการเปล่ียนแปลงดัชนีราคา

อสังหาริมทรพัยของประเทศไทย โดยทำการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีราคาอสังหารมิทรัพย 3 ประเภท ไดแก ดัชนี

ราคาอสังหาริมทรัพย, ดัชนรีาคาบานทาวนเฮาส, ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม ปจจัยเศรษฐกิจทีใ่ชในการศึกษา ไดแก ดัชนีราคา

ผูบริโภค (CPI), อัตราดอกเบีย้, ปริมาณเงินหมนุเวียนในระบบ (M2), ดัชนรีาคาวัสดุกอสราง (CMPI) และดชันีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เก็บขอมูลตัง้แตเดือนมกราคม 2553 ถงึเดอืนธันวาคม 2557 วเิคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติในการคำนวณดวยวธิี Pearson Correlation และวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา 

ดัชนีราคาผูบริโภค และปริมาณเงินหมุนเวียน มีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับดัชนรีาคาอสังหาริมทรพัยทั้ง 3 ประเภท 

คือดัชนีราคาอสังหาริมทรพัย, ดัชนีราคาบานทาวเฮาส และดัชนีราคาคอนโดมิเนียมทีร่ะดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดัชนีราคาวัสดุ

กอสรางมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนรีาคาสังหาริมทรัพยและดัชนีราคาบาน ตัวแปรอิสระที่ไดเก็บรวบรวมมาแตไม

พบวามีความสัมพันธอยางมีนยัสัมพันธกับดัชนีราคาอสังหารมิทรัพย คือ ดัชนีตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและอัตรา

ดอกเบีย้ 

จารุเนตร นิยายรัตนกุลศิริ, ศศิพันธ นิตยะประภา และธนโชติ บุญวรโชติ (2563) การวิเคราะหผลการดำเนินงาน และ

จัดอันดับจากการลงทุนในกองทรัสต เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) โดยศึกษาเฉพาะกองทรัสต จำนวน 43 

กองทรัสต และดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย เก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใช     มาตรวัด 5 แนวคิด ไดแก 

Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha, Value at Risk และ Sortino Ratio ผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีอัตรา

ผลตอบแทนเปนบวกและใหอัตราผลตอบแทนดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย สวนใหญมีความเสี่ยงสูง

และมีกองทรัสตเกือบครึ่งที่มีความเสี่ยงนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีหมวดอสังหาริมทรัพย การจัดอันดับภาพรวมโดย

จำแนกตามมาตราวัด 5 แนวคิด รายกองทรัสต ชวงระยะเวลายอนหลัง 1 ป มีกองทรัสต ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี 5 อันดับ

แรก ไดแก DREIT, WHART, QHOP, FTREIT และ URBNPF ตามลำดับ ชวงระยะเวลายอนหลัง 3 ปมีกองทรัสตที่มีผลการ

ดำเนินงานที่ดี 5 อันดับแรกไดแก BKKCP, WHART, LUXF, IMPACT และ CPNREIT ตามลำดับ และชวงระยะเวลายอนหลัง 

5 ป มีกองทรัสต ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี 5 อันดับแรกไดแก IMPACT, LUXF, LHSC,QHPF และ WHART ตามลำดับ 

นพพล นันทเศรษฐพงศ, ปยศักดิ์ มานะสันต, กองกูณฑ โตชัยวัฒน และพรพรรณ วีระปรียากูร (2554) ศึกษาสมการ

พยากรณผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกอง 1 จำนวน 15 

กอง ที่เริ่มกอตั้งไมเกิน 31 มิถุนายน 2550 เทานั้น  มีตัวแปรภายใน คือ (1) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (2) อัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากประจำ 12 เดือน (3) อัตราดอกเบี้ยเงนิกูขัน้ต่ำลูกคารายใหญชั้นดี (4) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (5) อัตราแลกเปล่ียน
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เฉลี่ย 5 ธนาคาร (บาทตอดอลลารสหรัฐ) (6) อัตราเงินเฟอ (7) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย (8) ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (9) 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (10) อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป  (11) ราคาทองคำแทงตลาดโลก และ (12) จำนวน

นักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย ตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา และวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน ผลการศึกษาพบวา การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยังคงไดรับ

ผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป เงินฝากประจำ 3 เดือน เงินฝากออมทรัพย แตยังคงให

ผลตอบแทนนอยกวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยตรงอยูบางป และทองคำยังคงเปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงกวา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แตการลงทุนในทองคำตองลงทุนในระยะยาวและตองใชเงินทุนจำนวนมาก  

พงศกร กอนบาง (2560) ศึกษาความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพยประเภทอาคารชุดกับอัตรา

ผลตอบแทนดัชนีราคา SET100 และอัตราผลตอบแทนดัชนีราคากลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง โดยใชขอมูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 จนถึงเดือนกันยายน 2559 รวมระยะเวลา 102 เดือน และนำมา

ศึกษาดวยแบบจำลอง VAR และวิเคราะหปฏิกิริยาตอบสนองเพื่อสังเกตทิศทางของตัวแปรที่สนใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

แบบฉับพลัน ผลการศึกษาพบวา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันตอผลการตอบแทนของดัชนีราคา SET100 และ

ผลตอบแทนของดัชนีราคากลุ มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางจะสงผลตอผลตอบแทนของดัชนีราคา

อสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุด ในทิศทางที่ลดลงไปในแดนลบในชวงแรก และคอยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กอนจะเขาสู

ดุลยภาพ  

ภัทรกิตติ์ เนตินิยม (2555) ศึกษาบทบาทของนักลงทุนสถาบันตอการลดตนทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดย

ศึกษาเฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทกอง 1 ที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนเดือน

มิถุนายน 2551 รวม 17 กองทุน และชวงระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2555 จำนวน 

25,616 ตัวอยาง โดยการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลอนุกรมเวลาแบบขอมูลภาคตัดขวาง ใชสมการถดถอยอนุกรมเวลาวิเคราะห

การคำนวณตนแบบ ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหผลจากแบบจำลองตาม สมการที่ (1) พบวาตัวแปรควบคุมคือ ราคา

น้ำมัน (Oil) ระดับเงินเฟอ (INF) ดัชนีพองเศรษฐกิจ (CEI) ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีผลการประมวลที่มี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และมีทิศทางตามสมมติฐานที่คาดหมาย ในสวนของตัวแปรสังเกตการณ

พบวาการมีอยูของนักลงทุนสถาบันมีผลการประมวลที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และมีทิศทางตาม

สมมุติฐานที่คาดหมาย โดยมีคา Adjusted R square ที่รอยละ 98.49 

2.3 กรอบแนวคิด 

     จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถกำหนดกรอบแนวคิดการทำวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

1. ดัชนีตลาดหลกัทรัพย (SET) 

2. ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) 

3. ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) 

4. อัตราดอกเบี้ยเงินเงินกู (MLR) 

5. อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (USD) 

6. ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI house) 

7. ดัชนีราคาวสัดกุอสราง (CMPI) 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (Property Fund) 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน 32 กอง กลุม

ตัวอยาง คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีการดำเนินงานระหวางเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และมีเงินปน

ผลทุกปตลอดระยะเวลาที่ศึกษามีจำนวน 21 กองทุน  

3.2 การวิเคราะหขอมูล 

 แบบจำลองที่ 1 ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย 

PFi,t = β0+ β1(SET)i,t+ β2(Oil)i,t+ β3(PROP) i,t+ β4(MLR) i,t+ β5(USD) i,t+ β6(CPI house) i,t+ β7(CMPI) i,t+ ei,t(1)       

สมการที่ (1) แสดงแบบจำลองของปจจัยที่ผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

โดย  I คือ กองทุนกลุมอสังหาริมทรัพย กองทุนที่ 1,2,3….21 

 t คือ เดือนที่ 1,2,3,…,60 

การศึกษาครั้งนี้จะทำการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลเชิงปริมาณ แบงออกเปน ตัวแปรอิสระ 

ประกอบดวย ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET ) ราคาน้ำมัน (Oil) ดัชนีราคาหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) อัตราดอกเบี้ย

เงินกู (MLR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI House) ดัชนี

ราคาวัสดุกอสราง (CMPI) ตัวแปรตามประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (PF) จำนวน 21 กอง 

ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย คือ BKKCP CPNCG CPTGF CTARAF FUTUREPF HPF LHPF LPF LUXF M-II M-STOR 

MJLF MNIT POPF PPF QHPF SIRIP SSPF TIF1 TLHPF และTTLPF เปนขอมูลรายเดือน ระหวางเดือนมกราคม 2560 ถึง

เดือนมิถุนายน 2564 เปนจำนวน 5 ป หรือ 60 เดือน ขอมูลที ่นำมาวิจัยมาจาก SETSMART SETTRADE ธนาคารแหง

ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ฐานขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา โดยขอมูลทุกตัวอยูในรูปของรอยละการเปลี่ยนแปลง 

(Percentage change)โดยใชโปรแกรม gretl เปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ำสุด (Minimum) ทดสอบความนิ ่งของขอมูล (Stationary test) ดวยวิธี Augmented 

Dickey-Fuller Test (ADF)  ทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) สมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regressions) ดวยวิธีการทดสอบ Pooled OLS, Random-effects และ Fixed-effects การทดสอบ

ปญหาความแปรปรวนไมคงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) โดยใชวิธี White และการตรวจสอบปญหา

ความสัมพันธกันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) โดยใชวิธี Wooldridge  

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุมกองทุนรวมมอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(ราคาปดของหลักทรัพยเดือนปจจุบัน+เงินปนผล) − ราคาปดของหลักทรัพยเดือนกอนหนา

ราคาปดของหลักทรัพยเดือนกอนหน
  x100                                                                 (2) 

สมการที่ (2) แสดงอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยในแตละกองทุน 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน (Descriptive Statistics) 

รอยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET) มีคาเฉล่ีย 0.246922 คามัธยฐาน -0.27076  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.073346 คาสูงสุด 17.85514 และคาต่ำสุด -16.0132 

รอยละการเปล่ียนแปลงของราคาน้ำมันดิบโลก (Oil) มีคาเฉล่ีย 1.59228 คามัธยฐาน 3.198874 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.6019 คาสูงสุด 72.56798 และคาต่ำสุด -43.3413 

รอยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีหมวดพัฒนากลุมอสังหาริมทรัพย (PROP) มีคาเฉล่ีย 0.058218  

คามัธยฐาน -0.81697 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.274368 คาสูงสุด 28.1803 และคาต่ำสุด -23.7473 

รอยละการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) มีคาเฉล่ีย -0.37455 คามัธยฐาน 0.0000  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.273925 คาสูงสุด 1.670844 และคาต่ำสุด -6.03774 

รอยละการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) มีคาเฉล่ีย -0.09758  

คามัธยฐาน -0.28656 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.432022 คาสูงสุด 3.729845 และคาต่ำสุด -2.75601 

รอยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI house) มีคาเฉล่ีย 0.040718  

คามัธยฐาน 0.015106 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.569747 คาสูงสุด 6.239353 และ คาต่ำสุด -4.62676 

รอยละการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMI) มีคาเฉล่ีย 0.18026 คามัธยฐาน 0.093809  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.805604 คาสูงสุด 3.308129 และคาต่ำสุด -1.48342 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (PF) มีคาเฉล่ีย 0.240476 คามัธยฐาน 0.438599  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.566587 คาสูงสุด 24.05 และ คาต่ำสุด -32.2695 

จากผลการวิเคราะหขางตน ตัวแปรออิสระที่คาดวาจะมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย คือ 

ดัชนีหมวดพัฒนากลุมอสังหาริมทรัพย เพราะมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคอนขางสูงอยูที่ 7.274368 และรองลงมา คือ ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 5.073346  

ทดสอบความนิ่ง ดวยวิธีของ Augmeted Dickey-Fuller พบวาขอมูลตัวแปรทั้งหมด มีความนิ่งแลว 

การตรวจสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยการใช Correlation Matrix คา

สหสัมพันธควรอยูระหวาง -0.8 ถึง 0.8 พบวาตัวแปรอิสระ ดัชนีตลาดหลักทรัพย และดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีคา

เกินเกณฑ คือ 0.9499 แสดงวาตัวแปรอิสระ 2 ตัวมีปญหา Multicollinearity ทำการแกปญหาดวยการทดสอบ Variance 

Inflation Factors (VIF) พบวาตัวแปรดัชนีตลาดหลักทรัพยมีคา VIF สูงกวาดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย จึงทำการตัด

ตัวแปรดัชนีตลาดหลักทรัพยออก 

4.2 การสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  

     สามารถสรางสมการจากตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรที่ผานการทดสอบปญหา Multicollinearity ไดดังนี้ 

PF = 0.2281 + 0.0463Oil + 0.2762PROP  + 0.0242MLR  – 0.0349USD – 0.0066CPI house – 0.3962CMPI (3)           

     (2.305)**  (4.237)***     (5.956)***          (0.2575)         (-0.6030)         (-0.1252)          (-2.894)*** 

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึง  คา  Z 

  **  หมายถึง  ระดับนัยสำคัญ 0.05 

  ***  หมายถึง  ระดับนัยสำคัญ 0.01 

โดยมีคา P-value (F) = 0.000018 R2  = 0.219812 

 Adjusted R2 = 0.216076 Durbin-Watson stat= 2.233552 
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จากขอมูลสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ Pool OLS พบวาผลคำนวณไดคา P-value (F) = 0.000018 คานัยสำคัญทาง

สถิตินั้นนอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทย แตยอมรับสมมิฐานรอง H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มี

ผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญ ณ ระดับ

ความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 หลังจากนั้นนำมา Test Diagnostics พบวาผลคำนวณ P-value (F) = 0.970939 คานัยสำคัญทาง

สถิตินั้นมากกวา 0.05 จึงสงผลใหยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : ใช Pool OLS จากการศึกษาการทดสอบดวย Pool OLS พบวา

เพียงพอในการทดสอบแลว จึงไมจำเปนตองทดสอบ Hausman test statistic เพื ่อดูวาควรที่จะใช Fixed-effect หรือ 

Random-effect  

ผลการทดสอบปญหาความแปรปรวนไมคงที่ของความคลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) ทดสอบดวยวิธี White 

test ผลการทดสอบพบวา p-value มีคาเทากับ 7.37703e-030 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สรุปไดวาปญหา 

Heteroskedasticityจึงแก ป ญหาดวยว ิธ ี  White’s Heteroskedasticity-Consistent Variances and Standard Errors 

(Robust standard error) 

     การตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคล่ือน (Autocorrelation) ทดสอบดวยวิธี Wooldridge 

ผลการทดสอบพบวา p-value มีคาเทากับ 0.00109842 ซึ ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สรุปไดวาปญหา 

Autocorrelation แสดงใหเห็นถึงการเกิดปญหาคาคลาดเคลื ่อนมีความสัมพันธกันสูง จึงแกปญหาดวยวิธี White’s 

Heteroskedasticity-Consistent Variances and Standard Errors  

 จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนพบวา ตัวแปรตาม คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ได

รอยละ 21.98 (R-Squared = 0.219812) และอีกรอยละ 78.02 เกิดขึ้นจากปจจัยอื่นๆ โดยตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยสำคัญ 

0.01 ไดแก ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) และดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMPI) และตัว

แปรที่ไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมลูกคาชั้นดี (MLR) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

(USD) และ ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI house) และคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรดังนี้ 

อภิปรายผล 
1. ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) จากการศึกษาพบวาราคาน้ำมันดิบโลกมีผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น รอยละ 99 มีคาสัมประสิทธิ์

เทากับ 0.0463 แสดงวา ถาราคาน้ำมันดิบโลกเปลี ่ยนแปลงรอยละ 1 สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 0.0463 ในทิศทางเดียวกันเปนไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว เปนการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางเดียวกันและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเปนตัวแปรที่สะทอนเศรษฐกิจไดดี เปนตนทุนในการ

ตั้งราคาของสินคาและบริการตางๆ หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น หรือลดลง จะมีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากถาราคา

น้ำมันเพิ่มขึ้นจะทำใหการเชาอสังหาริมทรัพยใกลเมืองหรือสถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาเดินทางเพิ่มสูงขึ้น คนอยาก

ขับรถนอยลง ทำใหอัตราการเชาของอสังหาริมทรัพยในเมืองหรือใกลที่ทำงานเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ของ ภัทรกิตติ ์ เนตินิยม (2555) ที ่ศ ึกษาเกี ่ยวกับเรื ่องบทบาทนักลงทุนสถาบันตอการลดตนทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย และนพพล นันทเศรษฐพงศ, ปยศักดิ์ มานะสันต, กองกูณฑ โตชัยวัฒน และพรพรรณ วีระปรียากูร (2554) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมการพยากรณผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) จากการศึกษาพบวาดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีผลตออัตรา

ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น รอยละ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

541



99 มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.2762 แสดงวา ถาดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงรอยละ 1 สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.2762 ในทิศทางเดียวกันเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เปนการเปล่ียนแปลงทิศทางเดียวกันและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนดัชนีที่มี

ความเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยโดยตรง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ จารุเนตร นิยามรัตนกุลศิริ, ศศิพันธ นิตยะประภา และธนโชติ 

บุญวรโชติ (2563) ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหผลการดำเนินงาน และจัดอันดับจากการลงทุนในกองทรัสตเพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย และบางสวนสอดคลองกับการศึกษาของ พงศกร   กอนบาง (2560) ที่ศึกษาเกี ่ยวกับเรื ่อง

ความสัมพันธของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดกับอัตราผลตอบแทนดัชนีราคา SET100 และ

อัตราผลตอบแทนราคากลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMPI) จากการศึกษาพบวา มีผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แหง

ประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น รอยละ 99 มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.3962 แสดงวา ถาดัชนีราคาวัสดุกอสราง

เปลี่ยนแปลงรอยละ 1 สงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.3962 ในทิศทาง

ตรงกันขามซึ ่งเปนไปตามสมมติฐานที ่ตั ้งไว เนื ่องจากราคาวัสดุกอสรางเปนตนทุนหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุม

อสังหาริมทรัพยโดยราคาวัสดุกอสรางไดแก ผลิตภัณฑเกี่ยวกับไม ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเหล็ก ผลิตภัณฑเกี่ยวกับคอนกรีต ซีเมนต 

กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว เครื่องสุขภัณฑ อุปกรณไฟฟาและประปา และวัสดุกอสรางอื่นๆ ตนทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ราคาของวัสดุที่ใช ซึ่งการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาวัสดุกอสรางมีผลทำใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลดลง

มีสาเหตุมาจากการระบาดของโควิด 19 เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพยมีการซอมแซม ปรับปรุงอยูเสมอทำใหมีตนทุนสูงขึ้นแต

การการระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหอัตราการเชาลดลงสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของนพพล นันทเศรษฐพงศ, ปยศักดิ์ มานะสันต, กองกูณฑ โตชัยวัฒน และพรพรรณ วีระ

ปรียากูร (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสมการพยากรณผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

2. ปจจัยที่ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อัตราดอกเบี้ยเงินเงินกู (MLR) จากการศึกษาพบวา ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

และไมตรงตามสมมติฐาน ซึ่งผลการศึกษาที่ไดพบวาอัตราดอกเบี้ยเงนิกูมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกนักับอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนตนทุนทางการเงินในการกูยืมเงิน

กับสถาบันการเงิน ถาดอกเบี้ยสูงการกูไปซื้อที่อยูอาศัยก็ลดนอยลง จะทำใหมีอัตราการเชาสูงขึ้น สงผลใหอัตราผลตอบแทน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสูงขึ้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในป 2562 ลดลงเนื่องจากสาเหตุสงครามการคาระหวาง สหรัฐกับจีน และ

ในป 2563 ลดลงเนื่องจากการเกิดวิกฤติโควิด 19 ในจีนที่แพรระบาดไปทั่วโลก 

อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ จากการศึกษาพบวา ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย แสดงใหเห็นวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนที่ลงทุนในประเทศไทยเทานั้น ทำใหมีการลงทุนจาก

ตางประเทศเขามาคอนขางนอย ในชวงป 2563 และป 2564 คาเงินบาทลดลงมาอยูในระดับต่ำสุดที่ 29.76 บาทตอดอลลาร 

ในชวงปลายของป 2563 และตนป 2564 ทำใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ซึ่งนับเปนการแข็งคาใน

ระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายป และหากคาเงินบาทแข็งคาการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีแนวโนมที่ลดลง และมี

สวนใหทิศทางการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ เปนทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI house) จากการศึกษาพบวา ไมมีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยที่ เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถานที่เพิ่มขึ้น เชน คากระแสไฟฟา คากาซหุงตม และคาเชาบาน
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เพิ่มขึ้นทำใหตนทุนเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพยก็เพิ่มขึ้นดวยทำใหมีการแขงขันกันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ

ตองการของตลาด ดัชนีราคาผู บริโภคกลุ มเคหสถานในป 2564 ติดลบ 1.73 เมื ่อเทียบกับป 2563 ดังนั ้นทิศทางการ

เคล่ือนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถานเปนทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 สรุปคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ (Percentage change) สัมประสิทธิ ์ นัยสำคัญ สมมติฐาน 

Oil Price 0.0463*** มีนัยสำคัญที่ 0.01 ตรงตามสมมติฐาน 

PROP index 0.2762*** มีนัยสำคัญที่ 0.01 ตรงตามสมมติฐาน 

MLR 0.0242 ไมมีนัยสำคัญ ไมตรงตามสมมติฐาน 

EX (USD) -0.0349 ไมมีนัยสำคัญ ตรงตามสมมติฐาน 

CPI house -0.0066 ไมมีนัยสำคัญ ตรงตามสมมติฐาน 

CMPI -0.3962*** มีนัยสำคัญที่ 0.01 ตรงตามสมมติฐาน 

 

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ผลการศึกษาพบวาตัวแปรที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย มี 

3 ตัวแปร คือ ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดัชนีหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) และดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMPI) ซึ่งมี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นร อยละ 99 โดยที่ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดัชนีหมวดพัฒนา

อสังหาริมทรัพย (PROP) ที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และดัชนี

ราคาวัสดุกอสราง (CMI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย สวนอัตรา

ดอกเบี้ยเงินเงินกู (MLR) อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ และดัชนีราคาผูบริโภคกลุมเคหสถาน (CPI house) 

ไมมีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขอเสนอแนะ จากผลการศึกษาการคนควาอิสระ นักลงทุนสามารถนำขอมูลราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) ดัชนีหมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (PROP) และดัชนีราคาวัสดุกอสราง (CMI) มาใชประกอบการพิจารณาและตัดสินใจการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อใหทราบถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถานการณดังกลาว คือ ในชวงการเกิด

วิกฤติโควิด 19 ทำใหนักลงทุนสามารถนำขอมูลไปประกอบการพิจารณนาในการลงทุนในชวงที่เกิดวิกฤติโควิด 19 ไดดียิ่งขึ้น 

ขอจำกัดในการศึกษา การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งไม

เจาะจงไปในประเภทอสังหาริมทรัพย และเปนการเก็บรวบรวมรายเดือนขอมูลยอนหลังทั้งหมด 5 ป ขอมูลอาจจะไมเพียงพอ

ตอการวิเคราะหในบางเรื่อง ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป อาจมีการแบงแยกประเภทตามลักษณะกองทุน และเก็บขอมูลเปน

รายสัปดาหเพื่อใหมีความแมนยำมากขึ้น 
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การศึกษาแนวทางการสรางความไดเปรยีบและการเพิม่ยอดขายของธุรกิจขนมคลนีออนไลน 
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business 
 

ณัชปภา จตุพรกาญจนา1 และ พีรพงษ ฟูศิริ2 

Natchpapha Chatupornkarnchana and Piraphong Foosiri 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาแนวทางการสรางความไดเปรียบและการเพิ่มยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลนใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จำนวน 405 ชุด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน คือ 20,001– 40,000 บาท โดย

สวนใหญเลือกซื้อขนมคลีนใหตัวเองและบุคคลอื่น โดยเฉลี่ยการซื้อสองสัปดาหตอครั้ง เนื่องจากชอบในรสชาติ ซึ่งซื้อผาน

ชองทาง Line Official ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพดี สดใหมเสมอ ราคาของขนมหวานมี

ความเหมาะสมตอปริมาณ เว็บไซตของผูใหบริการใชงานงาย การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารผานส่ือตาง ๆ การบริการของ

พนักงานขายและชื่อเสียงของราน อยูในระดับมาก ในสวนของดานทัศนคติ คือ ลูกคารูดีเมื่อไดซื้อขนมราน Daietto  

คำสำคัญ : อาหารคลีน, สุขภาพ, ความภักดี, สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค 

 

Abstract 

The study of ways to create advantages and increase sales of clean snacks online business. The 

questionnaire was used as a tool to collect data of 405 sets. The results of the study found that Most of 

the respondents were female. have a bachelor's degree Self-employed / self-employed. and the average 

monthly income is 20,001 – 40,000 baht. Most of them buy clean snacks for themselves and others. On 

average, two-week purchases at a time. because I like the taste which bought through the Line Official 

channel. The marketing mix found that. The ingredients used are of good quality and are always fresh. The 

prices of the desserts are reasonable for the quantity. The provider's website is easy to use. Advertising and 

public relations through various media, the service of the salesperson and the reputation of the store. at a 

high level in terms of attitude, customers know when buying Daietto snacks. 

 

Keyword: clean food, health, loyalty, marketing mix, consumer behacior 
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1. บทนำ 

 
แบรนดเริ ่มกอตั้งมาตั้งแตชวงโควิดระรอกที่ 1 ทางแบรนดไดใชกลยุทธ Influencer Marketing และ Instagram 

Advertising อยางตอเนื่อง กลยุทธนี้ทำใหแบรนดมียอดผูติดตามมากขึ้น และ เปนที่รูจักมากขึ้น  ตั้งแตชวงเดือน มกราคม-

กรกฎาคม ยอดขายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเดือนมกราคม มียอดขายอยูที่122,666 บาท ในเดือนกุมภาพันธมียอดขาย

อยูที่ 159,619บาท ในเดือนมีนาคมมีรายไดอยูที่ 151,767 บาท ในเดือนเมษามีรายได 262,520 บาท ในเดือนพฤษภาคมมี

ยอดขายอยูที่ 342,710 บาท ในเดือน มิถุนายนมีรายได 269,075 บาท ในเดือนกรกฎาคม มีรายได 321,817 บาท ในเดือน

สิงหาคมมีรายได 321,817บาท (รูปที่ 4) หลังจากการรัฐบาลคลายล็อคดาวน ในเดือนตุลาคม เริ่มมีรายไดที่ลดลง ในเดือน

ตุลาคม มีรายไดอยูที่ 110,190 บาท และเดือน พฤศจิกายนมีรายไดอยูที่ 136,977 บาท คนไทยเริ่มออกนอกบาน โดยใช

โซเชียลมีเดียซึ่งเปนชองทางหลักของราน Daietto นอยลง หลังจากมีการคลายลอคดาวนมีรายไดลดลงมากกวา 60% 

 

 

รูปที่ 4 รายไดของ Daietto ป 2564 

 

อิปซอสส (Ipsos) รายงานผลวจิัยลาสุด 4 กจิกรรมที่คนไทยอยากทำมากสุด หลังปลดล็อคดาวน (รูปที่ 5) ดงันี้ 1) ไป

รานตัดผม คิดเปน 21% 2) ไปเที่ยวตางจงัหวดั หรือไปเที่ยวตางประเทศ (19%) 3) ไปรับประทานอาหารทีร่านอาหารนอก

บาน (15%) 4)ไปเดินเลนหรอื     ช็อปปงทีห่างสรรพสินคา (13%) จากผลวิจยัดังกลาวแสดงใหเห็นวา หลังจากการปลดล็อค

ดาวนคนตองการออกไปทำกิจกรรมขางนอกบานมากขึ้น และสนใจการใชโซเชยีลมีเดียนอยลง  จึงทำใหคนช็อปปงออนไลน

และส่ังอาหารออนไลนลดลงตามไปดวย 
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รูปที่ 5 กิจกรรมที่คนไทยอยากทำหลังปลดล็อคดาวน 

 

หลังจากเดือนสิงหาคม หรือหลังจากการประกาศคลายล็อคดาวน การใชกลยุทธทางการตลาดแบบเดิม หรือ การใช 

Influencer marketing และการใช Instagram advertising นั้นไมไดผลเหมือนชวงมกราคมถึงกรกฎาคม ทำใหคาเฉลี่ยของ

ยอดขายเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมตกลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม เชนเดียวกับยอดผูติดตามที่

ชวงเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2565 เคยเพิ่มขึ้น 10-15% ตอเดือน แตตั้งแตเดือนสิงหาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ 2565 

ยอดผูติดตามลดเหลือเพียง 1.7% ตอเดือนเทานั้น นั่นหมายความวา ลูกคาใหมที่รูจักแบรนดก็ลดลงเชนกัน ดังนั้น การวิจยันี้

จึงมุงทำการศึกษากลยุทธใหม ๆ ในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ 

โดยการศึกษาแนวทางการสรางความไดเปรียบและการเพิ่มยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลนเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภคขนมคลีน เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของขนมคลีน เพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาขนมคลีน และเพื่อ

ศึกษาและพัฒนากลยุทธเพื่อการแขงขัน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับซึ่งทำใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรที่ใชบริการ 

Daietto ทราบกลยุทธในการแขงขันเพื่อพัฒนาธุรกิจใหมีความยั่งยืน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

Schiffman and Kanuk (1987) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผู บริโภค ไววาเปนพฤติกรรมที่ผู บริโภค

แสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภค ผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาด

วาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได เปนการศึกษาการตัดสินใจของ ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน 

เวลา และกาลัง เพื่อบริโภค สินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย 
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Philip Kotler (1997, p.92) สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดบริการ

ที่สามารถควบคุมได ที่ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย หรือ

เพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาตที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัท นำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย  

อำนวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ (2543) กลาวไววา ความจงรักภักดีและการอุทิศตนของลูกจางซึ่งไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นไดเอง 

ฝายจัดการจะตองทำใหเกิดขึ้นมา การสรางบรรยากาศแหงความจงรักภักดีโดยการตูแลเอาใจใสและใหเกิดความเชื่อถือเปนส่ิง

ที่ไมสิ้นเปลืองมากนัก แตไดรับประโยชนที่มีคุณคามาก โดยมีหลักการพื้นฐาน นั้นคือ การใหหลักประกันในเรื่องงาน เปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็นและมีการยอมรับในการลงทุนดานการพัฒนาคน จายคาจางและสวัสดิการตาง ๆ อยางเปนธรรม

เพราะการจายคาจางและการใหสวัสดิการที่เปนธรรมก็เหมือนกับการเล่ือนคนในใหใดรบัตำแหนงสูงขึ้น กลาวคือ เปนการชวย

สงขาวสารใหทุกคนนองคกรรูวาความจงรักภักดียอมไดรับรางวัลตอบแทน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2549, น. 190-191) ไดศึกษาถึงแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค (Analyzing consumer 

behavior) เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคสินคาของผูบริโภค วามีลักษณะอยางไรที่ผูบริโภคมีความ

พึงพอโจ เพื่อนักการตลาดจะนำคำตอบที่ไดมาวางแผนกลยุทธการตลาดที่สมารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได

อยางเหมาะสม คำถามที่ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค นิยมใชหลัก 6W1Hประกอบดวย Who? What? Why? Who? 

When? Where? และ How? เพื่อคนหาคำตอบ 7 ประการ หรือ 7Os อันประกอบดวย Occupant, Objects, Objectives, 

Organization, Occasions, Outlets และ Operation  

Hakserver (2000, pp.135-139) สวนประสมทางการตลาตบริการ เปนสิ่งที่องคกรสามารถควบคุมและจัดการ 

เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบไปดวย 7 ตาน ตังตอไปนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงส่ิงที่เสนอขายตอตลาดเปาหมายซึ่งสามารถตอบสนองวามตองการไต (Anytime 

that can be offered to a market that might be satisfy a want or need) คือส่ิงที่เสนอขายเพื่อสนองตอความตองการ 

ได มีลักษณะที่เปนรูปธรรมและนามธรรมเปนสิ่งที่มีตัวตนจับตองไต (Tangible) คือตัวสินคาที่มีตัวตน (Physical Product) 

เชน โทรทัศน รถยนตเปนตน และสิ่งที่ขายกันในตลาดไมมีตัวตนที่แนนนอนใหสัมผัสได (Intangible Products) คือสิ่งที่

เรียกวาบริการ (Service) เชน การใหบริการสัญญาณโทรศัพทมีอถือ การใหบริการหองพักในโรงแรม เปนตน 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาเบื้องตนสำหรับแตละผลิตภัณฑ การกำหนดสวน

เพิ่ม (Mark Up) การกำหนดสวนลดตาง ๆ (Discount) แกลูกคา การปรับปรุงราคากับการเคลื่อนไหวของตนทุนใหสอดคลอง

กับขั้นตอนตาง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ราคาเปนกลไกที่สำคัญที่มักดึงดูดความสนใจและสามารถสรางปฏิกิริยาจากลูกคาได

งาย การยอมรับราคาที่กำหนดขึ้นหรือไมของลูกคาในตลาดเปาหมายมีผลตอแผนงานตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นไดอยางมากถึงจะ

เปนเพียงปจจัยหนึ่งในสวนประสมทางการตลาต ราคาจึงเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจที่ผูบริหารการตลาดตองใหความ

สนใจมากเปนพิเศษ 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ กิจกรรมการนำผลิตภัณฑที่กำหนดไวออกสูตลาดเปาหมาย ในสวนประสม

นี้ไมใดหมายถึงเฉพาะสถานที่จำหนายอยางเดียว แตเปนการพิจารณาวาจะจำหนายผานคนกลางตาง ๆ อยางไรและมีการ

เคล่ือนยายสินคาอยางไร สวนประสมในการจัดจำหนาย (Distribution Mix)  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) เปนสวนประสมทางการตลาต (Marketing Mix) ตัวหนึ่งขององคกรที่ใช

เพื่อแจงขาวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร 

หรืออาจหมายถึง "ขอมูลการติตตอสื่อสารระหวางผูขายและผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม การซื้อ"ซึ่งหมายถึง 

"การแจงขาวสารและการจูงใจทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ "สวนประสม-การสงเสริมการตลาด (Promotion 
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mix) หมายถึง เครื่องมือการติตตอสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจงขาวสารจูงใจสรางทัศติและพฤติกรรมการซื้อของตลาด สวน

ประสมการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการขายสินคาและบริการ 

การใหบริการนั้นเปนการที่บุคคลปฏิบัติตอบตอกันทั้งสองฝาย (Interaction) คือระหวางลูกคากับพนักงานขององคกร การ

ปฏิบัติตอบตอกันทั้งสองฝายนั้นมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคาในดานของคุณภาพการบริการเปนอยางมาก ลูกคามักตัดสิน

เกี่ยวกับคุณภาพของบริการที่ไดรับการประเมินบุคคลที่เปนผูใชบริการ บริษัทที่ประสบความสำเร็จสวนใหญมักทุมเทความ

พยายามอยางมากกับการรับการคัตเลือกฝกอบรม และจูงใจพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีหนาที่โดยตรงกับลูกคา เพื่อ

ประสิทธิภาพทางตานการบริการ 

6. ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการออกแบบการสงมอบบริการใหลูกคา ถาการ

ออกแบบทำไดดีการสงมอบบริการก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพถูกตองตรงเวลาอยางสม่ำเสมอ คุณภาพงานบริการขึ้นอยู

กับความคาดหวังของลูกคาเปนหลัก  

7. ดานองคประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) หรือลักษณะทางกายภาพเปนส่ิงเราที่มองเห็นไตดวยตาเปลา

แสตงถึงรูปและคุณภาพบริการของบริษัทเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่รับบริการอยู และยังเปนสิ่งที่

เปรียบเทียบหรืออาจจะเปนสัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับรูขอมูลจากการทำการสื่อสารการตลาดออกไปเปน

รูปลักษณที่ปรากฏออกมาจากสิ่งแวดลอมของสถานที่บริการที่ลูกคากำลังไดรับบริการอยูในขณะนั้น เชน การออกแบบ 

รูปรางตัวดีก สวนหยอม พาหนะ ปายวัสตุส่ิงพิมพ เครื่องแบบพนักงาน เปนตน 

     สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือที่สามารถควบคุมไดที่องคกรธุรกิจนำมาใชเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา 

1.) การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ (Quantity Research) ในดานของการสังเกต สังเกตจากรานคูแขงทั้งทาง

ออนไลนโดยการสังเกตจาก แพลทฟอรมออนไลนตางๆไดแก อินสตาแกรม เฟสบุค ทวิตเตอร และ TIKTOK ในสวนของ

ออฟไลนจะเปนการสังเกตโดยไปดูตามหนารานและรานขนมสุขภาพโดยใชผังกางปลาและ SWOT Analysis ในการชวย

วิเคราะห  

2.) การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ทำการคนควาจากแหลงขอมูลภายในองคกร และภายนอกองคกร ไดแก พฤติกรรมคน

ไทย(ผูบริโภค)กอนและหลัง ลอคดาวน งานวิจัยวิทยานิพนธ บทความที่เกี่ยวของและเว็บไซตตางๆจากระบบอินเทอรเน็ต      

ประชากรและกลุมตัวอยางจำนวนประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงปริมาณ การทำแบบสอบถาม แจก

แบบสอบถามออนไลน 390 ชดุ โดยจะใชการ บอรดแคส ผานไลนของราน ซึ่งมีเพื่อน จำนวน 10,869 คน มีทั้งลูกคาที่เคยส่ัง 

โดยการลงลิงคผานการโพสรูปและสตอรี่ในอินสตาแกรม ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภค ทีม่าซื้อผลิตภัณฑที่ราน 

Daietto จากการคำนวณ สูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูศึกษาวิเคราะหพฤติกรรม และการตัดสินใจของผูบริโภคตามทฤษฎีพฤติกรรม 

ผูบริโภค คือเครื่องมือสำหรับการหนดกลุมเปาหมาย ในการตลาด ไดแก who, what, where, when, why, whom และ 

How (6W1H) สวนประสม ทางการตลาด (7P’s) การประเมินศักยภาพราน daiettoจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากทฤษฎี

วิเคราะหจุดเดน จุดดอยโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) การ วิเคราะหสาเหตุและผลหรือผังกางปลา แลวนำมา 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมทั ่วไปและวิเคราะหคู แข งข ัน เพื ่อจ ัดทำแนวทางการเพิ ่มยอดขายราน daietto จ ังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการเก็บแบบสอบถามจำนวน 405 ตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 290 คน คิด

เปนรอยละ 71.6 มีอายุ 21-30 ป จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 59.3 มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จำนวน 200 คน 

คิดเปนรอยละ 49.4 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 35.8 และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน คือ 20,001–30,000 บาท และ 30,001–40,000 บาท จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.4 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนคนและรอยละของพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมคลีน 

พฤติกรรมการเลือกซือ้ขนมคลนี จำนวนคน คิดเปนรอยละ 

1. เลือกซื้อขนมคลีนใหตัวเองและบุคคลอื่น 160 39.5 

2.เลือกซื้อขนมคลีน สองสัปดาหครั้ง 130 32.1 

3.เลือกซื้อขนมคลีนแตละครั้งเปนจำนวน 2 อยาง 175 43.2 

4.เลือกซื้อขนมคลีน เพราะชอบในรสชาตขิองขนม 200 49.4 

5.ขนมคลีนราน Daietto มากที่สุด 265 65.4 

6.ซื้อขนมคลีนจาก Line Official 180 44.4 

7.ทานขนมชนิดเดิมเปนประจำ 160 32.0 

      

พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมคลีน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อขนมคลีนใหตัวเองและบุคคลอื่นดวย 

จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 39.5 เลือกซื้อขนมคลีน สองสัปดาหครั้ง จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.1 เลือกซื้อขนม

คลีนแตละครั้งเปนจำนวน 2 อยาง จำนวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.2 เลือกซื้อขนมคลีน เนื่องจากชอบในรสชาติของขนม 

จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ขนมคลีนราน Daietto มากที่สุด จำนวน 265 คน คิดเปนรอยละ 65.4 ผูบริโภคสวน

ใหญซื้อขนมคลีนจาก Line Official จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 44.4 และมักจะทานขนมชนิดเดิมเปนประจำ จำนวน 

160 คน คิดเปนรอยละ 32.0 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของสวนประสมทางการตาด 

สวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1.ดานผลิตภัณฑ วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพดี สดใหมเสมอ 4.60 มากที่สุด 

2.ดานราคา 
ราคาของขนมหวานมีความเหมาะสม

ตอปริมาณ 
4.31 มาก 

3.ดานชองทางการจดัจำหนาย เว็บไซตของผูใหบริการใชงานงาย 4.52 มาก 

4.ดานการสงเสริมการตลาด 
การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสาร

ผานส่ือตาง ๆ 
4.41 มาก 

5.ดานบุคคล การบริการของพนักงานขาย 4.53 มาก 

6.ดานกายภาพและการนำเสนอ ชื่อเสียงของราน 4.44 มาก 

7.ดานกระบวนการ ความถูกตองในการใหบรกิาร 4.53 มากที่สุด 

 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 อยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากขอที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่สุด พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ เรื่อง

วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพดี สดใหมเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อยูในระดับมากที่สุด ดานราคา คือ ราคาของขนมหวานมีความ

เหมาะสมตอปริมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 อยูในระดับมาก ดานชองทางการจัดจำหนาย คือ เว็บไซตของผูใหบริการใชงาน

งาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารผานส่ือตาง 

ๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 อยูในระดับมาก ดานบุคคล คือ การบริการของพนักงานขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 อยูในระดับมาก

ที่สุด ดานกายภาพและการนำเสนอ คือ ชื่อเสียงของราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ คือ ความ

ถูกตองในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 อยูในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของความภักดีในสินคา 

ความภักดีในสินคา คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ดานพฤติกรรม ซื้อขนมราน Daietto เมื่ออยากทานขนมคลีน 4.32 

 

มาก 

ดานทัศนคติ ทานรูดเีมื่อไดซือ้ขนมราน Daietto และแนะนำขนมราน 

Daietto ใหผูอืน่เลือกซื้ออยูเสมอ 

4.36 มาก 

 

ความภักดีในสินคา พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานทัศนคติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานจากขอที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่สุด พบวา ดานทัศนคติ คือ ทานรูดีเมื่อไดซื้อขนมราน 

Daietto และทานแนะนำขนมราน Daietto ใหผู อื ่นเลือกซื้ออยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 อยูในระดับมาก สวนดาน

พฤติกรรม คือ ทานจะซื้อขนมราน Daietto เมื่ออยากทานขนมคลีน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32 อยูในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะหแมทริคซอุปสรรค โอกาส จดุออน จุดแขง็ เปนการวเิคราะหดานตางๆของธรุกิจ สามารถสรุป

รายละเอียดดังตารางตอไปนี ้

 

ตางรางที่ 4.4 TOWs Strategic Alternatives Matrix 

 External Opportunities 

1. กระแสการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร

และขนมคลีน 

2. เทคโนโลยีสามารถเขาถงึไดงาย เอือ้

ตอการขายสินคา Online 

3. ระบบขนสง มีจำนวนผูใหบรกิาร

จำนวนมาก 

External Threats 

1. เกิดการแขงขันดานราคา 

2. กระแสความนิยม สามารถ

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา 

3. ราคาวัตถดุิบที่ใชในการผลิต

สามารถปรับขึ้น-ลง ตามตลาดฤดูกาล

และความนิยม 

4. ขอกำจัดและความรับผิดชอบของ

บริษทัขนสง 

Internal Strengths 

1. ทำเลที่ตัง้ของรานอยูใจกลางเมือง 

ใกลสถานที ่ทำงาน และเดินทาง

สะดวก 

2. มีหลายสาขา 

3. สามารถเพิ่มเมนูไดงายตามความ

นิยมของผูบริโภคในตลาด 

4. มีชองทางการจัดจำหนายมาก 

5. ผลิตภัณฑมคุีณภาพ และรสชาติด ี

กลยทุธเชงิรุก (SO) 

ขยายสาขาและการใหบรกิารผาน

ชองทางออนไลน 

กลยทุธเชงิปองกัน (ST) 

- ลดตนทุนดานการจดัการรวมถึงการ

ขนสงสินคา 

- สรางการรับรูผานส่ือออนไลน 

Internal Weaknesses 

1. ขาดแรงงาน 

2. ใชเวลาผลิตนาน 

3. ราคาสูง 

กลยทุธเชงิแกไข (WO) 

เรงพัฒนาธุรกิจและทีมงานให

แข็งแกรง 

กลยทุธเชงิรับ (WT) 

เนนไปที่การสงมอบสินคาตรงตาม

กำหนด 

จากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมแิละทุติยภูมิ โดยใหการสำรวจกลุมประชากร พรอมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อ

กำหนดแนวทางการเลือกกลยทุธเพือ่ใชในการสรางกลยุทธเพื่อการแขงขันและกลยุทธการตลาดในการสรางกำไรใหกับราน 

Daietto สามารถกำหนดได 4 แนวทางดงันี ้

1. กลยทุธเชงิรุก (SO) ขยายสาขาและการใหบริการผานชองทางออนไลน โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

- การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการบริการใหมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 

- เพิ่มชองทางในการขยายธรุกจิเพื่อขยายฐานลูกคาทั้งเกาและใหม 

2. กลยทุธเชงิปองกัน (ST) ลดตนทุน และสรางการรับรูผานส่ือออนไลน 

- ลดตนทุนดานการจดัการรวมถึงการขนสงสินคา 
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- สรางการรับรูผานส่ือออนไลน 

3. กลยุทธเชิงแกไข (WO) เรงพัฒนาธุรกจิและทีมงานใหแขง็แกรง 

- ปรับปรงุโครงสรางองคกรและจัดบุคลากรใหเพียงพอ 

- สรางมาตรฐานการทำงานใหเปนไปตามเปาหมายของธุรกิจ เพื่อสรางความพงึพอใจ และเกิดเปนความภักดีในตรา

สินคาตอไปในอนาคต 

4. กลยทุธเชงิรับ (WT) เนนไปที่การสงมอบสินคาตรงตามกำหนด 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาของการศึกษาแนวทางสรางความไดเปรยีบและการเพิม่ยอดขายของธุรกิจขนมคลีนออนไลน สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงคมีดังตอไปนี้ 

ผลสรุปขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อขนมคลีนใหตัวเองและบุคคลอื่นดวย 

อัตราการซื้อเฉลี่ยสองสัปดาหตอครั้ง จำนวนในกรซื้อประมาณ 2 อยางตอครั้ง เหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกซื้อขนมคลีน 

เนื่องจากชอบในรสชาติของขนมและชอบขนมคลีนราน Daietto มากที่สุด กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อขนมคลีนจาก Line 

Official และมักจะทานขนมชนิดเดิมเปนประจำ 

ผลสรุปขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดของขนมคลีน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบุคคล อยูในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากขอที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่สุด พบวา เรื่องวัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพดี 

สดใหมเสมอ ราคาของขนมหวานมีความเหมาะสมตอปริมาณ เว็บไซตของผูใหบริการใชงานงาย การสงเสริมการตลาดมีการ

โฆษณาประชาสัมพันธขาวสารผานสื่อตาง ๆ การบริการของพนักงานขายมีความอัธยาศัยที่ดีและใหขอมูลไดครบถวนอีกทั้ง

ชื่อเสียงของรานจากการประชาสัมพันธตางๆ และความถูกตองในการใหบริการ ซื่อสัตยกับการใหขอมูลลูกคา 

ผลสรุปขอมูลดานความภักดีของลูกคาขนมคลีน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจบริโภคขนมคลีน โดยเฉพาะ

ประเด็น การบริโภคขนมคลีนไมทำใหอวน กลุมตัวอยางคิดวาการบริโภคประจำจะสงผลดีตอสุขภาพ และเมื่อซื้อขนมคลีนจะ

เปนอาหารที่มีประโยชนและจะซื้อเมื่อยากทานขนมคลีน มีการบอกตอใหกับคนรูจัก 

การศึกษาครั้งนี ้ไดทำการวิเคราะหผลและกำหนดกลยุทธจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค จึงอาจยังไมไดขอมูลเชิงลึกของผูบริโภคมากนัก ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมี

การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคไดอยางครบถวนสมบูรณมากขึ้น 
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ความสัมพนัธระหวางปจจัยท่ีสงผลและปจจัยท่ีเปนผลกับความผกูพันตอองคกรของพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

Relationship between the Antecedents and the Consequences of the 

Employee Engagement of Employees of Provincial Electricity Authority Ban 

Phai District, Khon Kaen Province 
ณัฐกฤตา นาแซง0

1 และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Nutkridta Nasaeng and Tipvanna Ngarmsak 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลกับความผูกพันตอองคกร

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ใชแบบสอบถาม วัดปจจัย      ที่สงผลตอความ

ผูกพันตอองคกร 2 ดาน ไดแกดานคุณลักษณะของงาน 6 ขอ ดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 8 ขอ วัดความผูกพันตอ

องคกร 2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันในตำแหนงงาน 5 ขอ และดานความผูกพันตอองคกร 6 ขอ วัดปจจัยที่เปนผลตอความ

ผูกพันตอองคกร 2 ดาน ไดแกดานความพึงพอใจในงาน 3 ขอ และ ดานความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร 6 ขอ มีจำนวนกลุม

ตัวอยาง 90 คน ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะของงาน มีความสัมพันธ ตอความผูกพันในตำแหนงงาน และความผูกพันตอ

องคกรความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในตำแหนงงาน และความผูกพันตอองคกรมี

ความสัมพันธกับความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร  
 

คำสำคัญ:ความผูกพันในตำแหนงงาน,ความผูกพันตอองคกร,คุณลักษณะของงาน,การไดรับการสนับสนุนจากองคกร,ความพึงพอใจใน

งาน,ความมุงม่ัน ทุมเท ตอองคกร 
 

Abstract 

The aims of this study was to study the relationship between the antecedents and the consequences 

of the employee engagement of employees of Provincial Electricity Authority Ban Phai District, Khon Kaen 

Province. The questionnaires were used to measure the antecedents of the employee engagement which 

were job characteristics of 6 items, perceived organizational support of 8 items, measure the employee 

engagement which were job engagement of 5 items and organization engagement of 6 items, measure the 

consequences of the employee engagement which were job satisfaction of 3 items and organizational 

commitment of 6 items Ninety samples were used. The results find that job characteristics is related to job 

engagement and organization engagement. Organization engagement is related to job satisfaction. Both job 

engagement and organization engagement are related to organizational commitment.  
 

Keywords: Job Engagement, Organization Engagement, Job Characteristics, Perceived Organizationnal Support, 

Job Satisfaction, Organizational Commitment 
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1. บทนำ    

 
ปจจุบันการประกอบกิจการมีการแขงขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น มีการนำดานเทคโนโลยีมาทดแทนมนุษย แตไมอาจเขา

มาแทนที่ทรัพยากรมนุษยไดอยางสมบูรณ เพราะการบริหารจัดการกระบวนงานทุกระบบนั้น จะตองอาศัยทรัพยากรมนุษยใน

การบริหาร ตัดสินใจ งานแทบทุกขั้นตอน องคกรจึงไดคำนึงถึงความสำคัญของบุคคลากรในองคกร เพื่อใหองคกรสามารถ

ขับเคลื่อนไปสูผลสำเร็จ ตามจุดมุงหมายที่วางไว จึงตองเก็บรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพไวกับองคกรใหไดนาน การที่

บุคลากรมีความจงรักภักดี และความผูกพันตอองคกร มีความมุงมั่นตั้งใจเสียสละ จะปฏิบัติงานตามบทบาทในงานของตน 

ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง และจะแสดงออกอยางแข็งขันออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมการรับรูและอารมณ Kahn 

(1990) มีการพัฒนาตั้งแตกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณลักษณะตามความตองการ มีศักยภาพเหมาะกับงาน เพื่อเขา

มาเปนสมาชิกในองคกร การพัฒนาทักษะกระบวนงานตาง ๆ รวมถึงการสนับสนุนจากองคกร อาทิเชน การสอนงาน การ

ประชุมงาน เพิ่มความสามารถ ของบุคคลากร การจัดสรรสวัสดิการแกพนักงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกรและ

ชวยขับเคล่ือนใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

การไฟฟาที่อยูในเขตพื้นที่ดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีหนาที่ใหบริการ การ

ขยายเขตไฟฟา การตรวจสอบระบบไฟฟา และการบํารุงรักษาซอมแซมระบบจําหนาย เปนตน การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ

บานไผ มีฐานะเปนจุดรวมงาน มีการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัดทั้งหมด11 อำเภอ ในปจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 180 คน 

(แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ (2565)) 
หัวใจสำคัญในการทำงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน คือความผูกพันตอองคกร 

หากมีความผูกพันตอองคกรแลวนั้นจะทำใหพนักงานมี ความทุมเท เสียสละ พรอมทำงานอยางเต็มที่ รองรับการเปล่ียนแปลง

ที่ในอนาคต การไฟฟาสวนภูมิภาคจึงสงเสริมเปนคานิยม ความผูกพันตอองคกรใหมีความสัมพันธที่ดีตอองคกรจะเปนการ

ทำงานที่มีความสุข ในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความสบายใจ สรางพฤติกรรมการเรียนรู ไดรับโอกาส และความมั่นคง จะ

ทำใหพนักงานมีความมุงมั่นพัฒนาตนเอง การไดเปนสวนหนึ่งขององคกรและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีทัศนคติที่ดี 

ทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงาน เปนพฤติกรรมที่สรางความสำเร็จใหแกองคกร 

ดวยเหตุผลขางตนนั้น จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลกับความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารใน

การนำขอมูลไปพัฒนาแนวทาง ออกแบบ จัดกิจกรรมแกพนักงาน เพื่อเสริมสรางความผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันองคกร (Employee engagement) 

แบบจำลองความผูกพันตอองคกรของพนักงานของ Saks (2006) 

ไดอธิบายสวนประกอบที่สำคัญที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานและปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน ดังแสดงในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 แบบจำลองความผูกพนัตอองคกรของพนักงานของ Saks (2006) 

ที่มา:ดดัแปลงมาจาก Sake (2006) 

จากรูปที่ 1 คือ ปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรไดแก คุณลักษณะของงาน การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกร การรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา รางวัลและการยอมรับ ความเปนธรรมของผลตอบแทน และความเปนธรรม

ของกระบวนการ ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร คือ ความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่นทุมเทตองาน การลาออก 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร 

Saks (2019) ไดอธิบายวาคุณลักษณะของงานที่หลากหลาย และการไดรับการสนับสนุนจากองคกร สามารถพยากรณ

การมีความผูกพันตอองคกร และความผูกพันตอองคกรสามารถพยากรณ ความพึงพอใจในงาน           ความมุงมั่นตอองคกร 

การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกศึกษาปจจัยที่สงผลกับความผูกพันตอองคกรดานคุณลักษณะของงาน การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกรและปจจัยที่เปนผลกับความผูกพันตอองคกรดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเทตอองคกร 

ดานความผูกพันตอตำแหนงงาน 

Kahn (1992) กลาววาความผูกพันตอตำแหนงงานคือ การควบคุมตนเองของสมาชิกในองคกรใหเขากับบทบาทการ

ทำงาน จะแสดงออกทางดานรางกาย ทางปญญา และอารมณ ขณะปฏิบัติงาน 

May Gilson and Harter (2004) กลาววา ความผูกพันตอตำแหนงงานเปนสภาวะทางดานจิตใจ อารมณ ความคิด ที่

มีตองานในเชิงบวก โดยจะทุมเทกำลังกายกำลังใจไปกับการทำงาน  

Ivancevich and Mattesson (2008) กลาววา การที่บุคคลมีความผูกพันตอตำแหนงงานจะมีความตั้งใจ และมุงมั่น

กับงานที่ไดรับมอบหมาย อยางกระตือรือรนในการทำงาน และมองวางานที่ตนทำนั้นเปนส่ิงที่ทาทาย และมีความเชื่อมั่นวาตน

จัดการกับงานที่รับผิดชอบไดอยางดีและทำตอเนื่องตั้งแตจุดเริ่มตนจนกระทั่งจบงานได  

ดานความผูกพันตอองคกร 

Miller and Lee (2001)  กลาววา ความผูกพันตอองคกรคือ ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอองคกรหรือความรูสึก ยึด

มั่นและเกี่ยวของกับการเกิดการยอมรับในคานิยม มุงมั่นกับเปาหมาย สงผลใหพนักงานมีพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคกร 

รวมทั้งทำใหบุคคลเสียสละเวลาและแรงงาน  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

การศึกษาความผูกพันตอองคการนั้น มีทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร หลากหลายปจจัย โดย

การศึกษาครั้งนี้ไดแบงปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ออกเปน 2 ดาน ดังนี้  

ดานคุณลักษณะของงาน 

Park (2017) ไดประยุกตใชแบบจำลองคุณลักษณะของงาน Hackman and Oldham (1976) ในสภาพแวดลอมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.) พนักงานตองการทักษะที่หลากหลายของงานทาทายความสามารถทำใหตัวบุคคลนั้นมี

ปจจัยที่สงผลตอความผกูพันตอองคกร 

คุณลักษณะของงาน 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกร 

การรับรูการสนบัสนุนจากผูบังคับบัญชา 

รางวัลและการยอมรับ 

ความเปนธรรมของผลตอบแทน 

ความเปนธรรมของกระบวนการ 

 

 
 

ความผูกพันตอองคกรของ

พนักงาน 

ความผูกพันตอตำแหนงงาน 

ความผูกพันตอองคกร 

 

 
 

ปจจัยที่เปนผลจากความ

ผูกพันตอองคกร 

ความพึงพอใจในงาน 

ความมุงมั่นทุมเทตองาน 

การลาออก 

พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตอองคกร 
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ความหมาย 2.)บุคคลที่มีความรับผิดชอบในงานที่มากจะมีความหมายมากกวาบุคคลที่ไดรับผิดชอบงานเล็กๆ3.)ความสำคัญ

ของงานขึ้นอยูกับผลกระทบในวงกวางของงาน 4.) ความเปนอิสระในระดับที่สูงจะสามารถตัดสินใจสวนบุคคลไดเปนหลัก 5.)

ผลสะทอนของงาน เนนมิติทางสังคมของงานสามารถนำไปสู "แรงจูงใจ ประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพทางสังคมของผูจางงาน 

ดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร 

Ariarn and Afrianty (2017) กลาววา การไดรับการสนับสนุนจากองคกรหมายถึง การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับ

องคกรวาองคกรชื่นชมผลงานและการดูแลสวัสดิการของพนักงานการไดรับการสนับสนุนจากองคการ คือ การที่องคกรเห็น

คุณคา ของระดับการทุมเท ความผูกพันของพนักงาน ตามผลลัพธเปาหมายที่องคกรตองการ จึงตอบแทนพนักงาน ดวยการ

ชวยเหลือ การตอบแทนดวยวัตถุ และจิตใจเพื่อใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกระหวางพนักงานกับองคกร   

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปจจัยทีเ่ปนผลจากความผูกพันตอองคกร  

การศึกษาความผูกพันตอองคการนั้นมีทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกรหลากหลายปจจัย โดย

การศึกษาครั้งนี้ไดแบงปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร ออกเปน 2 ดาน ดังนี้  

ดานความพึงพอใจในงาน  

Locke (1976) เปนคนแรกที่อธิบายถึงความพึงพอใจในงานเกี่ยวกับทางอารมณเกิดขึ้นในตัวบุคคล จากการประเมิน

งาน เมื่อไดรับการชื่นชมจากผลงานหรืองานที่บรรลุเปาหมาย กอใหเกิดความเชี่ยวชาญ ที่ดีพนักงานเกิดความรูสึกมี

ความสำคัญ มีคุณคา ทำใหเปนแรงจูงใจในการทำงาน 

Koseoglu, Bektas, Parnell and Carraher (2010) กลาวถึงปจจัยสำคัญหลายประการที่กำหนดความพึงพอใจ       

ตอพนักงานที่ไดรับจากงาน ไดแก เงินเดือนและวิธีการจายงานและระดับของความสนใจในการดำเนินงาน        การเพิ่ม

โอกาสในการทำงาน โอกาสในการเรียนรูงาน ทัศนคติของผูบริหารที่มีตอลูกจางกับเพื่อนในที่ทำงาน 

ดานความมุงม่ัน ทุมเท ตอองคกร  

Meyer and Allen (1997) ไดกลาวถึงความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร ประกอบไปดวย 3 ดาน ดังนี้ ดานความสม่ำเสมอ 

หมายถึง การกระทำของพนักงาน ที่กระทำตอองคกรตามความรูสึกของพนักงานนั้นโดยแสดงออกเปนพฤติกรรม ที่มีความ

สม่ำเสมอ ในการทำงาน  วาพนักงานอยากที่จะทำงานอยูกับองคกรหรือลาออกยายที่ทำงานดานความรู สึก หมายถึง 

ความรูสึกของพนักงาน ที่มีสวนรวมกับองคกร เปนสวนหนึ่งกับองคกร เต็มอกเต็มใจ ที่อยากเสียสละสวนตนใหองคกร ดาน

คานิยมทางสังคม หมายถึง ความรูสึกที่เกดจากความนิยมตอสังคมเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบแทนสิ่งที่องคกรมอบให 

แสดงออกในรูปของความจงรักภักดีของบุคคลตอองคกร 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ    

รัศมี อิสลาม (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและสงผลใหเกิดความ

ผูกพันตอองคกร กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ใชเครื่องมือแบบเก็บใชสถิติสัมประสิทธสหสัมพันธ โดยใชสถิติการถดถอย

พหุคูณ ผลการวิจัยไดพบวา อิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการทำงาน โดยการยอมรับ,ลักษณะงาน,ความกาวหนาใน

งานและความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธอยางมีนัยยะสำคัญ โดยผลการศึกษทำใหทราบวาถึงองคประกอบของความพึง

พอใจในงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร 

ศุภพิชญ ศุขโกเมศ (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดความผูกพันตองานและความผูกพันตอองคกรของบุคลากรที่

ดูแลคนพิการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความผูกพันตองานและความผูกพันตอองคกร ความสัมพันธระหวางความผูกพัน

ตองานและความผูกพันตอองคกรของบุคคลากร  ผลการวิจัยพบวา ระดับความผูกพันตองานของบุคคลากรนั้นภาพรวมอยูใน

ระดับสูง เพื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความทุมเทอุทิศตัว สูงที่สุด และระดับความผูกพันตอองคกร ปจจัยที่สามารถ

ทำนายความผูกพันตองานไดแก ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยสภาพแวดลอมการทำงานและปจจัยประสบการณในงาน

ที่รับผิดชอบ  
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ฐิสันต จินดาสุภัคพันธ และ ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท (2564) ศึกษาความผูกพันตอองคกรและความคิดเห็นตอคุณ

ของลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวเมียนมารระดับปฏิบัติการของบริษัท ทีโออุตสาหกรรมเครื่อง

ชั่ง จำกัด ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จำนวน 139 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว พบวา พนักงานชาวไทยมีความคิดเห็นตอลักษณะงานที่ปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก ดานงานที่ทำมีความหลากหลาย

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับมาก และพนักงานชาวเมียนมารมีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ดานมีความทาทายในการทำงานมีคาเฉล่ียสูงที่สุด อยูในระดับมาก 

Jalal (2016) ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของความผูกพันตอองคกรของพนักงงาน สภาพแวดลอมในการทำงานและการ

เรียนรูของความมุงมั่น ทุมเทขององคกร ขอมูลถูกเก็บรวบรวมโดยใชการสำรวจออนไลนจากพนักงาน 242 คนในมหาวิทยาลัย

ของรัฐในภาคเหนือของมาเลเซีย ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดรับการวิเคราะหโดยใช SPSS ผลการวิจัยระบุวาความผูกพันของ

พนักงานมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญตอความมุงมั่นขององคกร 

2.5  กรอบแนวคดิของการศกึษา 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ ผูศึกษาไดกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยทำการศึกษา ความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงาน 2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันตอตำแหนงงาน  5 ขอ และความผูกพันตอองคกร  6 ขอ ปจจัยที่สงผล

ตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะของงาน 5 ขอ และ การไดรับการสนับสนุน

จากองคกร 6 ขอ ปจจัยที่เปนผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงงาน 2 ดาน ไดแก ความพึงพอใจในงาน 3 ขอ ความ

มุงมั่น ทุมเทตอองคกร 6 ขอ ดัดแปลงจาก Saks(2006) ผลการศึกษาขางตนจึงสามารถแสดงสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานมีความสัมพันธกันความผูกพันตอองคกรของ

พนักงงาน  

สมมติฐานที่ 2 (H2) ความผูกพันตอองคกรของพนักงงานมีความสัมพันธกับปจจัยที่เปนผลตอองคกรของพนักงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิด model 1 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกันความผูกพันตอองคกรของพนกัง

งาน และ model 2 ความผูกพนัตอองคกรของพนักงงานมีความสัมพันธกับปจจัยที่เปนผลตอองคกร 

(H2) 
ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพนัตอองคกรของพนักงาน 

ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 

ความมุงมั่น ทุมเทตอองคกร (Organization 

Commitment) 

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

ความผูกพันตอตำแหนงงาน (Job engagement) 

ความผูกพันตอองคกร (Organization 

engagement) 

(H1) 

Model 1  

Model 2  

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

ความผูกพันตอตำแหนงงาน (Job engagement) 

ความผูกพันตอองคกร (Organization engagement) 

ปจจัยที่สงผลตอความผกูพันตอองคกรของพนักงาน 

คุณลักษณะของงาน (Job characteristics) 

การไดรับการสนับสนุนจากองคกร 

 (Perceived Organizational Support) 
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3.วิธีการศึกษา 

 
การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธกีารวิจัยแบบสำรวจ (Survey)  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการศึกษา คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกนประกอบดวย รวม

ทั้งหมดจำนวน 180 คน  ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคำนวณจากสูตร Cochran ใน         ป 1977 Bartlett, Kotrlik 

and Higgins (2001) ซึ่งเปนสูตรที่ใชสำหรับคำนวณ Categorical Data ดังนั้นขอมูลกลุมตัวอยางของพนักงาน รวมทั้งหมด

ได 90 คน 

3.2   เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษาสังกัด แผนก และ ตำแหนงงานโดยใชมาตรวัดแบบ

มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale)  

สวนที่ 2 ขอมูลความผูกพันของพนักงานแบงเปน 2 ดาน ดัดแปลงมาจาก Saks (2006) ไดแก ความผูกพันตอองคกร 2 

ดาน ไดแก ดานความผูกพันในตำแหนงงาน 5 ขอ และดานความผูกพันตอองคกร 6 ขอ โดยใชมาตรวัดระดับความคิดเห็น 5 

ระดับคือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 หมายถึงเห็นดวยอยางยิ่ง  

สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน แบงเปน 2  ดาน ดัดแปลงมาจาก Saks (2006)  ไดแก ดานขอมูลคุณลักษณะของงาน รวมทั้งหมด 5 ขอยอย โดย

ใชมาตรวัดระดับของประสบการณ 7 ระดับคือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 7 หมายถึง มากที่สุด และดานการไดรับการ

สนับสนุนจากองคกร  รวมทั้งหมด 6 ขอยอย โดยใชมาตรวัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

และ 5  หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง  

สวนที่ 4 ขอมูลปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน แบงเปน 2 ดาน ดัดแปลงมาจาก Saks (2006) ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน รวมทั้งหมด 3 ขอยอย และ

ดานความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร รวมทั้งหมด 6 ขอยอย โดยใชมาตรวัดความคิดเห็น 5 ระดับคือ 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยาง

ยิ่ง และ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง  

3.3   สถิติที่ใชในการวิเคราะหการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) ดวยโปรแกรม SPSS Version 26 ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ของแบบสอบถามสวนที่ 1-4 นำผล

การศึกษาในแบบสอบถามสวนที่ 2 กับ แบบสอบถามสวนที่ 3 และ แบบสอบถามสวนที่ 2 กับแบบสอบถามสวนที่ 4 มา

วิเคราะหความสัมพันธ วิเคราะหผลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยวิธี Stepwise 
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4. ผลการศึกษา และอภิปราย 

 
4.1    ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงดงัรูปที่ 3 ดังนี ้

 
 

รูปที่  3    ขอมลูทั่วไปของพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคใน สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จากรูปที่ 3 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

66.70 และหญิง คิดเปนรอยละ 33.30 อายุสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม คือ 20-40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34 การศึกษา

สวนใหญ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68 ตำแหนงงานสวนใหญเปนพนักงานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 56  

4.2 ผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สงักัดอำเภอบานไผ จังหวดัขอนแกน 

ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัดอำเภอบานไผ  

จังหวดัขอนแกน แบงเปน 2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันในตำแหนงงาน และดานความผูกพนัตอองคกร ดงัรูปที่ 4 

  

  
 

รูปที่  4   ผลการศึกษาความผูกพันตอองคกรขอพนกังาน 

 

จากรูปที่ 4 พบวา ระดับความคิดเห็นความผูกพันตอองคกรของพนกังานพบวาในขอยอยทุกขอใน 2 ดาน มรีะดับ

ความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิง่ 
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หญิง
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31%

ปรญิ

ญาตรี

68%

ปรญิ

ญาโท

1%

ระดับการศึกษา

4.67

4.36
4.23

4.51 4.44

4
4.2
4.4
4.6
4.8

ความผกูพนัในตาํแหน่งงาน

หวัหนา้

แผนก/ผูช่้วย

หวัหนา้แผนก 

14%

นกัวิช

าการ

12%

พนกัง

าน

วิชาชี

พ

56%

ลกูจา้ง

13%

ตาํแหน่งงาน
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30 ปี

34%

31-

40 ปี

34%

41-

50 ปี

19%

51-

60 ปี

12%

อายุ

4.51
4.56 4.57 4.59 4.61

4.66

4.4
4.45

4.5
4.55

4.6
4.65

4.7

ความผกูพนัตอ่องคก์ร
>4.21 
 เห็นดว้ย

อย่างย่ิง 

>4.21 
 เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
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4.3 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในสังกัดอำเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน  

 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัดอำเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน แบงเปน 2  ดาน ไดแก ดานขอมูลคุณลักษณะของงาน และดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร แสดงผลขอมูล

ดังรูปที่  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผลการศึกษาปจจยัที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร 

จากรูปที่ 5 พบวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ดานคุณลักษณะของงาน มรีะดับของประสบการณ       มาก

ที่สุดคือ งานของฉันมีความสำคัญและสงผลตอผูอื่นเปนอยางมาก ที่คะแนนเฉล่ีย (6.26) ระดบัของประสบการณนอยที่สุด คือ

งานของฉันมีความหลายหลายทางทักษะและความสามารถ ที่คะแนนเฉล่ีย (6.03) และดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกร  

มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิง่ทกุรายขอ  

4.4    ผลการศึกษาปจจยัที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกดัอำเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน  

ผลการศึกษาปจจัยทีเ่ปนผลจากความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน แบงเปน 2  ดาน ไดแก ความพึงพอใจในงาน และความมุงมั่น ทุมเทตอองคกร แสดงผลขอมูลดงัรปูที่  6 

 

 

รูปที่ 6 ผลการศึกษาปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร 

 

 

 

 

 

จากรูปที่ 6 พบวาผลการศึกษาปจจัยทีเ่ปนผลจากความผูกพนัตอองคกร มรีะดับความคิดเหน็ ขอยอยทกุขอใน 2 ดาน 

มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิง่  

4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลกัษณะของงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร กับ ความผูกพันตอ

องคกร ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จงัหวัดขอนแกน 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร กับ ความผูกพันตอองคกร 

มีสมมติฐานของการศึกษา ดังนี้ 

4.69
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4.7 4.66
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4.7
4.8

ความมุง่มุน่ ทุม่เท ตอ่องคก์ร
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4.65

4.7
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4.8

ความพงึพอใจในงาน >4.21

เห็นดว้ยอยา่งย่ิง

4.48
4.41

4.3 4.34 4.32 4.36 4.36 4.4

4.2
4.3
4.4
4.5

การไดร้บัการสนนัสนนุจากองคก์ร

6.07

6.2

6.03

6.26
6.18

6.24

5.9
6

6.1
6.2
6.3

คณุลกัษณะของงาน
>4.21 
 เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

>6.15 
 มากท่ีสดุ 

>4.21 
 เห็นดว้ยอย่างย่ิง 
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สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณลักษณะของงานและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพัน

ตอองคกร นำขอมูลมาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Stepwise แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Stepwise ของ คุณลักษณะของงาน การไดรับการสนับสนุนจาก

องคกร กับ ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 

ป จจ ัยท ี ่ส  งผลต อความ

ผูกพันตอองคกร 

ความผูกพันตอตำแหนงงาน (Y1) ความผูกพันตอองคกร (Y2) 

(B) Std.Error t P (B) Std.Error t P 

คาคงที่ 2.127 0.408 5.218 <.001 1.841 0.345 5.336 <.001 

คุณลักษณะของงาน (X1) 0.376 0.066 5.722 <.001 0.445 0.056 8.001 <.001 

  R2=0.521, R=0.271, Adjusted R = 0.263 

F=32.747 VIF=1 Durbin Watson= 2.500 

R2=0.649, R=0.421, Adjusted R = 0.421   

F=62.023 VIF=1 Durbin Watson= 1.864 

จากตารางที ่ 1 พบวาปจจัยที ่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ดานคุณลักษณะของงาน (X1) มี

ความสัมพันธ ความผูกพันตอตำแหนงงาน (Y1), ความผูกพันตอองคกร (Y2) โดยคา P-value จากการวิเคราะหคาสถิตินอย

กวา 0.05 คา VIF มีคา 1 ซึ ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาสภาวะรวม (Collinearity) (Gujarati and Porter, 2009) คา 

Durbin Watson มีคา 2.500 และ1.864 ซึ่งมีคาในชวง [1.5-2.5] จึงมีคาความคลาดเคลื่อน (e)  เปนอิสระกัน กัลยา วานิชย

บัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา (2561) โดยมีสมการในการทำนาย ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ดังนี้   

Y1= 2.127+0.376X1                                                                    

(1.1) 

Y2= 1.841+0.445X1                              (1.2) 

   กำหนดให  Y1   =  ความผูกพันตอตำแหนงงาน, Y2   =  ความผูกพันตอองคกร, X1   =  คุณลักษณะของงาน 

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของงาน กับดานความผูกพันตอตำแหนงงาน จากสมการที่ (1.1) 

สามารถพยากรณ ไดรอยละ 52.1 (R2= 0.521) และดานความผูกพันตอองคกร จากสามการที่ (1.2) สามารถพยากรณ ไดรอย

ละ 64.9 (R2= 0.649)  จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ H1  ในบางสวน ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

     4.6 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท ตอ

องคกรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับความพึงพอใจในงาน และความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 (H2) ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท  ตอองคกร

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน นำขอมูลมาวิเคราะห            การถดถอยพหุคูณ

โดยวิธี Stepwise แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Stepwise ของ ความผูกพันตอองคกรกับความพึงพอใจในงาน

และความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกรสังกัดอำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

ปจจัยที่เปนผลจาก

ความผูกพันตอองคกร 

ความพึงพอใจในงาน(Z1) ความมุงม่ัน ทุมเท ตอองคกร (Z2) 

(B) Std.Error t P (B) Std.Error t P 

คาคงที่ 2.784 0.332 8.382 <.001 1.260 0.308 4.085 <.001 

ความผูกพันใน

ตำแหนงงาน (Y1) 

- - - - 0.435 0.071 6.156 <.001 

ความผูกพันตอองคกร

(Y2) 

0.419 0.072 5.816 <.001 0.301 0.067 4.492 <.001 

  R2=0.527  ,R=0.278 ,Adjusted R = 0.269  

F= 33.831VIF = 1Durbin Watson= 2.107 

R2=0.758 ,R=0.575 ,Adjusted R = 0.565  

F=20.17 VIF = 1.36 Durbin Watson= 2.398 

 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร ดานความพึงพอใจในงาน (Z1) มีความสัมพันธกับ 

ดานความผูกพันตอองคกร (Y2)  และ ดานความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร (Z2) มีความสัมพันธ ความผูกพันตอตำแหนงงาน (Y1) 

และ ความผูกพันตอองคกร (Y2) โดยคา P-value จากการวิเคราะหคาสถิตินอยกวา 0.05 VIF มีคา 1 ซึ่งไมมากกวา 10 จึงไม

มีปญหาสภาวะรวม (Colinearlity) (Gujarati and Porter, 2009) คา Durbin Watson มีคา 2.107 และ 2.398 ซึ ่งมีคา

ในชวง [1.500-2.500] จึงมีคาความคลาดเคล่ือน (e) เปนอิสระกัน กัลยา วานิชยบัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา (2561) โดยมี

สมการในการทำนาย ดังนี้ 

Z1= 2.784+ 0.419Y2               (1.3) 

Z2= 1.260+0.435Y1+0.301Y2              (1.4) 

   กำหนดให   Z1   =  ความพึงพอใจในงาน,Z2   =  ความมุงมัน่ ทุมเท ตอองคกร,Y1   =  ความผูกพันตอตำแหนงงาน 

Y2    =  ความผูกพันตอองคกร 

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับความพึงพอใจในงานจากสมการที่ (1.3) สามารถพยากรณ 

ไดรอยละ 52.7 (R2= 0.527) และดานความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกรจากสมการที่ (1.4) สามารถพยากรณ ปจจัยที่เปนผลจาก

ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไดรอยละ 75.8 (R2= 0. 758) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัดอำเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน จึงยอมรับสมมติฐาน H0  และ H1  ในบางสวน ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

4.7    อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ความผูกพันตอองคกรของพนักงานทั้ง 2 ดาน คือ ดานความผูกพันใน

ตำแหนงงาน และ ดานความผูกพันตอองคกร ระดับความคิดเห็นของพนักงาน อยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง  ดานความผูกพัน

ในตำแหนงงานเมื่อพิจารณารายขอ ที่มีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด คือ การที่พนักงานมีความอุทิศตนตอตำแหนงหนาที่ของตนมาก

จะสงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรมาก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ศุภพิชญ ศุขโกเมศ(2560) พบวา ระดับความ

ผูกพันตอตำแหนงงานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายขอนั้นพบวาดานความขยันขันแข็งและดานทุมเทอุทิศตนอยูในระดับสูง

มีผลตอการเพิ่มระดับความผูกพันตอตำแหนงงาน  และดานความผูกพันตอองคกร เมื่อพิจารณารายขอที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
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ที่สุดคือ ความผูกพันตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ ศุภพิชญ ศุขโกเมศ(2560) พบวา ระดับความผูกพันตอ

องคกรอยูในระดับสูงเชนกัน 

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะของงาน และดานการไดรับ

การสนับสนุนจากองคกร  การศึกษาครั้งนี้พบวา ดานคุณลักษณะของงานเพียงอยางเดียวที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน ทั้ง 2 ดาน คือ ดานความผูกพันตอตำแหนงงาน และ ดานความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 

0.05  สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ ฐิสันต จินดาสุภัคพันธ และ ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท (2564) พบวาพนักงานชาวไทยมี

ความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก ดานคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติภาพรวมอยูในระดับมาก ดานงานที่ทำมี

ความหลากหลายมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดอยูในระดับมาก และพนักงานชาวเมียนมารมีความคิดเห็นตอลักษณะงานที่ปฏิบัติใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานมีความทาทายในการทำงานมีคาเฉล่ียสูงที่สุด อยูในระดับมาก 

จากการศึกษาปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร แยกเปนรายดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในงาน และ ดาน

ความมุงมั่น ทุมเทตอองคกร  โดยผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ดานความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของรัศมี อิสลาม (2560) ศึกษาทำใหทราบวาถงึองคประกอบของความพึงพอใจ

ในงานทางบวกมีผลตอความผูกพันตอองคกร ดานความมุงมั่น ทุมเทตอองคกร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงาน ทั้ง 2 ดาน คือ ดานความผูกพันตอตำแหนงงาน และ ดานความผูกพันตอองคกร ปจจัยรายขออยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่งทุกขอ ปจจัยรายขออยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คือ มีความภาคภูมิใจตอองคกร การมีความสุขกับงานและจะทำ

จนกระทั่งเกษียณ มีความหนักแนนกับองคกร การทำงานที่องคกรมีความหมาย มีความผูกพันตอองคเปนการสวนตัว ปญหา

ขององคกรก็เปนปญหาของตน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ ผลงานวิจัยของ Jalal (2016) ผลการวิจัยระบุวาความผูกพันของ

พนักงานมีผลในเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญตอความมุงมั่นของ องคกร 

 

5. สรุปผลการศึกษา  

 
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน สรุปไดดังนี้  

1.)  การศึกษาความผูกพันตอองคกรทั้ง 2 ดาน มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยอยางยิ่งทุกรายขอ โดย ดาน

ความผูกพันตอตำแหนงงานเมื่อพิจารณารายขอ คาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ฉันอุทิศตนเพื่อตำแหนงหนาที่ของฉัน  และดาน

ความผูกพันตอองคกร เมื่อพิจารณารายขอ มีคาเฉล่ียที่มากที่สุดคือ ฉันมีความผูกพันอยางมากตอองคกรนี้    

2.)  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ทั้ง 2 ดาน ดานคุณลักษณะของงานมีความสัมพันธตอความผูกพัน

ตอตำแหนงงานและความผูกพันตอองคกร   เมื่อพิจารณารายขอ มีคาเฉล่ียที่ระดับมากที่สุดคือ งานของฉันมีความสำคัญ

และสงผลตอผูอื่นเปนอยางมาก  ดานการไดรับการสนับสนุนจากองคกรไมมีความสัมพันธ       กับความผูกพันตอ

ตำแหนงงานและความผูกพันตอองคกร 

3.) ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันตอองคกร ทั้ง 2 ดาน ดานความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคกร เฉพาะดาน ความผูกพันตอตำแหนงงาน เมื่อพิจารณารายขอ คาเฉลี่ยมากที่สุดที่มีคือ ฉันมีความพึง

พอใจในงานของฉัน   และดาน ความมุงมั่น ทุมเท ตอองคกร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร ทั้งในดาน ความ

ผูกพันตอตำแหนงงาน และดานความผูกพันตอองคกร  
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5.1 ขอเสนอแนะ   

1.)  การศึกษาในครั้งตอไป  ผูศึกษาควรเพิ่มปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคกร ในดานตางๆ เพิ่มเติม เพราะอาจมี

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ที่การศึกษาครั้งนี้ไมไดนำมาศึกษา 

2.)  การศึกษาครั้งนี้เปนการกำหนดขอบเขตเฉพาะพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด อำเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน เทานั้น หากแตยังไมครอบคลุมถึงพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตอื่นๆ จึงทำใหผลการศึกษาที่ไดมีขอจำกัด

เฉพาะที่เกินไป ในครั้งตอไปควรขยายการศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูบริหารระดับสูง นำขอมูลไปใชเปนแนวทางการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลตอไป  

3.)  การศึกษาครั้งตอไป ควรทำการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Research) เพื่อใหไดขอมูลในการศึกษาเชิงลึกมาก

ขึ้น  
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ผลของคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19  

ตอความตั้งใจใช บริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

THE EFFECT OF TANGIBLE SERVICE QUALITY AMIDST COVID-19 PANDEMIC ON THE 

INTENTION TO REPATRONIZE A HOTEL IN CHONBURI AREA 

ณัฐจิตรา เทพานวล0

1 และ ณฐัพล พนัธุภักดี1

2 

Natjittra Thepanual and Nuttapon Punpugdee 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ตอความตั้งใจใช

บริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยประชากรในการวิจัยนี้ คือ แขกที่เคยใชบริการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี ในชวงการแพรระบาด Covid-19 ซึ่งจำนวนตัวอยางที่มีสวนรวมในการศึกษานี้มีทั้งส้ิน 429 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิ

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) ผลการวิจัยพบวา 

คุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19  ใน 6 ดาน ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน บรรยากาศ 

ความสะอาด การเขาถึงการบริการ และ มาตรการสุขอนามัย สามารถอธิบายสัดสวนเพียงเล็กนอยของความแปรปรวนความ

ตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการที่จับตองได, ความตั้งใจใชบริการซ้ำ, โรงแรม, เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

 

Abstract 
The objective of this research was to examine the effect of tangible service quality amidst the COVID-

19 Pandemic on the guest’s repatronage intention at the hotel in Chonburi area. The sample of this study 

consisted of four hundred and twenty-nine (429) guests who have stayed at the hotel in the Chonburi area 

during the COVID-19 Pandemic. Data was analyzed using descriptive statistics and inferential statistics in the 

form of multiple regression analysis. The study indicated that food and beverages, employees, ambience, 

cleanliness, access, and hygienic measures as the six dimensions of tangible service quality amidst the 

COVID-19 Pandemic statistical significantly explained a little variation of the guest’s intention to repatronize 

the hotel. 

 

Keywords: tangible service quality, repatronage intention, hotel, Chonburi area 
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1. บทนำ 
 

คุณภาพการบริการมีความสำคัญสำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย เปนปจจัยที่ทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จ และกอใหเกิด

การเติบโตอยางยั่งยืน คุณภาพการบริการประกอบดวย คุณภาพบริการที่จับตองไมได จำนวน 4 มิติ ไดแก ความนาเชื่อถือ 

(Reliability) , การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness) , การเอาใจใสจากพนักงาน (Empathy) และ ความไววางใจ 

(Assurance) และคุณภาพการบริการที่จับตองได 1 มิติ ไดแก คุณภาพของสิ่งที่จับตองได (Tangible) โดยโดยแบงคุณภาพ

การบริการออกเปน จำนวน 5 มิติ ตามแบบดั้งเดิมของ Berry, L. L., Parasuraman, A., and Zeithaml, V. A. (1988) คือ

สิ่งที่ธุรกิจโรงแรมตองตอบสนองใหแขกเกิดความพอใจ และแขกเกิดความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ำ ซึ่งในการวิจัยนี้จะศึกษา

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่จับตองได ในดานคุณภาพของสิ่งที่จับตองได (Tangible) คือ คุณภาพการบริการที่เกี่ยวกับดาน

สภาพแวดลอมของโรงแรม การใหบริการที่แขกสามารถจบัตองได ประกอบดวยทั้งหมด 6 ดาน คือ อาหารและเครื่องดื่ม, พนักงาน

, บรรยากาศ, ความสะอาด, การเขาถึงการบริการ และมาตรการสุขอนามัย ซึ่งทั้ง 6 ดานนี้ สามารถสะทอนถึงพฤติกรรมการ

ซื้อ ความตั้งใจของแขกได กอใหเกิดพฤติกรรมการบอกตอ การที่แขกพูดถึงแตเรื่องที่ดีเกี่ยวกับผูใหบริการ และการบริการ 

รวมถึงแนะนำและกระตุนใหแขกคนอื่นสนใจ เนื่องจากความแตกตางของการใหบริการของโรงแรมที่แตกตางกัน ชวงเวลาที่

เปล่ียนแปลงไป และความตั้งใจกลับมาใชบริการโรงแรมเดิม  

ในปจจุบันธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโนมซบเซาตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณ COVID-19 โดยคาดวาตองใช

เวลาอยางนอย 4 ป จำนวนนักทองเที ่ยวในประเทศ และตางชาติ จะฟนตัวกลับมาเทากับระดับชวงกอน COVID-19 

ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมควรเรงปรับตัวเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน อาทิ การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมา

ใชงานมากขึ้น เนนการวิเคราะหความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางและหลากหลายเพื่อเสนอบริการที่ตอบโจทย

รายบุคคล ซึ่งในการวิจัยนี้มีการศึกษา ทั้ง 6 ดาน อาหารและเครื่องดื่ม, พนักงาน, บรรยากาศ, ความสะอาด, การเขาถึงการ

บริการ และมาตรการสุขอนามัย เพื่อใหธุรกิจโรงแรมใหความสำคัญของคุณภาพของส่ิงที่จับตองได (Tangible) เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยดานสุขภาพ การรักษาความสะอาด มาตรการสุขอนามัยมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ COVID-19 ใน

ปจจุบัน  

ผูวิจัยสนใจในการศึกษาผลของคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ตอความตั้งใจใช

บริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ดวยเหตุวา หัวขอการศึกษาดังกลาวนาจะเปนที่ไดรับความสนใจอยางมาก 

เนื่องจากสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกตใชไดกับโรงแรมสวนใหญ  ในยามที่แขกโรงแรมตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเขาใช

บริการที่โรงแรมในชวงความปกติใหม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 คุณภาพการบริการที่จับตองได (Service quality Tangible) 

 

จากการวิจ ัย Parasuraman, Zeithamal and Berry (1985) การศึกษาวิจ ัยเก ี ่ยวก ับคุณภาพของงานบริการ 

เพื่อคนหา วาปจจัยอะไรที่เปนตัวตัดสินระดับคุณภาพของบริการในสายตาของผูใชบริการ ดังนั้น การศึกษาการพัฒนารูปแบบ

ข อ ง ก า ร บ ร ิ ก า ร  ต า ม ค ว า ม ค า ด ห ว ั ง ข อ ง ผ ู  ใ ช  บ ร ิ ก า ร  โ ด ย  Parasuraman แ ล ะ ค ณ ะ  ใ น ป   ค . ศ .  1985  

ซึ ่งพัฒนารูปแบบ ของการบริการคำนึงถึงการยอมรับของผู ใชบริการในคุณภาพบริการที ่ด ีท ี ่ส ุด คุณภาพบริการ 

จึงเป นส ิ ่งสำคัญในการสรางความแตกตางของการบริการ โดยแบงค ุณภาพการบริการออกเปน จำนวน 5 ม ิติ   

จำนวน ตามแบบด ั ้ ง เด ิ มของ  Berry, Parasuraman, and Zeithaml (1988) โดยม ี เกณฑ บ  งช ี ้ คุณภาพบร ิการ 
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ที่จับตองไมได จำนวน 4 มิติ ไดแก ความนาเชื่อถือ (Reliability) , การตอบสนองของพนักงาน (Responsiveness) , การเอา

ใจใสจากพนักงาน (Empathy) และ ความไววางใจ (Assurance) และคุณภาพการบริการที่จับตองได 1 มิติ ไดแก คุณภาพ

ของสิ ่งที ่จับตองได (Tangible) คือ ความเปนรูปธรรมของการบริการ เนื ่องจากคุณภาพการบริการ ถูกประเมินโดยการ

เปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการที่ผูใชบริการไดรับจริง บริการที่นำเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทำใหผูใชบริการรับรูถึงการ

ใหบริการนั้นไดชัดเจน และงายขึ้น โดยผูวิจัยไดนำเอามิติคุณภาพของส่ิงที่จับตองได (Tangible) มาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 6

มิติ  (Berry, L. L., Parasuraman, A., and Zeithaml, V. A., 1988) ดังนี้  

1. อาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะสวยงาม ดึงดูดใจ มีความสะอาด รายการของอาหารและเครื่องดืม่ไดรับการปรบัปรงุ

ใหมีความทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงกับสถานการณในปจจุบัน 

2. พนักงาน ลักษณะภายนอกของพนักงานแตงกายดี มีความสุภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี เรียบรอย และสะอาดเหมาะสม 

3. บรรยากาศ ลักษณะภายนอกของโรงแรมที่สามารถมองเห็นได มีสภาพแวดลอมที่ดี มีความสะอาด ทันสมัย ตกแตง

สวยงาม หางไกลจากแหลงชุมชน 

4. ความสะอาด ลักษณะภายในหองพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม หองพักสะอาด มีอุปกรณภายในหองพัก

ครบถวน  

5. การเขาถึงการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่สวนกลางที่ชวยใหการเขาใชบริการของแขกผูพิการทาง

รางกาย สายตา การไดยิน มีความสะดวก และปลอดภัย 

6. มาตรการสุขอนามัย มีมาตรการคัดกรองผูใชบริการกอนเขาโรงแรม ในการปองกันการแพรและการติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ตามมาตรการของทางรัฐบาล  

 

2.2 ความต้ังใจใชบริการซ้ำ (Repatronage Intention) 

 

จากการวิจัย Zenithal, Berry & Parasuraman (1990 อางถึงใน นภัส อุทัยศรี, 2554) กลาววา ความตั้งใจซื้อเปน

การแสดงถึงการเลือกใชบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรกและกลาวไดวาความตั้งใจซื้อเปนมิติหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความ

จงรักภักดีของลูกคา ซึ่งประกอบดวย 2 มิติ ดังนี้  

1. ความตั้งใจซื้อ คือ การที่ผูบริโภคเลือกใชบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรก ซึ่งสิ่งนี้สามารถสะทอนถึงพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภคไดความตั้งใจกระทำเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีการกระทำดวยเหตุผลซึ่งเปนหนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม ที่ถูก

สรางขึ้นโดย Fishbein and Ajzen (1975) เพื่อใชเปนพื้นฐานในการอธิบายการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยโดยทฤษฎีการ

กระทำดวยเหตุผล (A theory of Reason Action) โดย Fishbein and Ajzen (1975) ม ีแนวคิดว า บ ุคคลจะกระทำ

พฤติกรรมใดยอมมีเหตุผล มีการใชขอมูลที่มีอยูแลวอยางเปนระบบรวมทั้งมีการคิดพิจารณาที่ดีเพื่อตัดสินใจที่จะกระทำ

หรือไมกระทำพฤติกรรมนั้น และ กลาวถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อและทัศนคติที่มีผลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย 

กลาวคือ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมในสิ่งที่พึงกระทำตามความเชื่อและทัศนคติที่ผานกระบวนการพิจารณาของตนเองแลวเห็น

วาเปนส่ิงที่ถูกตองอยูเสมอ  

2. พฤติกรรมการบอกตอ คือ การที่ผูบริโภคพูดถึงแตเรื่องที่ดีเกี่ยวกับผูใหบริการและการบริการ รวมถึงแนะนำและ

กระตุนใหบุคคลอื่นสนใจและมาใชบริการนั้น ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะหความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอผูใหบริการอิทธิพล

การสื ่อสารดวยวิธีการบอกตอเปนการสื ่อสารระหวางสองคนขึ ้นไปเปนวิธ ีการการแลกเปลี ่ยนขอมูล ขอเสนอแนะ 

ประสบการณและความรูสึกระหวางกันวิธีการสื่อสารแบบบอกตอมีผลตอการตัดสินใจใชบริการหรือการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคเปนอยางยิ่ง Assael, (1988)การบอกตอขอมูลของสินคาและบริการ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งและขยายวง

กวางออกไปเรื่อย ๆ เปนวิธีการที่ไมตองใชงบประมาณซึ่งในขณะเดียวกันการบอกตอเปนการบอกความสำคัญของขอมูลของ
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สินคาและบริการนั้นไมวาจะเปนขอมูลเชิงบวกหรือเชิงลบการกระจายขอมูลจะควบคุมยากลุกลามไปเหมือนไฟปาดังนั้น

การตลาดที่ดีตองรูจักวิธีการควบคุมขอมูลของสินคาหรือบริการนั้นกอนจะกอกระแสการบอกตอ Douglas, & Vavra, (2006) 

การขอคำแนะนำหรือปรึกษาจากเพื่อนฝูงเปนการสื่อสารแบบปากตอปากที่มีความนาเชื่อถือมากกวาพนักงานขายของ ทั้งใน

เรื่องของความจริงใจและความรวดเร็วซึ่งเปนสาเหตุที่ทำใหผูบริโภคมีความเชื่อถือตอขอมูลเพราะการส่ือสารแบบบอกตอไมได

ทำเพื่อการคาบุคคลที่ใหขอมูลก็ไมมีสวนรวมของผลประโยชนนั้นและเปนการใหขอมูลที่นอกเหนือการควบคุมของเจาของ

สินคา Silverman, (2001) 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปุญญาพร บุญธรรมมา (2563) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเขาพักที่มีผลตอความตั้งใจในการใช

บริการโรงแรม ขนาดกลางใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานความ

เปนรูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจได ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา และปจจัยดานการดูแลเอาใจใส มี

ผลตอความตั้งใจในการใชบริการโรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ การดูแลเอาใจใส (Beta = 0.280) รองลงมาคือ ดานความเชื่อถือไววางใจได (Beta = 

0.219) ลำดับตอมาคือ การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Beta = 0.167) ตามมาดวย ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Beta = 

0.140) ตามลำดับ และดานการตอบสนอง ไมมีผลตอความตั ้งใจในการใชบริการ สวนพฤติกรรมการเขาพัก ไดแก 

วัตถุประสงคในการเขาพัก ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร ที่แตกตางกัน มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการโรงแรมขนาดกลาง 

ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ แบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก คุณภาพ

การบริการที่จับตองได  (Tangible) ในชวงการแพรระบาด Covid-19 ประกอบดวย 6 มิติ ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม 

พนักงาน บรรยากาศ ความสะอาด การเขาถึงการบริการ และ มาตรการสุขอนามัย ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

ความตั้งใจใชบริการซ้ำโรงแรมในเขตพื้นที่ชลบุรี 

สมมติฐานหลักของการวิจัยครั้งนี้คือ คุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ใน 6 ดาน ไดแก อาหาร

และเครื่องดื่ม พนักงาน บรรยากาศ ความสะอาด การเขาถึงการบริการ และ มาตรการสุขอนามัย มีอิทธิพลตอความตั้งใจใช

บริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี   นอกจากนั้น ผูวิจัยยังไดเปรียบเทียบความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่

จังหวัดชลบุรีปจจัย ในกลุมแขกที่มีความแตกตางดานประชากรศาสตร ซึ่งไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ

ปจจุบัน และ รายไดเฉล่ียตอเดือน อีกดวย 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
 เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงใชการกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จของ Yamane เพื่อ

ประมาณคาสัดสวนของประชากร โดยกำหนดคาคลาดเคล่ือน (e) เปน 5% พบวาขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง 

(Yamane, 1967) แตผู วิจัยไดเก็บขอมูล โดยไดรับแบบสอบถามที่ตอบโดยครบถวนสมบูรณ จากตัวอยางจำนวน 429 

ตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย  คือ  แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดในแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 คำถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถามเบื้องตน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบ สำหรับคัดกรอง

ผูตอบแบบสอบถามใหอยูในกลุมตัวอยางที่ตองการ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพปจจุบัน และ รายไดเฉล่ียตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-Ended 

Response Questionnaire) แบบใหเลือกตอบ (Multiple choice)  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานคุณภาพการบริการที่จับตองได ไดแก 

อาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน บรรยากาศ ความสะอาด การเขาถึงการบริการ และ มาตรการสุขอนามัย  

สวนที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจใชบริการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ขอ ซึ่งแบบสอบถามในสวนที่ 3 

และ สวนที่ 4 มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีเกณฑในการกำหนดคา น้ำหนักของการประเมนิ

เปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales) 

ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบและพัฒนาเครื่องมือที่จะใชในการวิจัยกอนนำไปเก็บขอมูลจริง โดยไดทดสอบความนาเชื่อถือ

ของแบบสอบถาม (Validity test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริงจำนวน 30 คน เพื่อวิเคราะหหา

คาความสอดคลองภายในความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Cronbach 

coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS พบวา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

(Reliability) มีคามากกวา 0.7 ทุกขอคำถาม ซึ่งเปนเกณฑที่สามารถยอมรับได (Nunnally, 1978) จากนั้นจึงเก็บรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ดวยการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถาม

ตัวแปรต้น  (Independent Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

คุณภาพการบริการที่จับตองได  (Tangible) 
ในชวงการแพรระบาด Covid-19 

 
- อาหารและเครื่องดื่ม (Food and service) 

       - พนักงาน  (Staff) 
       - บรรยากาศ  (Ambience and social) 
       - ความสะอาด (Cleanliness) 
       - การเขาถึงการบริการ (Accessibility) 
        ั   

ความต้ังใจของแขกในการใชบริการซ้ำที่โรงแรม 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
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ออนไลนผานทาง Google Forms ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามที่ผานการคัดกรองและตอบคำถามอยางครบถวน จำนวนทั้งส้ิน 

429 คน 

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยและสวน

เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน  สำหร ั บการว ิ เ คราะห  ข  อม ู ลท ั ่ ว ไปของผ ู  ตอบแบบสอบถาม  การว ิ เ คร าะห  ข  อมู ล 

ระดับคุณภาพการบริการที ่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19  การวิเคราะหขอมูลความตั ้งใจใชบริการซ้ำ 

ที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  การวิเคราะหขอมูลสวนที่สองใชสถิติอนุมานในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานหลักของการศึกษา ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ 

𝑦𝑦� = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + β7X7+ error  โดย 

 

𝑦𝑦� = ความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นทีจ่ังหวัดชลบุร ี

β0 = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดานนั้น ๆที่ตองการจะทดสอบความสัมพันธ 

βi = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร Xi 

X1 = อาหารและเครือ่งดื่ม 

X2 = พนักงาน 

X3 = บรรยากาศ 

X4 = ความสะอาด 

X5 = การเขาถงึการบริการ 

X6 = มาตรการสุขอนามัย 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 
4.1 ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง อายุในชวง 21-30 ป มี 

สถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ รายไดตอเดือน

ระหวาง 15,001 บาท – 30,000 บาท 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการบริการที่จับตองได (Tangible) พบวา คุณภาพการบริการ

ที่จับตองได (Tangible) ในชวงการแพรระบาด Covid-19  นั้นอยูในระดับสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.34 เมื่อ

พิจารณาในรายดานพบวา ดานมาตรการสุขอนามัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 รองลงมาคือ ดานการเขาถึงการบริการ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.54 ดานความสะอาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ดานพนักงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ดานอาหารและเครื่องดื่ม  มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.05 และ ดานบรรยากาศ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1  คุณภาพการบริการที่จับตองได (Tangible) ในชวงการแพรระบาด Covid-19 

   (n = 429) 

ดาน คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

อาหารและเครื่องดื่ม  4.05 0.65 สูง 

พนักงาน 4.32 0.59 สูงที่สุด 

บรรยากาศ 4.02 0.50 สูง 

ความสะอาด 4.47 0.52 สูงที่สุด 

การเขาถึงการบริการ 4.54 0.52 สูงที่สุด 

มาตรการสุขอนามัย 4.65 0.44 สูงที่สุด 

รวม 4.34 0.32 สูงทีสุ่ด 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบวา ภาพรวมของความ

ตั้งใจใชบริการซ้ำอยูในระดับสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 4.21  เมื่อพิจารณาคำถามรายขอพบวา ขอที่มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับสูงที่สุดมีทั้งหมด 3 ขอ และขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงมีทั้งหมด 1 ขอ  โดยเรียงลำดับขอ

ตามคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก แขกมีความตั้งใจอยางมากในการกลับมาใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้อีกครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.23 แขกจะใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้อยางสม่ำเสมอเหมือนกับที่แขกใชบริการในครั้งนี้ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 แขกตั้งใจที่

จะใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้ตอไปเรื่อย ๆ ในอนาคตอันใกล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ แขกเห็นวา โรงแรมแหงนี้คือ

ทางเลือกแรกของแขกเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2  ขอมูลปจจัยดานความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

  (n = 429) 

ตัวแปร คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. แขกเห็นวา โรงแรมแหงนี้คือทางเลือกแรกของฉันเมื่อเปรียบเทียบ

กับโรงแรมอื่นๆ 

4.17 0.56 สูง 

2. แขกมีความตั้งใจอยางมากในการกลับมาใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้

อีกครั้ง 

4.23 0.53 สูงที่สุด 

3. แขกตั้งใจที่จะใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้ตอไปเรื่อยๆ ในอนาคตอัน

ใกล 

4.22 0.59 สูงที่สุด 

4. ในภาพรวม แขกจะใชบริการ ณ โรงแรมแหงนี้อยางสม่ำเสมอ

เหมือนกับที่แขกใชบริการในครั้งนี ้

4.22 0.70 สูงที่สุด 

รวม 4.21 .519 สูงทีสุ่ด 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานรอง โดยการวิเคราะห t-test และ One-way Anova ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 พบวา แขกที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันรับรูคุณภาพการ

บริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ในระดับที่ตางกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานรอง โดยการวิเคราะห t-test และ One-way Anova ที ่ระดับนัยสำคัญ 

ทางสถิต ิ 0.05 พบวา แขกที ่ม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน และ รายไดเฉลี ่ยตอเดือน ตางกันรับรู 

คุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ในระดับที่ตางกัน 

 คุณภาพการบรกิารที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19   

ปจจัยสวนบุคคลของแขกโรงแรม สถิติทีใ่ชศึกษา Sig. 

เพศ t-test .000* 

อาย ุ One-way Anova .001* 

สถานภาพสมรส  One-way Anova .368 

ระดับการศึกษา   One-way Anova .000* 

อาชีพปจจุบัน One-way Anova .000* 

รายไดเฉล่ียตอเดือน One-way Anova .000* 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหลัก  โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม พนักงาน บรรยากาศ ความสะอาด การเขาถึงการ

บริการ และ มาตรการสุขอนามัย ซึ ่งเปน 6 ดานของคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19  

สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไดรอยละ 7.90  

โดยมีคาความคลาดเคล่ือนของการประมาณการ 0.498เงื่อนไขขอหนึ่งในการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ กำหนดวาคาความ

คลาดเคล่ือนแตละคาตองเปนอิสระกัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบผูวจิัยจะพิจารณาจากคาสถิติ Durbin-Watson โดยถาคา Durbin-

Watson มีคาเขาใกล 2 จะสามารถสรุปไดวาคาความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระกัน โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคา 

Durbin-Watson 1.810 จึงไมเกิดปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร (Multicollinearity) 

 

ตารางที่ 4  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปร 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin Watson 

1 0.303 0.092 0.079 0.498 1.810 

 

ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระโดยเรียงลำดับความมีอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก ดาน

อาหารและเครื่องดื่ม (X1) และ ดานพนักงาน (X2) ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขต

พื้นที่จังหวัดชลบุรี ไดดังนี้ 

𝑦𝑦�= 2.239 + 0.104X1 +0.103X2 
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ตารางที่ 5  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. VIF 

B Std. Error Beta 

(คาคงที)่ 2.239   6.628 .000*  

ดานอาหารและเครื่องดื่ม  (X1) .104 .131 .131 2.509 .012* 4.099 

ดานพนักงาน (X2) .103 .118 .118 2.438 .015* 4.741 

ดานบรรยากาศ (X3) .064 .062 .062 1.253 .211 4.507 

ดานความสะอาด (X4) .070 .071 .071 1.223 .222 4.171 

ดานการเขาถึงการบริการ (X5) .112 .113 .113 1.693 .091 4.560 

ดานมาตรการสุขอนามัย (X6) .006 .005 .005 .080 .936 3.873 

หมายเหต:ุ *มีนยัสำคัญทางสถติิ ที่ระดับ 0.05 

 

4.2 อภิปราย 

 

จากการศึกษา คุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม และ

พนักงานสงผลตอความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ อาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมและ

ใหบริการโดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยจากการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา มีการปรับปรุงใหทันตอความชอบที่เปล่ียนแปลงไป

ของลูกคาอยูเสมอ และพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันการแพรแ ละการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เปนไปตามมาตรการของภาครัฐ 

ตลอดจนมีการแตงกายสุภาพ เรียบรอย และสะอาดเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของ ปุญญาพร บุญธรรมมา (2563) 

ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเขาพักที่มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการโรงแรม ขนาดกลางใน อำเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความ

เชื่อถือไววางใจได ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา และปจจัยดานการดูแลเอาใจใส มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการ

โรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย 

คือ การดูแลเอาใจใส (Beta = 0.280) รองลงมาคือ ดานความเชื่อถือไววางใจได (Beta = 0.219) ลำดับตอมาคือ การใหความ

เชื่อมั่นตอลูกคา (Beta = 0.167) ตามมาดวย ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Beta = 0.140) ตามลำดับ และดานการ

ตอบสนอง ไมมีผลตอความตั้งใจในการใชบริการ สวนพฤติกรรมการเขาพัก ไดแก วัตถุประสงคในการเขาพัก ชองทางการรับรู

ขอมูลขาวสาร ที่แตกตางกัน มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการโรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกตาง

กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 429 คน พบวา สวนใหญเพศหญิง อายุในชวง 21-30 ป มี สถานภาพโสด  

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ รายไดตอเดือนระหวาง 15,001 บาท – 

30,000 บาท    แขกโรงแรมรับรูคุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19 ในระดับสูงที่สุด  สวนการ
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รับรูรายดานพบวา มีการรับรูคุณภาพบริการจับตองไดดานมาตรกาสุขอนามัยสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาคือ การเขาถึงการ

บริการ ความสะอาด พนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม และบรรยากาศ ตามลำดับ  นอกจากนั้น แขกมีความตั้งใจใชบริการซ้ำที่

โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในระดับสูงที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบวา คุณภาพการบริการที่จับตองไดในชวงการแพรระบาด Covid-19  ทั้ง 6 ดาน มี

อิทธิพลเพียงเล็กนอยตอความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ี  

1. ทางโรงแรมควรมีการปรับปรุงรายการอาหารและเครื่องดื่มใหมีลักษณะสวยงาม ดึงดูดใจ และ ทันตอความชอบที่

เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาอยูเสมอ ตลอดจนควรมีการจัดเตรียมและใหบริการโดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยจากการแพร

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2. ทางโรงแรมควรมีการเพิ่มส่ิงอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในการปองกันการแพรและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา เชน 

สบู และ น้ำ หรือเจลลางมือที่มีสวนผสมหลักเปนแอลกอฮอลตามจุดตาง ๆ ของโรงแรม 

3. ทางโรงแรมควรการตกแตงโรงแรมทั้งภายนอก และ ภายในใหมีความทันสมัย และ มีการตกแตงอยางสวยงามเพื่อ

ดึงดูดใจผูรับบริการใหมาใชบริการอยางตอเนื่อง 

4. เพื่อเปนการปองกันการแพรและการติดเชื ้อไวรัสโคโรนาทางโรงแรมควรเลือกทำเลที่ตั ้งของโรงแรมใหอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี มีความสงบ หางไกลจากความวุนวายจากแหลงชุมชน ควรรักษาระยะหาง และหมั่นทำความสะอาดรวม

ดวย 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป  

1. ในการวิจัยครั้งตอไป อาจทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความตั้งใจใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่

จังหวัดชลบุรีกับสถานที่ทองเที่ยวแหงอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง หรือ มีการศึกษาในดานสวนประสมทางการตลาดที่ทำให

ผูรับบริการสนใจมาเลือกใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุร ีเพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาใจและจัดทำแผน

ดานการตลาดไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของผูรับบริการซ้ำที่โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูรับบริการโรงแรมที่มาเลือกใชบริการซ้ำที่โรงแรมในเขต

พื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อจะไดทราบวาปจจุบันผูรับบริการโรงแรมพึงพอใจในการจัดการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีมาก

นอยเพียงใด เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขตอไป 

3. การศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจมีการเพิ่มเติมเรื่องประเด็นที่เหมาะสมในการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชบริการ

โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีหรือขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางขึ้นไปสูระดับภาคเพื่อเปรียบเทียบระหวางจังหวัดที่อยู

ในภูมิภาคเดียวกันและอาจทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูรับบริการโรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

4. ควรทำการวิจ ัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงล ึกเขามาร วมดวย จะทำใหสามารถตอบคำถามวิจัย 

ไดลุมลึกขึ้น 

5. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เขามารวมดวย จะทำใหสามารถตอบ

คำถามวิจัยไดลุมลึกขึ้น 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสินใจซ้ือเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา 

เครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุร ี

Factors Affecting the Decision to Purchase Agricultural Equipment From Small 

Entrepreneur of Farmers in Kanchanaburi Province 

 

 ณัฐชา พันธุรัศมีทอง0

1  และ ธรีขกรณ อุดมรัตนะมณ1ี

2 

Nuttacha Phanrassameethong and Theerakorn Udomratanamanee 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7PS) และปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือ

เกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี งานวิจัยนี้เปนประเภทการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือ 

กลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 398 และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (One-

way ANOVA) และการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ดานพฤติกรรมของผูบริโภค 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7PS) และดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย อายุเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป สถานภาพคือ สมรส ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ำกวาปริญญาตรี มี

รายไดเฉลี ่ยตอปอยู ที ่ 200,001 – 300,000 บาท พื ้นที ่ในการทำเกษตรกรรมไมเกิน 20 ไร และปลูกพืชประเภทออย 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูบริโภคดานวิธีการชำระเงินที่ตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ(P-Value = 0.027) และสวน

ประสมทางการตลาดดานชองทางการจำหนาย(P-Value = 0.018) ดานกระบวนการ(P-Value = 0.043) และดาน

ผลิตภัณฑ(P-Value = 0.05) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของ

เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

คำสำคัญ: เครื่องมือเกษตร, พฤติกรรมผูบริโภค, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 

Abstract 
This Independent study is objective for (1) To study purchasing behavior (2) To study Marketing Mix 

factors (3) To study demographic factors of farmers affecting the decision to purchase agricultural 

equipment from small entrepreneur of farmers in Kanchanaburi Province. This research is a quantitative 

research and the sample used in this research is 398 farmers in Kanchanaburi. The tools that was used in 

this research is T-Test statistic, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis. Most of population is 

male, aged between 31 – 40 years, married, undergraduate, average income per year between 200,000 – 

300,001 baht and Agricultural land within 20 Rai (1,600 Square Meters) with Sugarcane farm. The results 

found that difference payment method of Consumer Behavior(P-Value = 0.027) and Marketing mix factors 

1
 นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 10400 email: nuttachaphan@gmail.com 

2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กรุงเทพมหานคร 10400 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

579



Place (P-Value = 0.01 8 ), Process (P-Value = 0.04 3 )  and Product (P-Value = 0.05) affecting the decision to 

purchase agricultural equipment from small entrepreneur of farmers in Kanchanaburi Province with 

statistical significance level of 0.05 

 

Keywords: Agricultural Equipment , Consumer Behavior, Marketing Mix, Purchase Decision 

 

1. บทนำ 

 
ประเทศไทย เปนประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร และภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยตอการทำเกษตรกรรมอยางมาก 

นำไปสูการประกอบอาชีพหลักของประชากรประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยา ประชากรไดหันมาปลูกขาวกัน

อยางกวางขวาง จนกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของยุคสมัยนั้นจนถึงปจจุบัน ทำใหประเทศไทยไดประสบความสำเร็จใน

การเปนผูสงออกขาวรายใหญของโลก และไดครองตำแหนงอยูในอันดับตนๆของตลาดขาวโลก นอกจากนั้นประเทศไทยยังมี

ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่ตลาดโลกตองการอีกหลายชนิด เชน ยางพารา มันสำปะหลัง สับปะรด ออย เปนตน ในป 2564 

ที่คาดวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid 19 ของประเทศคูคาจะคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดี ซึ่งทำใหภาวะเศรษฐกิจ

ไทยมีการฟนตัวและคาดวาจะขยายตัวประมาณ รอยละ 1.7 ถึงรอยละ 2.7 โดยไตรมาสแรก (ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม) ขยายตัวแลวรอยละ 1.4แนวโนม GDP ทั้งป 2564 ของสินคาเกษตรกรรมกลุมพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1.7 ถึง

รอยละ 2.7 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) ในชวงครึ่งหลังของป 2563 และชวงตนป 2564 ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น ทำ

ใหมีปริมาณน้ำสะสมในอางเก็บน้ำที่สำคัญและในแหลงน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงสามารถทำการเพาะปลูกได 

รวมทั้งสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย ไมประสบปญหาภัยแลงที่รุนแรง ทำใหสถานการณการผลิตพืชและ ปศุสัตวดีกวาป

ที่ผานมา ประกอบกับราคาสินคาเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการเพิ่มปริมาณการผลิตมาก

ขึ้น โดยใชอุปกรณทางการเกษตร มาเปนหนึ่งเครื่องมือเพื่อลดการใชแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เชน 

เครื่องพนยา เครื่องปมน้ำ เครื่องตัดหญา เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ เปนตน จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด 12,176,968 ไร 

ประกอบดวยพื้นที ่สวนปาไมประมาณ 7.4 ลานไร และพื้นที ่เกษตรประมาณ 3,066,599 ไร (สำนักงานเกษตรจังหวัด

กาญจนบุรี, 2562) ประกอบดวยพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิดแรก คือ ขาว ออย มันสำปะหลัง และยางพารา เมื่อกลุมของ

เกษตรกรรมมีแนวโนมในการขยายตัวสูงขึ้น สงผลใหกลุมธุรกิจรานอุปกรณการเกษตร และเครื่องมือเกษตร มีโอกาสเติบโตใน

ทิศทางเดียวกัน แตไมไดมีเพียงรายยอยในตลาดเหมือนในสมัยกอนอีกตอไป ปจจุบันคูแขงรายใหญที่เติบโตจากการขาย

อุปกรณเพื่อการกอสรางบาน ไดขยายธุรกิจมาชิงสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจอุปกรณการเกษตรไปดวย อยาง ไทวัสดุ ซึ่ง

ปจจุบันไดขยายสาขาครอบคลุมตามหัวเมืองทั่วประเทศไทยถึง 60 สาขา (สยามรัฐออนไลน, 2564) และมีแนวโนมในการ

ขยายสาขาเพิ่มเติมตามเขตอำเภอตางๆในอนาคต ซึ่งจะสงผลกระทบตอยอดขายของผูประกอบการรายยอยที่อยูในพื้นที่

ละแวกเดียวกัน ผูวิจัยจึงความสนใจในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการรายยอย

ของกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมทางการตลาด 

7Ps และดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของ

เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำขอมูลไปใชในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด เพิ่มความสามารถทางการแขงขัน และ

ขยายฐานลูกคาใหมใหกับรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยในจังหวัดกาญจนบุรี 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 พฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภคคือการกระทำที่เปนขั้นตอน ผานกระบวนการคิด การคาหาขอมูลขาวสาร การเลือกซื้อ การ

ประเมิณคุณคา เพื่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสนใจ (ปทมพร คัมภีระ, 2557) 

พฤติกรรมผูบริโภคคือการแสดงออกของแตละบุคคล ในการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงการตัดสินใจ ที่แตกตางกัน

ออกไปในแตละบุคคล แสดงใหเห็นถึงความชอบหรือไมชอบ โดยวัดไดจาก ความคิด, สีหนา, การเคล่ือนไหวรางกาย (Leavitt, 

1972 อางโดยฑิตาพร รุงสถาพร, 2563) โดยวิเคราะหไดจาก 7 คำถาม (6Ws 1H) ดังนี้  

1. ลูกคาคือใคร (Who) ลักษณะของกลุมลูกคาเปาหมายในธุรกิจ โดยดูจากปจจัยดานประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ 

รายไดเฉล่ีย ระดับการศึกษา เปนตน  

2. ลูกคาตองการอะไร (What) สินคา หรือ บริการที่ลูกคาตองการซื้อ โดยศึกษาจากกลุมลูกคาเปาหมายถึงประโยชน

ของการเลือกซื้อวาเนนไปดานใดโดยเฉพาะ เชน มุงเนนดานผลิตภัณฑ เลือกซื้อเพราะสินคามีคุณภาพดี  

3. ลูกคาอยูที่ไหน (Where)  คือสถานที่ที่กลุมเปาหมายเขาไปเลือกซื้อสินคาและบริการ หรือชองทางในการเขาถึง

ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวสินคา เพื่อผูประกอบการจะสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง 

4. ลูกคาซื้อเมื่อไหร (When) ชวงเวลาที่ลูกคาทำการซื้อสินคา เชน ชวงสิ้นเดือน เทศกาลตางๆ ในโอกาสสำคัญ 

ฤดูกาลเปนตน เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธในการกระตุนยอดขายและจำนวนในการซื้อสินคา 

5. เหตุผลในการซื้อ (Why) แรงจูงใจในการซื้อสินคา เปนการวิเคราะหหาปจจัยที่ทำใหเกิดการตัดสินใจซื้อของ

กลุมเปาหมาย เชน ลูกคาเลือกซื้อเครื่องตัดหญาเพราะตองการความรวดเร็วและสะดวกสบาย เปนตน 

6. ผูมีอิทธิพลในการซื้อ (Whom) คือบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ หรือผูเปนแรงบันดาลในใจการซื้อ เชน คน

ในครบครัว เพื่อนสนิท Influencer หรือผูเชี่ยวชาญที่นาเชื่อถือ  

7. ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาอยางไร (How) เงื่อนไขการตัดสินใจซื้อของลูกคา แตการตัดสินใจจะแตกตางกันออกไป

ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาดวย เชน ลูกคาเลือกซื้อเครื่องตัดหญาจากรานคาใกลบาน แทนการเลือกซื้อเครื่องตัดหญาจากรานใน

เมืองที่ราคาถูก เปนตน ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถมองเห็นกระบวนการตัดสินใจของลูกคา และกำหนดกลยุทธที่เหมาะสม

กับลูกคาไดมากที่สุด 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 

เสรี วงษมณฑา (2542) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง สินคาเปนที่ตองการของตลาด พรอมกับราคาที่

เหมาะสม ทำใหผูบริโภคเกิดความรูสึกคุมคา และกระจายสินคาใหเขาถึงตลาดอยางทั่วถึง ทำใหมีความสะดวกในการบริโภค 

และกระตุนใหผูบริโภคเกินความตองการและตัดสินใจซื้อ 

1.ดานผลิตภัณฑ  (Product) เปนสิ่งที่ผูประกอบการเสนอขายใหกับตลาด จึงตองมกีารออกแบบที่นาดึงดูด คุณภาพดี 

ตามความตองการของตลาด เพื่อทำใหผูบริโภคไดรับรูถึงคุณคาและประโยชนของผลิตภัณฑ 

2.ดานราคา  ( Price ) มูลคาของผลิตภัณฑที่วัดออกมาในรูปของตัวเงิน ถาคุณคาที่ไดรับสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจ

ซื้อ ในการกำหนดราคาควรคำนึงถึงตนทุนการผลิต สภาพการแขงขัน และราคาของคูแขงขันในตลาด 

3.ดานชองทางการจัดจำหนาย  ( Place ) เปนชองทางในการสงมอบคุณคาและคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่นำเสนอ 

โดยตองมีการกระจายสินคาและบริการใหครอบคลุมตลาดเปาหมาย เพื่อความสะดวกในการซื้อ 

4.ดานสงเสริมการตลาด  ( Promotion ) เปนเครื่องมือที่ชวยสื่อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ เพื่อกระตุนพฤติกรรมการ

ซื้อและสรางการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑ ซึ่งสามารถทำการสื่อสารผานทางพนักงานขาย (Personal Selling) หรือ การ

ส่ือสารโดยไมใชคน (Nonperson Selling)  
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5.ดานบุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) ผูที่ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธกับลูกคามากที่สุด เพื่อเสริมสรางมิตร

ไมตรีกับลูกคา ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และเกิดการซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ำ 

6.ดานการสราง และ นำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation)  การสรางคุณภาพ

โดยรวม เพื่อใหแตกตางและโดดเดนจากคูแขง ทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา หรือ

ผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ (สมวงศ พงศสถาพร, 2546) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัส

จับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาหรือบริการอยูในขณะนั้น 

7.ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการ  ที่นำเสนอ

ใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว  

2.3 การตัดสินใจซื้อ 

ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อโดยการอธิบายตามลำดับขั้นตอนจิตวิทยาพื้นฐาน 5 ขั้นตอนดังนี้ (Kotler & Keller, 2012) 

1. การตระหนักรูถึงความตองการ (Problem Recognition) ผูบริโภคถูกกระตุนใหเกิดความตองการโดยนักการตลาด 

เชน การโฆษณาทางโทรทัศน อาจจะตองทำการกระตุนผูบริโภคอยูเปนเวลานาน หากไมมีการตระหนักรูเกิดขึ้นมากพอ จะไม

สามารถทำใหเกิดการตัดสินใจซื้อได  

2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคถูกกระตุนใหเกิดความตองการแลว จะทำใหผูบริโภคสนใจ

ในการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา สถานที่จัดจำหนายและโปรโมชั่น ขอเสนอตางๆ 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) หลังจากไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่สนใจแลว 

จะเกิดขั้นตอนของการประเมินทางเลือก โดยการพิจารณาจากลักษณะตางๆของผลิตภัณฑของแบรนดอื่นๆ เพื่อทำการ

เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของแตละแบรนด 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผานขั้นตอนของการประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะไดผลิตภัณฑและแบ

รนดสินคาที่ตองการแลว ทำใหเกิดความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ผูบริโภคเกิดการซื้อและไดทดลองใชผลิตภัณฑแลว กอใหเกิด

ความพึงพอใจ หรือความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง จะสงผลตอการซื ้อซ้ำ และการบอกตอเกิดขึ้น 

2.4 ลักษณะของประชากรศาสตร (Demographic) 

Kotler (1997) กลาววา ตัวแปรทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อาชีพ อายุ รายได การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ 

และสัญชาติ คือปจจัยที่ใชในการแบงสวนแบงของตลาด เพื่อใชวัดความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค และความถี่

ในการใชผลิตภัณฑ ซึ่งการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรแสดงใหเห็นขนาดของตลาดเปาหมาย และอดุลย จาตุรงคกุล 

(2543) ไดกลาวไววา ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสำคัญตอนักการตลาด เนื่องจากมคีวามสัมพันธกบัความตองการ

ของสินคา หากเกิดการเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร แสดงใหเห็นถึงการเกดิขึ้นของตลาดใหม และตลาดเดิมที่มอียูกจ็ะ

หายไป หรอืมีขนาดเล็กลง 

2.5 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการซ้ือของเกษตรกร ประเภทของเคร่ืองมือเกษตร/ ความถ่ีในการซ้ือ/ 

ความตอ้งการซ้ือ/ จาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายต่อคร้ัง/ วิธีการส่ังซ้ือ/ ช่องทางในการรับ

ขอ้มูล/ ฤดูกาล/ เหตุผลในการซ้ือ/ ผูท่ี้มีส่วนร่วมตดัสินใจ/ วิธีการชาํระเงิน 

การตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือ

เกษตรจากผูประกอบการคา

เคร่ืองมือเกษตรรายยอยของ

กลุมเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ/์ ดา้นราคา/ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง/ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด/ ดา้นบุคลากร/ ดา้นกระบวนการ/ ดา้นกายภาพ  

ปจจัยสวนบุคคล เพศ/ อายุ/ ระดับการศึกษา/ สถานภาพ/ รายไดเฉลี่ย/ ปรมิาณ

พื้นท่ีเกษตรกรรม/ ชนิดของพืชท่ีปลูก 
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3. วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตร

รายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยใชตัวแปร ดานพฤติกรรมของผูบริโภค ดานสวนประสมทางการตลาด และ

ปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการก็บขอมูล มีทั้งหมด 4 สวนไดแก ดานพฤติกรรมผูบริโภค และดาน

ปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะของคำตอบแบบมาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรวัดเรียงอันดับ สวนของดานสวนประสมทาง

การตลาด และการตัดสินใจซื้อ ใชมาตรวัดระดับความคิดเห็น เลือกสุมตัวอยางจากครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวน 79,964 ครัวเรือน (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) นำมาคำนวณสูตร Taro Yamane Formula 

(Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความเชื่อมั ่น 95% ใชคาความคลาดเคลื่อนในการสุ ม 5% ของประชากรโดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบ Quota Sampling จำนวน 398 คน และเลือกพื้นที่ในการเก็บขอมูล จากรานผูประกอบการรายยอยที่เปนคูคา

จากฐานขอมูลของบริษัท บิ๊กไฟว แมชีนเนอรี่ จำกัด จำนวนทั้งหมด 16 ราน แบงเก็บขอมูลรานละ 25 ชุด โดยพนักงานขาย

ของบริษัทฯ ใชเวลาในการเก็บขอมูล 2 สัปดาห เมื่อไดขอมูลครบแลวจึงนำมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

เพื่อประมวลผลขอมูลโดยแบงเปน 2 ประเภท 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยการหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) และตารางไขว 

(cross tabulation) สำหรับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนบุคคล โดยคาเฉลี่ย (Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อ 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  สำหรับปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนบุคคล ใชการวิเคราะห

ความแปรปรวน(ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สำหรับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และการตัดสินใจซื้อ โดยที่ R=0.208  R2=0.043  Adj.R2=0.026  SEE=0.362  Sig=0.015   

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค 

ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญประเภทเครื่องมือเกษตรที่เลือกซื้อ

โดยแบงตามลักษณะการใชงาน คือ เครื่องมือที่ใชสำหรับ น้ำ ปุย และสารเคมี คิดเปนรอยละ 34.20 โดยมีความถี่ในการเลือก

ซื้อที่ 2 – 4 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 41.20  ใชจำนวนเงินเฉลี่ยครั้งละ 5001 – 9000 บาท คิดเปนรอยละ 26.90 และ

เลือกซื้อในชวงฤดูฝนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.30  เหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องมือเกษตรคือ เครื่องมือเดิมที่ใชเสียหาย

หรือชำรุด คิดเปนรอยละ 26.60 และทำการสั่งซื้อผานทางหนารานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอย คิดเปนรอยละ 

50 โดยมีเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยคือ มีสวนลดและโปรโมชั่น 

คิดเปนรอยละ 45.98  ดวยการชำระเงินผานเงินสด คิดเปนรอยละ 30.2 และผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจคือตนเอง คิดเปน

รอยละ 56.80  ซึ่งกลุมตัวอยางสวนมากรูจักรานของผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยผานทางปายโฆษณามากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 41.1 

4.2 ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาขอมูลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา

เครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมมีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 เรยีงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอยดังนี้ 

1. ดานราคา คาเฉล่ียเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 ใหความสำคัญมากในขอ สามารถตอรองราคา

ได รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องมือ และกำหนดราคาแบบมีมาตรฐาน ตามลำดับ 
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2. ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 ใหความสำคัญมากในขอ เครื่องมือมี

มาตรฐานรับรอง เชน มอก. รองลงมาคือ ความทันสมัยของเครื่องมือ และชื่อเสียงของเครื่องมือเกษตรเปนที่รูจัก 

3. ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ใหความสำคัญมากในขอ บริการหลังการ

ขายที่ดีของพนักงาน เชน การใหขอมูลเพิ่มเติมดานการใชงาน วิธีการแกไขปญหาเบื้องตน รองลงมาคือพนักงานที่ใหบริการมี

ความสุภาพเรียบรอย และพนักงานที่มีความรูในสวนของเครื่องมือ สามารถใหขอมูลไดถูกตองครบถวนตามลำดับ 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 ใหความสำคัญมากในขอ 

โปรโมชั่นสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมลุนชิงโชค และการโฆษณาผานสื่อตางๆ อยาง

สม่ำเสมอตามลำดับ 

5. ดานการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 ใหความสำคัญมากในขอ ความ

สะดวกในการสั่งซื้อสินคาผานโทรศัพท หรือ ชองทางออนไลนอื่นๆ รองลงมาคือบริการจัดสงสินคาถึงหนาบาน และการมีที่

จอดรถรับรองเพียงพอตามลำดับ 

6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ใหความสำคัญมากในขอ 

ความชัดเจนของปายบอกทาง หรือปายราน รองลงมาคือ การจัดเรียงเครื่องมือที่เปนระเบียบ งายตอการเลือกซื้อ และความ

ทันสมัยของการตกแตงรานคาตามลำดับ 

7. ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 ใหความสำคัญมากในขอ ความ

รวดเร็วในการใหบริการ รองลงมาคือ การใหบริการตลอดเวลา ในกรณีที่สินคามีปญหา และการมีชางซอมบำรุงคอยใหบริการ 

ตามลำดับ 

4.3 ขอมูลดานระดับการตัดสินใจซื้อ 

ผลการศึกษาขอมูลการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกร

ในจังหวัดกาญจนบุรี ระดับการตัดสินใจรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 จำแนกราย

ดานสวนใหญเมื่อมีโอกาสซื้อเครื่องมือเกษตรครั้งตอไปจะเลือกซื้อจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอย มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.88 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88  รองลงมาคือเมื่อไดพิจารณาปจจัยดานตางๆ แลวมีความตองการที่

จะซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.88 และเมื่อมีโอกาสจะแนะนำผูอื่นใหเลือกซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอย มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 

4.4 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา  รายไดเฉล่ียตอป 

ปริมาณพื้นที่ในการทำเกษตรกรรม ประเภทของพืชที่เพาะปลูก จำนวน 398 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

69  ชวงอายรุะหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 37.4 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 50.8  ระดับการศึกษาต่ำกวา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74.6 มีรายไดเฉล่ียตอป 200,001 – 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.9  มีพื้นทีท่ำเกษตรกรรมไม

เกิน 20 ไร คิดเปนรอยละ 62.6 และปลูกพืชประเภทออย คิดเปนรอยละ 35.7 

4.5 ขอมูลจากตารางไขวดานพฤติกรรมผูบริโภคและปจจยัสวนบุคคล 

จากผลการวิเคราะหพบวาเครื่องมือเกษตรแตละประเภท มีความตองการแตกตางกันในแตละชวงฤดู แตเครื่องมือ

ประเภทที่ใชกับน้ำ ปุยและสารเคมี มีการสั่งซื้อจากผูบริโภคมากที่สุดในทุกฤดูกาล อธิบายไดวา ในชวงฤดูรอนเกษตรกร

ประสบปญหากับภาวะหนาแลง อาจมีความตองการที่จะใชเครื่องมือประเภทปมน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำ ในฤดูฝน เกษตรกรอาจ

ประสบปญหาจากการเติบโตของวัชพืช จึงมีการเลือกซื้อเครื่องมือประเภท เครื่องพนยา หรือเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบาย

น้ำออกจากพื้นที่การเกษตร ในฤดูหนาว เกษตรกรอาจประสบภัยแลงอีกครั้ง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกมากที่สุด
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ในชวงเดือนกันยายน หลังจากนั้นจะมีฝนเพียงประปราย โดยเกษตรกรเลือกซื้อเครื่องมือเกษตรเดือนละ 2 – 4 ครั้ง และใช

จายอยูที่ 5001 – 9000 บาท และกลุมเกษตรกรเพศชาย และไมรูเพศที่มีอายุในชวง 31 – 40 ป เลือกซื้อสินคาจากหนาราน

ผูประกอบการคารายยอยเปนหลัก สวนเกษตรกรเพศหญิงที่มีอายุชวงเดียวกันส่ังซื้อเครื่องมือเกษตรผานทางชองทางออนไลน

เปนสวนมาก ซึ่งเปนอีกชองทางที่นาสนใจสำหรับสถานการณปจจุบัน พบวาเกษตรกรในแตละชวงอายุ มีการใชชองทาง

ออนไลนในการสั่งซื้ออยูเชนเดียวกัน โดยมีจำนวนการใชงานของเกษตรกรอยูลำดับที่ 3 คิดเปนรอยละ 38.94 รองลงมาจาก

การซื ้อสินคาหนาราน และสั ่งซื ้อผานโทรศัพท และเกษตรกรผู ที ่มีรายไดเฉลี ่ยตอปที ่ 100,000 – 200,000 บาท และ 

200,001 – 300,000 บาท มีเหตุผลในการเลือกซื้อเครื ่องมือจากรานผูประกอบการคารายยอยเนื่องจากมีสวนลด และ

โปรโมชั่นมากที่สุด แสดงใหเห็นวาเกษตรกรกลุมนี้ใหความสำคัญกับเรื่องราคาที่ถูกและออนไหวตอกิจกรรมสงเสริมการขาย 

สวนกลุมผูที่มีรายได 300,001 – 400,000 บาท เลือกซื้อจากรานคาผูประกอบการรายยอยเพราะราคาต่ำกวารานอื่น แสดง

ใหเห็นวาเกษตรกรกลุมนี้มีการเปรียบเทียบราคาจากหลายแหลง กอนทำการตัดสินใจซื้อ สวนกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอปที่ 

400,001 บาทขึ้นไป ไมไดคำนึงถึงเรื่องราคาเปนหลัก แตใหความสนใจกับทำเลที่ตั้งของรานคาที่สะดวกตอการเดินทาง 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา

เครื่องมือเกษตรรายยอยของกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีที่แตกตางกัน 

ผลจากการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูบริโภค ในดานวิธีการชำระเงินที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือ

จากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรแีตกตางกัน โดยผลการวิจัยมีคา P-Value 

เทากับ 0.027  ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ α = 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการ

คาเครื่องมือเกษตรรายยอยของกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี 

ผลจากการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานกระบวนการตาม และดานผลิตภัณฑ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี โดยผลการวิจัยมีคา P-Value < 0.05 และ Beta เทากับ 0.118  0.101  และ 0.098 ตามลำดับ จึงยอมรับ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่ 3 ผู บริโภคที ่มีปจจัยสวนบุคคลที ่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อเครื ่องมือเกษตรจาก

ผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีที่แตกตางกัน 

ผลจากการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ(P-Value = 0.474) อายุ(P-Value = 0.809) สถานภาพ(P-

Value = 0.930) ระดับการศึกษา(P-Value = 0.834)  รายไดเฉล่ียตอป(P-Value = 0.444) ปริมาณพื้นที่ในการ

ทำเกษตรกรรม(P-Value = 0.052)  ประเภทของพืชที่เพาะปลูก(P-Value = 0.932) มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ

เครื่องมอืเกษตรจากผูประกอบการคาเครือ่งมอืเกษตรรายยอยของกลุมเกษตรกรในจงัหวดักาญจนบุรีไมแตกตางกัน โดย

ผลการวิจัยมีคา P-Value สูงกวาระดับนัยสำคัญ α = 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัด

กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากผูประกอบการคา

เครื่องมือเกษตรรายยอยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา พฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก พฤติกรรมผูบริโภคดาน

วิธีการชำระเงินในการซื้อเครื่องมือเกษตรที่แตกตางกัน เปนเพียงปจจัยเดียวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตร
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จากผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยของกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรแีตกตางกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 

P-Value < 0.05 อธิบายไดวา เนื่องจากตัวเครื่องมือ ราคา และบริการของรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยอาจ

ไมแตกตางกันมาก เกษตรกรจึงมุงเนนในดานการชำระเงิน ในดานของการใหเครดิตสินเชื่อ การผอนชำระ มาเปนปจจัยในการ

ตัดสินใจซื้อ สวนปจจัยพฤติกรรมดานอื่นๆ ไดแก ประเภทเครื่องมือเกษตรที่เลือกซื้อ  ความถี่ในการซื้อสินคาตอเดือน  เหตุผล

ในการซื้อเครื่องมือเกษตร  จำนวนเงินที่ใชซื้อสินคาแตละครั้ง  วิธีการส่ังซื้อสินคา  ชองทางการรูจักรานคา ฤดูกาลที่เลือกซื้อ

เครื่องมือเกษตร เหตุผลที่เลือกซื้อสินคาจากรานผูประกอบการรายยอย  ผูมีสวนรวมในการซื้อเครื่องมือเกษตร ไมมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยในจังหวัดกาญจนบุรี อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ P-Value > 0.05 และปจจัยดานสวนประสมการตลาด 7P ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องมือเกษตรจากราน

ผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยในจงัหวัดกาญจนบุรี มากที่สุดไดแกดาน ไดแก ดานชองทางการจัดจำหนาย (Beta 

=0.118) และ ดานกระบวนการ (Beta =0.101) และดานผลิตภัณฑ (Beta = 0.098) ตามลำดับ สามารถวิเคราะหไดวากลุม

เกษตรกรใหความสำคัญในเรื่องของความสะดวกในการสั่งซื้อผานชองทางออนไลน ยอมสามารถลดคาใชจายในการเดินทาง 

ผนวกกับการใหบริการที่รวดเร็วจะชวยลดระยะเวลาในการซื้อเครื่องมือเกษตรอีกดวย อีกทั้งยังใหความสำคัญในดานของตัว

ผลิตภัณฑ เนื่องจากเครื่องมือเกษตรในทองตลาดมีการแขงขันกันสูงในเรื่องของราคา เกษตรกรอาจไมมั่นใจในคุณภาพของ

เครื่องมือที่มีราคาถูก แตไมมีการรับรองมาตรฐาน โดยเมื่อผูประกอบการทำการเพิ่มชองทางการจัดจำหนาย ใหสะดวกตอการ

สั่งซื้อทางออนไลนมากขึ้น จะสงผลใหมีความตองการซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานคาผูประกอบการรายยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 

0.118 การปรับปรุงดานกระบวนการ ใหสามารถบริการไดรวดเร็วมากขึ้น จะสงผลใหมีความตองการซื้อเครื่องมือเกษตรจาก

รานคาผูประกอบการรายยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.101 และผลิตภัณฑที่คุณภาพดี มีมาตรฐาน ตอบโจทยความตองการผูบริโภค

มากขึ้น จะทำใหความตองการซื้อเครื่องมือเกษตรจากรานคาผูประกอบการรายยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.098 สุดทายคือปจจัย

ทางประชากรศาสตรไดแก เพศ  อายุ   สถานภาพ ระดับการศึกษา  รายได เฉลี ่ยตอป  ปริมาณพื้นที ่ ในการทำ

เกษตรกรรม ประเภทของพืชที ่ เพาะปลูกที ่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อเครื ่องมือเกษตรจากราน

ผูประกอบการคาเครื่องมือเกษตรรายยอยในจังหวัดกาญจนบุรี 

5.1 ขอเสนอแนะ 

1.1 ผูประกอบการควรเพิ่มชองทางการชำระเงินที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใหเครดิตกับผูบริโภคที่มีการซื้อซ้ำ

บอยครั้ง หรืออาจเพิ่มชองทางการผอนชำระใหกับผูบริโภค โดยไมตองใชบัตรเครดิต เพื่อเปนวิธีเติมเต็มการบริการของรานคา

ใหมีความสามารถในการแขงขันไดใกลเคียงกับรานคาโมเดิรนเทรด เชนไทวัสดุ ที่สามารถใหผอนชำระผานบัตรเครดิตได 

1.2 จากผลการศึกษาผูบริโภคใหความสำคัญกับความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาผานโทรศัพท หรือชองทางออนไลน

อื่นๆ ดังนั้นผูประกอบการควรเพิ่มชองทางในการขายใหมีความงายตอการเลือกซื้อสินคา ใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาได

ดวยตนเอง เพื่อลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทางมาเลือกซื้อหนาราน ซึ่งอาจเปนปจจัยที่ทำใหผูบริโภคใชเวลาในการ

ตัดสินใจซื้อนานขึ้น นอกจากนั้นยังตองใหความสำคัญกับเรื่องของบริการสงสินคาถึงบาน เพื่อตอบรับกับการเพิ่มชองทางการ

จำหนายมากขึ้น 

1.3 จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางใหเหตุผลในการเลือกซื้อเครื่องมือจากรานผูประกอบการคารายยอย เนื่องจาก

การมีสวนลดและโปรโมชั่นเปนอันดับแรก แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความออนไหวตอราคาสูง ดังนั้นผูประกอบการควรเพิ่มกล

ยุทธดานการสงเสริมการตลาดอยูตลอด เพื่อดึงดูดใหผูบริโภคไมเปลี่ยนใจไปซื้อเครื่องมือจากรานอื่น และควรจัดกิจกรรมเพื่อ

รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางผูประกอบการและผูบริโภค ดวยโปรแกรมสะสมยอดเพื่อแลกของรางวัล สำหรับกระตุนใหเกิด

การซื้อซ้ำ หรือสะสมยอดเพื่อแลกเปนสวนลดเงินสด สำหรับการเพิ่มยอดการซื้อสินคาในแตละครั้ง 
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5.2 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1. เพื่อใหไดขอมูลพฤติกรรมการซื้อ และสวนประสมทางการตลาดที่แมนยำมากขึ้น ควรมุงเนนศึกษาชนิดหรือประเภท

ของเครื่องมือเกษตรแบบเจาะจง เชน มุงเนนไปในดานของเครื่องมือที่ใชในกับน้ำ หรือระบุชนิดของตัวเครื่องมืออยางชัดเจน 

เชน เครื่องปลูกขาวโพด หรือ เครื่องสีขาว เปนตน เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของเครื่องมือแตละชนิดอาจมีความแตกตางกัน 

2. งานวิจัยครั้งนี ้ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อและตัดสินใจของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการเลือกราน

ผูประกอบการตามสะดวก จึงอาจยังไมครอบคลุมอำเภออื่นๆที่อยูภายในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมสวนนี้จะชวย

ใหมองเห็นพฤติกรรรมการซื้อของผูบริโภคภายในจังหวัดกาญจนบุรีไดชัดเจนขึ้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจจากผูบริโภคที่เคยซื้อเครื่องมือจากไทวัสดุ เพื่อนำมา

เปรียบเทียบกับผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องมือจากรานผูประกอบการรายยอย และนำขอมูลที่ได ไปกำหนดกลยุทธทางการตลาด

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับคูแขงของผูประกอบการคารายยอยไดดียิ่งขึ้น 

 

5.3 ขอจำกัดในงานวิจัย 

เนื่องจากขอมูลที่เกบ็ รวบรวมจากแบบสอบถามที่ทำโดยกลุมตัวอยาง ซึ่งมีการเก็บขอมูลในชวงสถานการณ Covid ทำ

ใหขอมูลอาจถูกจำกัดแคในแบบสอบถาม เนื่องจากมีระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามที่คอนขางจำกัด และรายละเอียด

บางสวนที่ยังไมสามารถอธิบายใหผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจกอนตอบแบบสอบถาม รวมถึงพฤติกรรมเชิงลึกของผูบริโภค ยัง

ตองอาศัยจากการสังเกตหรือการสัมภาษณเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอมูลที่เก็บจากแบบสอบถามนั้นเก็บในชวงเดือน มาราคม ถึง 

กุมภาพันธ 2565 ดังนั้น ผูที่ตองการนำขอมูลวิจัยนี้ไปใช จึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำขอมูลไปประยุกตใช

เนื่องจากขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาได 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอตลาดหลักทรัพยและการพยากรณภาวะตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

Economic Factors Affecting Stock Market and Forecast the regimes of the 

Stock Exchange of Thailand  
 

ณัฐธิดา แกวประสิทธิ0์1  และ รุงนภา โอภาสปญญาสาร1

2 

Nattida Kaewprasit and Rungnapa Opartpunyasarn 
 

บทคัดยอ 
     บทความนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจทีส่งผลตอความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยโดยแบงเปนสภาวะ วิเคราะหความนาจะเปนที่จะเกิดสภาวะตลาดขยายตัว และสภาวะถดถอย โดยใชขอมูลทุติย

ภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแตเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2543 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดวยแบบจำลอง Markov 

Switching Vector Autoregressive model(MS-VAR)  ปจจัยทางเศรษฐกจิที่นำมาศึกษา ไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย

นโยบาย ดัชนีคาเงินบาท และสวนตางอตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผลการศึกษาพบวา สภาวะที่ 1 คือสภาวะ

ตลาดถดถอย และภาวะที่ 2 คือสภาวะตลาดขยายตัว โดยโอกาสทีต่ดิอยูในสภาวะที่ 2 นั้นคอนขางนานกวา ผลจากการ

ตอบสนองอยางฉับพลันแสดงใหเห็นวา เมื่อตวัแปรทางเศรษฐกิจถูกกระตุน 1 หนวย จะตอบสนองใหความผันผวนของอตัรา

ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยสวนใหญเพิม่ขึ้นทัง้ในสภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 2  

 

คำสำคัญ: ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย 1, การช 2, แบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมารคอฟ 3, การ

ตอบสนองอยางฉับพลัน 4 
 

Abstract 
This article aims to study the economic factors affecting the volatility of the returning Stock Exchange 

of Thailand by divided into regimes, analyzes the probability of expansion and recession market. By using 

the monthly time series secondary data from May 2000 to July 2021 with Markov Switching Vector 

Autoregressive model (MS-VAR). The economic factors that were studied were inflation rate, policy rate, 

NEER and yield spread. The results found that the regime1 was recession market and regime2 was 

expansion. The probability that stuck in the regime2 was more than the regime1. The results of Impulse 

Response Analysis found that when economic factors are stimulated 1 unit, they are responded volatility 

of the returning Stock Exchange of Thailand increased mostly in both regime1 and regime2. 
 

Keywords: Volatility of Stock Market Returns 1, GRACH 2, Markov Switching model 3 , Impulse Response 

Function 4 
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1. บทนำ 

 

ปจจุบันการลงทุนตลาดหลักทรัพยในหลายประเทศเปนที่นิยมอยางมาก รวมถึงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ( 

The Stock Exchange of Thailand ) ซึ่งเปนแหลงลงทุนที่สำคัญของนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตามการ

ลงทุนในหุนหรือตราสารทุนนั้นนอกจากจะมีโอกาสไดกำไรที่สูงแตก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเชนกันซึ่งผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในตลาดหุนในชวงที่ตลาดเกิดวิกฤตจะมีความผันผวนคอนขางสูง นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในตลาดทุน ดังนั้นแนวคิดใน

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยปจจัยพื้นฐาน เปนแนวคิดที่วิเคราะหปจจัยที่กำหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ

ลงทุนและมูลคาของหลักทรัพย ปจจัยที่ใชในการพิจารณา ไดแก ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยดานภาวะอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ และปจจัยที่เกี่ยวของกับผลการดำเนินงาน เปนตน ปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบตอความผันผวนของผลตอบแทน

ในตลาดหลักทรัพยแตกตางกันไปในแตละสภาวะตลาด ดังนั้นปจจัยทางดานเศรษฐกิจหรือตัวเลขทางการเงินที่ควรพิจารณา

เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจ ที่จะทำใหผูลงทุนทราบถึงทิศทางแนวโนมการลงทุนตอกลุมหลักทรัพยอุตสาหกรรมที่จะไดรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ อาทิ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สวนตางอัตรา

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เปนตน โดยขอมูลดังกลาวเปนตัวเลขที่แสดงถึงสภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นใน

การลงทุนในตลาดหุนรวมถึงทิศทางแนวโนมการลงทุนในสินทรัพยที่ปราศจากความเส่ียงในระยะยาว  

การลงทุนในตลาดขยายตัวหรือถดถอยจะมีความแตกตางกันไปในแตละโอกาสของการลงทุน นักลงทุนสวนใหญให

ความสำคัญกับการคาดการณหรือพยากรณชวงเวลาที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถจัดสรรการการลงทุนของตนเองได โดย

ปญหาของวิจัยในครั้งนี้คือ การประเมินวาสภาวะ(Regime)ตลาดหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงเมื่อใด (หรืออีกนัยหนึ่งคือการ

กำหนดระยะเวลาที่สภาวะมีอยู) ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวของกับแตละสภาวะคืออะไร ซึ่งในปจจุบันพบงานวิจัยใน

ประเทศไทยที่ศึกษาความสัมพันธของความผันผวนอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกับปจจัยทางเศรษฐกิจ

คอนขางเยอะ โดยสวนใหญจะใชแบบจำลองการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) และ Vector Error 

Correction Model (VECM)  แตยังไมพบงานศึกษาใดที ่ใช Markov Switching Vector Autoregressive model (MS-

VAR) และยังพบวางานวิจัยในประเทศไทยคอนขางนอยที่ศึกษาความสัมพันธของความผันผวนอัตราผลตอบแทนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกับปจจัยทางเศรษฐกิจโดยแบงเปนสภาวะ อีกทั้งงานวิจัยนี้จะใชแบบจำลองที่แตกตางจาก

งานวิจัยในประเทศไทยกอนหนา ซึ่งแบบจำลองนี้จะสามารถประมาณคาความนาจะเปนในการอยูสภาวะตลาดเดิมหรือยายไป

สภาวะใหมมีโอกาสมากนอยเพียงใด และยังสามารถใชการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองอยางฉับพลัน (Impulse 

Response Function; IRF) มาเปนเครื่องมือในการดูวาเมื่อตัวแปรใดถูกกระตุน จะตอบสนองใหอีกตัวแปรเปลี่ยนแปลงไป

อยางไร โดยสามารถกำหนดระยะเวลาผลการตอบสนองที่เราสนใจได เชน ดูวาอีก 10 เดือนขางหนาผลการตอบสนองจาก

การถูกกระตุนดวยอีกตัวแปรเปนอยางไร ซึ่งแตกตางจากแบบจำลองสมการถดถอยเชิงซอนที่สามารถศึกษาไดเพียงสงผล

ทางบวกหรือทางลบตอตัวแปรตน 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

     1.เพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

แบงเปนสภาวะ (Regime) ของตลาดหลักทรัพย  

    2.เพื่อวิเคราะหความนาจะเปนที่จะเกิดสภาวะตลาดขยายตัว (Expansion) และสภาวะถดถอย (Recession) ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

    1.เพื่อเปนประโยชนแกนักลงทุน หรือผูสนใจใหทราบถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอความผัวผวนของอัตราผลตอบแทน

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสามารถใชผลการศึกษานี้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

     2.เพื่อเปนประโยชนทั้งนักลงทุนและผูประกอบการในการพยากรณตลาดหุนในอนาคต โดยสามารถรูโอกาสในการอยู

สภาวะตลาดเดิมหรือยายไปสภาวะใหมมีความนาจะเปนที่จะเกิดมากนอยเพียงใด 

     3.เพื่อเปนประโยชนแกนักลงทุนและผูประกอบการโดยสามารถทราบไดวาจะใชเวลาอีกนานเทาใดที่ความผันผวนของ

ตลาดหลักทรัพยจะกลับไปอยูจุดเดิม จากตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 

 

     การศึกษาในอดีตเกี่ยวกับแนวทางเพื่อระบุความนาจะเปนของการเกิดของสภาวะตลาดที่ไดรับความนิยมคือ แบบจำลอง

สลับสับเปลี่ยนมารคอฟ โดยHamilton (1989) ถูกนำมาใชอยางกวางขวางในแบบจำลองที่ไมใชเสนตรง (non-linear) ของ

ขอมูลอนุกรมเวลาทางเศรษฐกิจและทางการเงิน สามารถอธิบายลักษณะการทำงานของอนุกรมเวลาในสภาวะ(regime)หรือ 

state ที่เราอยู   

     งานศึกษาในตางประเทศที่นำแบบจำลองทางเศรษฐมิติมาศึกษารวมกับแบบจำลองสลับสับเปลี่ยนมารคอฟ เชน งาน

ศึกษาของ Mamipour and Jezeie (2015) ใชแบบจำลองMS-VECM  ศึกษาผลกระทบของราคาน้ำมันและราคาทองคำที่

สงผลตอดัชนีตลาดหุนในประเทศอิหราน เก็บขอมูลเปนรายเดือนในชวงม.ค. พ.ศ. 2546 ถึง ธ.ค. พ.ศ. 2557 ผลการศึกษา

พบวาสภาวะที่ 1 เปนภาวะถดถอยลึกที ่สุด สภาวะที่ 2 เปนภาวะถดถอยเล็กนอย และสภาวะที่ 3 เปนภาวะขยายตัว 

ผลกระทบของราคาน้ำมันแตละสภาวะนั้นมีนัยสำคัญตอผลตอบแทนของหุนโดยเปนไปในทิศทางบวกในระยะสั้น แตสงผล

ทางลบในระยะยาว และผลกระทบของทองคำจะทำใหผลตอบแทนของตลาดหุนลดลงในระยะสั้น แตผลกระทบคอยๆหายไป 

และหลังจากนั้นประมาณ 10 เดือน ราคาทองคำจะสงผลดีตอตลาดหุน และจะสงผลในเชิงบวกในระยะยาว ความนาจะเปนที่

อยูในสภาวะที่ 2 มีมากที่สุด  

     งานวิจัยของ Bahloul ,  Mroua  and Naifar (2017) ศึกษาผลกระทบของผลตอบแทนและความผันผวนของตัวแปรทาง

เศรษฐกิจมหภาค ไดแก อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10ป และปริมาณเงิน ที่

สงผลตลาดเกิดใหมและตลาดพัฒนาแลว ใชแบบจำลอง MS-VAR ผลของการทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล ดวยวิธGีranger 

Causality Test แสดงใหเห็นวา ในสวนสภาวะที่มีความผันผวนต่ำพบวาอัตราเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล10 ป และปริมาณเงินเปนสาเหตุทำใหเกิดดัชนีของตลาดหุนในตลาดเกิดใหม และมีเพียงอัตราเงินเฟอที่เปน

สาเหตุทำใหเกิดดัชนีของตลาดหุนในประเทศพัฒนาแลว    

     และยังมีงานวิจัยในประเทศไทยของ นิรมล อาริยโชคชัย (2558) ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยภายในที่สงผลตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยแบงเปนภาวะ ใชการสรางหนาตางเคลื่อนที่ และใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก 

เก็บขอมูลเปนรายเดือนตั้งแตเดือนม.ค. พ.ศ. 2539 ถึงเดือนก.ย. พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีนัยสำคัญในภาวะ

ตลาดขาขึ้น คือ อัตราเงินเฟอทั่วไป ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของกลุม ประเทศสมาชิกOECD และPrice-
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earnings ratios ขณะที่ปจจัยที่มีผลตอภาวะตลาดขาลงที่มีนัยสำคัญ คือ ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  

Price-earnings ratios ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  และอัตราแลกเปล่ียน  

     แนวคิด 2–10 spread (Yield spread) เกิดจากการนำอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) อายุ 10 ป 

มาหักลบกับรุนอายุ 2 ป ไดเปนสวนตางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งโดยปกติจะมีคาเปนบวกเพราะการกูยืม 10 ปยอม

ตองใหผลตอบแทนสูงกวาการกูยืม 2 ป แตคาสวนตางนี้ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงไดตามภาวะเศรษฐกิจ ในบางชวงที่เศรษฐกิจ

ถดถอย จะมีคาต่ำจนกระทั่งติดลบได และจะเรียกวา Inverted Yield Curve 

2.2 ปจจยัที่เกีย่วของกับความผันผวนของอตัราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

    อัตราเงินเฟอ (Inflation Rate)  หากดำเนินนโยบายการขยายตัว นำไปสูการเพิ่มขึ้นในการผลิตและอัตราเงินเฟอสงผลให

อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนำไปสูการบริโภคที่ลดลงและการลงทุนในปจจุบันที่ลดลง จึงสงผลตอตลาดหุน

ลดลงดวยเชนกัน (Alabi, Are and Taofik ,2557)  

     อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy rate) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ตัวแปรอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีผลกระทบอยาง

มีนัยสำคัญและสงผลลบตอตลาดเกิดใหมรวมถึงประเทศไทยในภาวะที่มีความผันผวนต่ำ (Bahloul, Mroua and Naifar 

,2017)  

     อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) การดูเพียงอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ไมสามารถชี้วาโดยรวม

แลวเงินบาทแข็งคาหรือออนคาเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่นๆ การติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจึง

ควรพิจารณาควบคูไปกับดัชนีคาเงิน และดัชนีคาเงินที่แทจริง ซึ่งเปนเครื่องชี้สำคัญในการวิเคราะหอัตราแลกเปลี่ยน จากการ

ทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยพบวา อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการซื้อขายหลักทรัพยสุทธิ

ของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย (นันทลินี ธนาสิริวงศ, 2560)              

     จากการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจและผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย 

พบวาเมื ่ออัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราตราแลกเปลี่ยน(ดัชนีคาเงินบาท) สวนตางอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้น จะใหผลตอบแทนของหลักทรัพยลดลง ดังนั้นคาดการณวาจะทำใหความผันผวนของอัตรา

ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นไปดวย และบทความนี้จะใชดัชนีคาเงินบาท (NEER) เปนตัวแทนของอัตราแลกเปลี่ยนใน

ประเทศไทย และใชสวนตางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปและ 2 ป เนื่องจากเปนตัวแปรสำคัญที่

นักลงทุนทั่วโลกใหความสนใจ 

3. วิธีการศึกษา 
ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

     การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปและ 

2 ป เก็บขอมูลจาก Data stream ดัชนีคาเงินบาท อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ

ไทย ขอมูลยอนหลังแบบทุติยภูมิ อนุกรมเวลา เปนรายเดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมของป 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 

จำนวน 255 ตัวอยาง จะไดตัวแปรดังนี้ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 คือ อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡คือ อัตราเงิน
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เฟอ 𝐶𝐶𝑡𝑡 คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡 คือ ดัชนีคาเงินบาท และ𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 คือ สวนตางอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ  

     ขั้นตอนในการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 จะทำการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit root) โดยวิธี Augmented Dicky-Fuller 

(ADF) ซึ่งตรวจสอบขอมูลที่นำมาวิเคราะหมีลักษณะนิ่งหรือไม นั้นสามารถดูไดจากคาความนาจะเปนที่ไดจากการคำนวณ

เปรียบเทียบกับระดับนัยสำคัญหรือคา p-value ขั้นตอนที่ 2 จะหาแบบจำลอง Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity (GRACH)ของอัตราผลตอบแทนผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยจะใช ARMA 

ในการหา p,q= 0,1,2 เพื่อเปนการกำหนดแบบจำลองที่เหมาะสม โดยใชคา BIC ที่ต่ำสุด และใช Conditional Variance 

เปนตัวแทนความผันผวนของอัตราผลตอบแทนผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(𝐻𝐻_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡) ขั้นตอนที่ 3 จะ

ทำการทดสอบหาตัวแปรลาชา (Lag) ที่เหมาะสม คือ การนำขอมูลยอนหลังมารวมอธิบาย โดยในการเลือกความลาชาที่

เหมาะสม บทความนี้เลือกจากคา BIC ที่ต่ำที่สุด ขั้นตอนที่ 4 แบบจำลอง Markov switching vector autoregressive 

model (MS-VAR) 

 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴0 + 𝛽𝛽11𝑋𝑋𝑡𝑡−1+. . . +𝛽𝛽𝑝𝑝1𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝑡𝑡     if 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 1 

                                                     𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴1 + 𝛽𝛽12𝑋𝑋𝑡𝑡−1+. . . +𝛽𝛽𝑝𝑝2𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝑡𝑡    if 𝑆𝑆𝑡𝑡 = 2                                       (1) 

โดยที ่𝑋𝑋𝑡𝑡 =  [ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅, 𝐶𝐶𝑅𝑅,𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑅𝑅]  

    สมการที่ (1) แสดง แบบจำลอง MS-VARโดยที่ 𝑋𝑋𝑡𝑡 คือ เวกเตอรของตัวแปรที่ศึกษา 𝐴𝐴0,𝐴𝐴1 คือ เมทริกซคาคงที่ 𝑆𝑆𝑡𝑡  

คือตัวระบุสภาวะที่อยู 𝜀𝜀𝑡𝑡  คือคาความคลาดเคลื่อน 𝑌𝑌 คือตัวแปรลาชา 𝛽𝛽 คือคาสัมประสิทธ์ิ  

     จุดมุงหมายของ Markov Chain คือ ตองหา transition matrix โดยตัวแปร 𝑌𝑌𝑡𝑡 เปนตัวระบุสภาวะที่อยู ณ เวลาที่ t ซึ่งจะ

ไมสามารถสังเกตตัวแปรไดวา จะยายจาก 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 1ไป 𝑌𝑌𝑡𝑡 = 2 เมื่อไหร แตใช transition matrix ในการหา ทำใหสามารถทราบ

ถึงโอกาสในการอยูสภาวะเดิมหรือโอกาสที่จะยายไปสภาวะใหมเปนเทาไหร 

Transitional Matrix (กรณี 2 สภาวะ) 

𝐶𝐶 =  �𝐶𝐶11 𝐶𝐶12
𝐶𝐶21 𝐶𝐶22

� 

     ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองอยางฉับพลัน เปนเครื่องมือในการวิเคราะหการตอบสนองของตัวแปร

หนึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของอีกตัวแปรหนึ่ง ซึ่งสามารถวิเคราะหทิศทางของการตอบสนองทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปแบบจำลองไดดังนี ้

                                                           𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + ∑ 𝜙𝜙𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−1∞
𝑖𝑖=0                                                        (2) 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

592



     สมการที่ (2) แสดงการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองอยางฉับพลัน โดยที่  𝑋𝑋𝑡𝑡 คือ เวกเตอรของตัวแปรที ่จะ

ศึกษา 𝜇𝜇 คือ คาเฉล่ียของ 𝑋𝑋𝑡𝑡  𝜙𝜙𝑖𝑖คือ คาการตอบสนองอยางฉับพลัน  𝜀𝜀𝑡𝑡−1 คือ เวกเตอรของคาคลาดเคลื่อน (Error 

terms) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
1. ผลการทดสอบความน่ิงของขอมูล (Unit Roots) 

 

     จากการทดสอบความนิ่งของขอมูลพบวา ณ ระดับเริ่มตน ตัวแปร 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 มีคาความนาจะเปนนอยกวาคาระดับ

นัยสำคัญ 0.05 จึงหมายความวาผลการทดสอบตัวแปรเหลานี้จะปฏิเสธ H0 หรือขอมูลของตัวแปรที่นำมาพิจารณามีความนิ่ง 

และมีคุณสมบัติเปน I(0) ในขณะที่ตัวแปร 𝐶𝐶𝑡𝑡 , 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅และ𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡มีความนิ่งที่ ณ ระดับ Difference ที่1 หรือ I(1) 

ซึ่งการที่จะสามารถสรางแบบจำลอง MS-VAR ไดนั้นตัวแปรทุกตัวตองมีความนิ่ง ดังนั้น จากการทดสอบความนิ่ง ผูวิจัยใชตัว

แปรที่มีความนิ่ง ดังนี ้𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 , ∆𝐶𝐶𝑡𝑡 , ∆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑡𝑡 และ ∆𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡 

2. การหาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตารางที่ 4.1 คา Selection Criteria ของแบบจำลองอัตราผลตอบแทนดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 

AR(p) MA(q) AIC BIC  HQ Adjusted R-squared 

0 0 -2.882442 -2.826892* -2.860097 -0.000058 

0 1 -2.880084 -2.810647 -2.852154 -0.002872 

0 2 -2.877383 -2.794059 -2.843866 -0.015352 

0 3 -2.877896 -2.780685 -2.838794 -0.011598 

1 0 -2.884213 -2.814580 -2.856200 -0.002461 

1 1 -2.900589 -2.817030 -2.866974  0.015189 

1 2 -2.892732 -2.795246 -2.853515  0.011284 

1 3 -2.885233 -2.773821 -2.840414  0.004642 

AR(p) MA(q) AIC BIC  HQ Adjusted R-squared 

2 0 -2.995943 -2.893778 -2.954561 0.006141 

2 1 -3.007513 -2.888320 -2.959235 0.019094 

2 2 -3.015570 -2.879349 -2.960394 0.029711 

2 3 -2.757850 -2.604602 -2.695777 -0.022464 

     ดังนั้น แบบจำลองที่เหมาะสมของอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพิจารณาจาก BIC คาต่ำสุด 

คือ แบบจำลอง ARMA(0) ที่ใชอธิบายอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและความผันผวนถูกอธิบาย

ดวย GARCH(1,1) โดยจะสราง Conditional Variance เพื ่อเปนตัวแทนของความผันผวนของผลตอบแทนดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (𝐻𝐻_𝑌𝑌𝑅𝑅𝑡𝑡)  
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รูปที่ 4.1 แสดงความผันผวนของผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ที่มา: ผูวิจยั 

3. การทดสอบหาตัวแปรลาชา (Lag) ที่เหมาะสม 
 

ตารางที่ 4.2 การทดสอบหาตวัแปรลาชาที่เหมาะสมจากแบบจำลอง VAR 

 

 Lag LogL LR FPE AIC BIC HQ 

0  653.1228 NA   3.54e-09 -5.269291 -5.198044 -5.240603 

1  882.2538  447.0849  6.74e-10 -6.928893  -6.501413*  -6.756766* 

2  913.9344  60.52806  6.38e-10 -6.983207 -6.199494 -6.667642 

3  949.9087  67.26900  5.84e-10 -7.072429 -5.932483 -6.613426 

4  977.1998  49.92272  5.74e-10 -7.091055 -5.594877 -6.488614 

5  1004.872  49.49511   5.63e-10*  -7.112781* -5.260370 -6.366901 

     จากตารางจะเห็นไดวา คา BIC ใน lag ที่ 1 มีคาต่ำสุด ดังนั้นจึงนำความลาชาที่ 1 มาสรางแบบจำลองตอไป 

4. ผลการทดสอบ Markov switching vector autoregressive model (MS-VAR model) 

ตารางที่ 4.3 แสดง Criterion Test Results เปรียบเทียบระหวาง MS-VAR model และ VAR model 

 MS (2)-VAR (1) VAR (1) 

Log-likelihood  1120.096  907.8976 

AIC -8.245820 -6.939902 

BIC -7.170441 -6.520923 

        จากตารางสังเกตไดจากคา Log-likelihood ของแบบจำลอง MS (2)-VAR (1) มีคามากกวา แบบจำลอง VAR (1) และคา 

AIC และ BIC ของแบบจำลองนัน้มีคานอยกวา ดังนั้นจงึสนับสนุนแบบจำลองไมเปนเสนตรง (Non-Linear) มผีลลัพธที่ดีกวา

แบบจำลองเสนตรง (Linear) 
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ตารางที่ 4.4 Transition Probabilities 

 

 Regime1 Regime2 Duration 

Regime1 0.311085 0.688915 1.451558 

Regime2 0.100366 0.899634 9.963508 
 

     จากตารางสามารถอธิบายไดวา ความนาจะเปนที่จะอยูในภาวะที่1 คือ 0.31 และความนาจะเปนที่จะยายจากสภาวะที ่1 

ไปสภาวะที่ 2 จะอยูที่ 0.69 แสดงใหเห็นวาโอกาสที่ติดอยูในสภาวะที่ 2 นั้นคอนขางนาน โดยความนาจะเปนที่อยูในสภาวะที่2 

นั้นมีถึง 0.9 และโอกาสที่จะยายจากสภาวะที ่2 ไปสภาวะที่ 1 มีเพียงแค 0.1 ระยะเวลาของการดำรงอยูในสภาวะที่ 1 คือ 

1.45 เดือน และสภาวะที่ 2 คือ 9.96 เดือน 

 
รูปที่ 4.2 Filtered Probabilities ของสภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 2 ตามลำดับ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

     จากรูป Filtered Probabilities แสดงใหเห็นวา สภาวะที่ 1 คือสภาวะตลาดถดถอยและสภาวะที่ 2 คือสภาวะตลาด

ขยายตวั สังเกตไุดจากชวงป พ.ศ. 2551(08) เกิดวกิฤติสินเชือ่ซับไพรม และการเมืองภายในประเทศ ตอมาป 2555(12) ยงัคง

เกิดปญหาการเมืองภายในประเทศ และในป 2563-2564 (19-20) เกิดจากการแพรระบาดโควิด  โดยจากรปูในสภาวะที่ 1 มี

การเพิ่มขึ้นในชวงทีก่ลาวมาขางตน จากความนาจะเปน 0 ไปยัง ความนาจะเปนเกือบถึง 1 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

595

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_2019


 
รูปที่ 4.3 แสดง Impulse Response Analysis 

ที่มา: ผูวิจยั 

     จากรูปจะเห็นไดวาเมื่อตัวแปรอัตราเงนิเฟอ อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีคาเงินบาท และอัตราการเปลี่ยนแปลงของสวนตางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯถูกกระตุน 1 หนวย จะ

ตอบสนองใหความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปลี่ยนไปทั้งในสภาวะที่ 1 และสภาวะที่ 2 

โดยสวนใหญความผันผวนจะเพิ่มขึ้นในชวงเดือนแรกๆ แลวคอยๆ ลดลงจนกลับไปสูจุดเดิม ยกเวนในสภาวะที่ 2 ของตัวแปร

อัตราการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เมื่อถูกกระตุน 1 หนวย จะตอบสนองใหความผันผวนของอัตราผลตอบแทน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงอยางรวดเร็วตั้งแตเดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 3 และคอยๆเพิ่มขึ้นจนกลับไปอยูจุดเดิม 

    โดยรวมแลว การกระตุ นดวยตัวแปรเศรษฐกิจ 1 หนวย จะตอบสนองใหความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และคงอยูในระยะเวลานานในสภาวะที่ 1 มากกวาสภาวะที่ 2 ซึ่งเปนไปตาม

ทฤษฎี เนื่องจากชวงที่เกิดวิกฤตจะทำใหความผันผวนนั้นคงอยูคอนขางนาน และเมื่อตัวแปรทางเศรษฐกิจทกุตัวถูกกระตุนจะ

ตอบสนองใหความผันผวนเพิ่มขึ้นตามไปดวย ยกเวนในสภาวะที่ 2 ที่เปนชวงตลาดขยายตัว ตัวแปรอัตราการเปล่ียนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายตอบสนองใหความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยลดลงอยางรวดเร็วในชวงแรก ทั้งนี้

อาจเปนผลมาชวงตลาดขยายตัว อัตราดอกเบี้ย นโนบายที่เพิ่มขึ้นสามารถชวยลดเงินเฟอที่กำลังเพิ่มขึ้นในปจจุบันที่รอนแรง 

ทำใหตลาดหุนผันผวนลดลงในชวงดังกลาว และอัตราดอกเบี้ยยังเปนตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดเศรษฐกิจในอนาคตได  

     จากรูป Filtered Probabilities โอกาสที่จะติดอยูในสภาวะที่ 2 นั้นเยอะกวา สภาวะที่ 1 บงชี้วาเมื่อเกิดภาวะตลาด

ถดถอยในประเทศไทย อีกไมนานก็จะกลับมาเปนภาวะตลาดขยายตัวเหมือนเดิม ดังนั้นนักลงทุนจึงควรถือหุนในระยะยาว

เพื่อที่จะไดผลตอบแทนที่ดีกวาในชวงระยะส้ันที่อาจจะมีความผันผวนอยูในขณะนี้  

5.  สรุปผลการศึกษา 
 
 

     ผลการศึกษาจากแบบจำลองพบวา ภาวะที่ 1 คือสภาวะตลาดถดถอย และสภาวะที่ 2 คือสภาวะตลาดขยายตัว โดยสภาวะ

ที่ 1 เกิดขึ้นในชวงพ.ศ. 2551 2555 และ2563 โอกาสที่ติดอยูในสภาวะที่ 2 นั้นคอนขางนาน ผลจากการปฏิกิรยิาการ

ตอบสนองอยางฉับพลัน แสดงใหเห็นวา เมื่อตวัแปรทางเศรษฐกิจถูกกระตุน 1 หนวย จะตอบสนองใหความผันผวนของอตัรา

ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยสวนใหญเพิม่ขึ้นทัง้ในสภาวะที่ 1 และสภาวะที ่2 ซึง่เปนไปตามทฤษฎี 

ขอเสนอแนะ 

1.ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลรายเดือนซึ่งอาจทำใหเห็นผลกระทบที่เกิดตออัตราผลตอบแทนไมชัดเจน แนวทางใน

การศึกษาตอไปอาจใหเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่ตางกัน เชน รายวันกับรายเดือน 
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2.ควรเพิ่มตัวแปรทั้งปจจัยอื่นๆมาศึกษาเพิ่ม เชน ราคาน้ำมัน ทองคำ  

ขอจำกัดในการศึกษา งานวิจัยนี้มีขอจำกัดทางดานการเก็บขอมูลนอยเกินไป เนื่องจากมีขอมูลบางตัวเก็บขอมูลไดถึงเพียง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 
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Nattapon Mokkarat and Tipvanna Ngarmsak 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติ ตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมและเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องคการ

กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยใชแบบสอบถาม วัดความสำคัญและผลการปฏิบัติตาม

ปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ตามแนวคิด LaFasto และ Larson 5 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของ

สมาชิกในทีม ดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม ดานการแกไขปญหาของทีม ดานภาวะผูนำในทีม และดานสภาพแวดลอม

องคกร โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ ทำการศึกษากับพนักงาน จำนวน 54 คน และประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมดวย

เทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) ผลการศึกษาพบวามีปจจัยที่มีความสำคัญสูง แตผลการ

ปฏิบัติงานต่ำ ตองเรงดำเนินการแกไขในดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม ดานการแกไขปญหาของทีม ดานสภาพแวดลอม

องคกร และดานภาวะผูนำในทีม  

คำสำคัญ: ประสิทธิผลการทำงานเปนทีม, เทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผล 

Abstract 
The major objective of this independent study is educating about the importance and activity result 

from any factor about team effectiveness and to Evaluating the Team Effectiveness in Telecommunication 

Provincial Transmitter Systems Area 4, Engineering Department, Thai Public Broadcasting Service, Thailand. 

by using the questionnaire to measure the importance and activity result base on the five dimensions 

model of LaFasto and Larson, included Abilities and Behaviors of Team Member, Team Problem – Solving, 

Team Relationships, Team Leadership and Organization Environment, measuring with 5 level. The 

questionnaires surveys of 54 samples were used from the company’s employee for Evaluating the Team 

Effectiveness by using the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. The results find that must be 

kept up to good work. There are Team Relationships, Team Problem – Solving, Team Leadership and 

Organization Environment that need to focus on improving their performances.  

Keywords: Team Effectiveness, Importance-Performance Analysis, Evaluation 
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1. บทนำ 
 ดวยสภาพของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และรูปแบบการใชชีวิตรวมถึงการทำงานในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วมากกวาในอดีตที่ผานมา องคกรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด และการปรับตัว

พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้นมีโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอยูรอดไดในปจจุบัน โดย

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีมนั้นคือหนึ่งในปจจัยที่สงผลใหองคกรประสบความสำเร็จทางธุรกิจได โดยองคกรจะเกิด

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีมไดนั้นขึ้นอยูกับสมาชิกในทีม ความสัมพันธในทีม การแกไขปญหาเปนทีม คุณสมบัติของผูนำทีม 

และสิ่งแวดลอมขององคกร หากองคกรพัฒนาทีมใหมีประสิทธิผลมากเทาใด ก็จะสงผลใหองคกรไดเปรียบในการแขงขันมาก

ขึ้นเทานั้น  

 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) สำนักวิศวกรรม ฝายระบบสงสัญญาณ ภาค 

4 เปนผูใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Network Provider of DVB-T2) โดยมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบใน

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดของประเทศไทย มีพันธกิจหลักคือการหารายไดใหกับองคกรจากการใหบริการส่ิง

อำนวยความสะดวกสถานีสงสัญญาณและแพรกระจายคลื่นเพื่อออกอากาศสัญญาณโทรทัศนระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน โดย

ฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 ไดแบงเขตรับผิดชอบออกเปน 3 ศูนยวิศวกรรม ไดแก ศูนยฯขอนแกน ศูนยฯสุรินทร และศูนยฯ

อุบลราชธานี โดยมีพนักงานรวมทั้งหมด 54 คน ตั้งแตเจนเนอเรชั่นเอ็กซ (Generation – X) ที่เริ ่มปฏิบัติงานตั้งแตเปน

สถานีโทรทัศนไอทีวี (บริษัท ไอทีวี จำกัด มหาชน) ในยุคโทรทัศนระบบแอนาล็อค (Analog Television Systems) มาทำงาน

รวมกับคนเจนเนเรชั่นวาย (Generation – Y) ตลอดจนเจนเนอเรชั่นแซท (Generation – Z) เพื่อใหองคกรพรอมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและประสบการณที่เชี่ยวชาญ จึงมีพนักงานในทุกเจนเนอเรชั่นมารวมกันทำงาน

เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร  

 จากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและธุรกิจ หัวใจหลักในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงาน

สามารถบรรลุเปาหมายไดตามวัตถุประสงคนั้น ตองอาศัยการทำงานรวมกันเปนทีมและรวมมือกันของพนักงานทุกคน ดวย

เหตุที ่วาน้ี การที่จะทำงานเปนทีมใหเกิดประสิทธิผลไดนั ้นมีองคประกอบดวยกัน 5 ประการคือ สมาชิกในทีม (Team 

Member) ความสัมพันธของทีม (Team Relationship) ความสามารถในการแกไขปญหาของทีม (Team Problem 

Solving) คุณสมบัติภาวะผูนำในทีม (Team Leadership) และสภาพแวดลอมองคกร (Organization Environment) ตาม

แนวคิดของ LaFasto and Larson (2001) 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของพนักงานฝาย

ระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสำคัญ ผลการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝาย

ระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) สงผลใหเกิด

การทำงานเปนทีมรวมกันอยางมีประสิทธิผล และเปนขอมูลใหฝายวางแผนขอมูล และฝายวิศวกรรมโครงขาย สามารถนำ

ขอมูลไปประกอบการพิจารณาวางแผนนโยบายและออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการทำงานเปนทีมของผูปฏิบัติงาน 

พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิผลดานการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปฏิบัติงานและใหเกิดความกาวหนาของตัวพนักงาน สู

การพัฒนาและยกระดับองคกรใหเจริญกาวหนาในปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอยางรวดเร็วใหมีความ

เจริญกาวหนาสืบไป    
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 ความหมายของการทำงานเปนทีม 

 Hackman and Wageman (2008) ไดกลาววา การทำงานเปนทีม หมายถึงการที่มีกลุมคนหนึ่งในองคกรที่บริบท

แตกตางกัน มาทำงานรวมกันโดยมีเปาหมายเดียวกันอยางชัดเจน เพื่อสรางผลลัพธออกมาและยอมรับผลการประเมินพรอม

ความรับผิดชอบรวมกัน โดยทีมงานตองมีการจัดการเรื่องความสัมพันธของสมาชิกภายในทีมรวมถึงกลุมอื่นๆ 

 Katzenbach and Smith (2015) ไดใหนิยามวา การทำงานเปนทีม หมายถึง กลุมคนจำนวนหนึ่งที่มีเปาหมาย 

วัตถุประสงค และวิธีการปฏิบัติงานรวมกันโดยใชทักษะความสามารถที่มีอยูชวยเหลือเติมเต็มใหผลลัพธออกมาใหสมบูรณซึ่ง

กันและกัน โดยยึดถือหลักการทำงานและการรับผิดชอบรวมกัน  

 ความหมายของประสิทธิผลการทำงานเปนทีม   

     Hackman, Wageman and Colin (2009) กลาววา ประสิทธิผลของทีมประกอบไปดวย ทีมที่ถูกตอง ทิศทางของ

ทีมวานาสนใจแคไหน โครงสรางของทีมที่เลือกใช ทฤษฎีที่สนับสนุนการฝกสอนโดยผูเชี่ยวชาญใชอธิบายพฤติกรรมการทำงาน

รวมกันของทีม โดยนำเสนอปจจัยตางๆในรูปแบบของพีระมิดประกอบดวยปจจัยเปาหมายของทีม (Goals) บทบาทในทีม 

(Roles) กระบวนการในการทำงาน (Processes) และความสัมพันธระหวางบุคคลในทีม (Interaction Relationships) ซึ่ง

ความสัมพันธของแตละองคประกอบเริ่มจากยอดพีระมิดลงมาสูฐาน ซึ่งกลาวไดวา การทำงานเปนทีมนั้นควรเริ่มตนจากการ

กำหนดเปาหมายใหชัดเจน จากนั้น บทบาทและความรับผิดชอบก็จะมีความชัดเจนตามไปดวย 

  แบบจำลองของประสิทธิผลการทำงานเปนทีม (Five Dynamics of Teamwork and Collaboration) 

  แนวคิดการทำงานเปนทีมและการทำงานร วมก ัน 5 องคประกอบ (Five Dynamics of Teamwork and 

Collaboration) เปนเครื่องมือในการอธิบายเงื่อนไขประสิทธิผลการทำงานเปนทีมจากการเกบ็ขอมูลพนักงานที่ทำงานเปนทีม

แตละองคกรจำนวน 6,000 ทีม โดยแบงปจจัยออกเปน 5 ดาน เริ่มจากปจจัยที่อยูชั้นในสุด คือคุณลักษณะและพฤตกิรรมของ

สมาชิกในทีม (Team Member), ความสัมพันธของสมาชิกในทีม (Team Relationships), การแกไขปญหาของทีม (Team 

Problem – Solving), ภาวะผูนำในทีม (Team Leadership), และสภาพแวดลอมองคกร (Organization Environment) ที่

เปนปจจัยชั้นนอกสุดครอบคลุมแตละชั้นตามลำดับ แนวคิดการทำงานเปนทีมและการทำงานรวมกัน 5 องคประกอบ (Five 

Dynamics of Teamwork and Collaboration) คิดคนขึ้นมาในป 2001 โดย Frank LaFasto และ Carl Larson ซึ่งแนวคิด

นี้นี้เปนเครื่องมือเฉพาะที่ใชในการออกแบบกลยุทธการทำงานเปนทีมใหเกิดประสิทธิผลตามองคประกอบสามารถอธิบายดัง

รูปที่ 1 (LaFasto and Larson, 2001) 

 
รูปที่  1  แนวคิดการทำงานเปนทีมและการทำงานรวมกัน 5 องคประกอบ 

ที่มา: ดดัแปลงจาก LaFasto and Larson (2001) 

 แนวคิดการวิเคราะหความสำคัญและผลการดำเนินงาน (Importance – Performance Analysis,  IPA) 

 ผลจาก IPA โมเดล ทั้ง 4 สวน คือพิจารณาสวนที่มีประสิทธิภาพหรือเปนจุดแข็งขององคกร นั่นคือสวนที่ 1 ทำดีแลว 

รักษาไว (Keep up with good work) เปนสวนที่ผลปฏิบัติการและความสำคัญสูงควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติไวอยาง
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ตอเนื่อง สวนที่ 2 มีโอกาสลมเลิก (Possible Overkill) เปนสวนที่มีผลการปฏิบัติงานสูงแตมีความสำคัญต่ำ ควรจัดสรร

ทรัพยากรใหมุงเนนในสวนอื่นที่มีความสำคัญ สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ (Low Priority) เปนสวนที่มีความสำคัญและผล

ปฏิบัติต่ำ ไมควรมุงเนนในสวนนี้เนื่องจากมีความสำคัญต่ำ สวนที่ 4 มุงเนนความสนใจ (Concentrate Here) ในสวนนี้ตอง

เรงปรับปรุงแกไขเนื่องจากเปนการพัฒนาจุดออนใหองคกรนั้นเกิดประสิทธิผลของทีมและสรางความไดเปรียบ โดยสามารถ

อธิบายแนวคิดการวิเคราะหความสำคัญและผลการดำเนินงาน ดังรูปที่ 2 (Martilla and James, 1977)  

 

 
 

รูปที่  2  แนวคิดการวิเคราะหความสำคัญและผลการดำเนินงาน (IPA) 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Martilla and James (1977) 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  

      วรุตน วัฒนนามกุล (2564) ทำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะภาวะผูนำในการทำงานเปนทีมของหัวหนา

งานของ สวนบำรุงรักษาพลังงาน บริษัท ฟนิคซพัลพ แอนด เพเพอร (2518) จำกัด จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความสำคัญ ผลการปฏิบัติงานในมุมมองหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการ  เพื่อประเมินสมรรถนะภาวะผูนำ

ของหัวหนางานในการทำงานเปนทีม โดยใชการวิเคราะหปจจัยภาวะผูนำทีมทั้ง 6 ดานซึ่งเปนแนวคิดของ LaFasto และ 

Larson (2001) รวมกับเครื่องมือ IPA ดวยแบบสอบถามวัดระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติงานของสมรรถนะภาวะผูนำ 6 

ดาน 40 ขอ จากหัวหนางานจำนวน 30 คนและพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 80 คน โดยผลการศึกษาจากพนักงานระดับ

ปฏิบัติงานตอหัวหนางานแสดงใหเห็นถึงเรื่องที่สำคัญตองแกไขเรงดวนจำนวน 8 ขอจากพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งผล

การศึกษาไดใชเปนแนวทางสำหรับปรับปรุงสมรรถนะภาวะผูนำของหัวหนางาน 

 Gautam (2018) ไดศึกษาประสิทธิผลการทำงานเปนทีมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในภาคงานบริการ

ประเทศเนปาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความสำคัญของประสิทธิผลการทำงานเปนทีมที่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในภาคงานบริการประเทศเนปาล จากพนักงานทั้งหมด 150 คน ผลการศึกษาพบวามีปจจัยประสิทธิผลการ

ทำงานเปนทีมทั้ง 6 ดานคือดานสภาพแวดลอมและการสนับสนุนองคกร ดานการใหรางวัลเปนทีม ดานทักษะการทำงานเปน

ทีม ดานความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของทีม ดานภาวะผูนำทีม และดานความสัมพันธเชิงบวกภายในทีม สงผลตอการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึง 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอผลการปฏิบัติงานเปนทีม คือปจจัยดานทักษะการทำงานเปนทีม 

และดานความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของทีม  

 Abdulle and Aydintan (2019) ไดทำการศึกษาผลกระทบการทำงานเปนทีมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคารเอกชนแหงหนึ่งในเมืองโมกาดิชู ประเทศโซมาเนีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบการทำงานเปนทีมตอปจจัย
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ความไววางใจภายในทีม ความสัมพันธภายในทีม ความมีน้ำใจภายในทีม และการแลกเปลี่ยนความรูภายในทีม ตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางพนักงาน 222 คน ผลการศึกษาพบวาการทำงานเปนทีม

ตอปจจัยความไววางใจภายในทีม ความสัมพันธภายในทีม ความมีน้ำใจภายในทีม และการแลกเปลี่ยนความรูภายในทีมมี

ผลกระทบเชิงบวกในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเอกชนแหงหนึ่งในเมืองโมกาดิชู ประเทศโซมาเนียอยางมีนัยสำคัญ   

2.3 กรอบแนวคิด   

 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม แนวคิดการทำงานเปนทีมและการทำงานรวมกัน 5 องคประกอบ 

ของ LaFasto และ Larson (2001) ประกอบดวย พฤติกรรมของสมาชิกในทีม ความสัมพันธของสมาชิกในทีม การแกไข

ปญหาของทีม ภาวะผูนำทีม และสภาพแวดลอมองคกร รวมกับการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติ (IPA) เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของทีม โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดได ดังรูปที่ 3 ดังนี้ 

 
รูปที่  3  กรอบแนวคิดของการศึกษา 

3. วิธีการศึกษา      
การศึกษานี้เปนการวจิัยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธกีารวิจัยแบบสำรวจ (Survey) 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรของการศึกษา คือ พนักงานองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย สำนักวิศวกรรม 

ฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 54 คน (สำนักวิศวกรรม ส.ส.ท., 2564) และใชประชากร

เปนกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  สวนที่ 1 คือขอมูล

ทั่วไปของพนักงาน สวนที่ 2 และสวนที่ 3 คือความสำคัญและผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของ

พนักงานองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย สำนักวิศวกรรม ฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกในทีมจำนวน 6 ขอยอย ดานความสมัพันธ

ของสมาชิกในทีมจำนวน 7 ขอยอย ดานความสามารถในการแกไขปญหาของทีมจำนวน 5 ขอยอย ดานคุณสมบัติภาวะผูนำ

ของสมาชิกในทีมจำนวน 6 ขอยอย และดานสภาพแวดลอมขององคกรจำนวน 3 ขอยอย รวมทั้งหมด 27 ขอยอย โดยทำการ

ความสาํคัญของปัจจยัประสิทธิผลการทาํงานเป็นทมี

1. ด้านพฤติกรรมของสมาชิกในทีม (Team Member)

2. ด้านความสมัพนัธ์ของสมาชิกในทีม (Team Relationship)

3. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาของทีม (Team Problem Solving)

4. ด้านคุณสมบติัภาวะผู้นําของสมาชิกในทีม(Team Leadership)

5. ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร (Organization Environment)

ผลการปฏิบติัตามปจัจยัประสิทธิผลการทาํงานเป็นทมี

1. ด้านพฤติกรรมของสมาชิกในทีม (Team Member)

2. ด้านความสมัพนัธ์ของสมาชิกในทีม (Team Relationship)

3. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาของทีม (Team Problem Solving)

4. ด้านคุณสมบติัภาวะผู้นําของสมาชิกในทีม(Team Leadership)

5. ด้านสภาพแวดล้อมองค์กร (Organization Environment)

การประเมิน

ประสิทธิผลของทีม

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

สํานกัวิศวกรรม

ฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค 4 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
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ทดสอบแบบสอบถามกับพนักงานองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย สำนักวิศวกรรม ฝายระบบสง

สัญญาณภาค 2 (ภาคใต) จำนวน 30 คน โดยมีรายละเอียดของขอมูลดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหนงงานหนาที่ โดยใชมาตรวัดแบบมาตร

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale)  

สวนที่ 2 วัดความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้นรวมกับ

มาตรวัดระดับความสำคัญ 5 ระดับคือ 1 หมายถึง สำคัญนอยที่สุด และ 5 หมายถึงสำคัญมากที่สุด จากแบบสอบถามไดคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค ดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกในทีม เทากับ 0.768 ดานความสัมพันธของสมาชิก

ในทีม เทากับ 0.701 ดานการแกไขปญหาของทีม เทากับ 0.886 ดานภาวะผูนำในทีม เทากับ 0.935 และดานสภาพแวดลอม

องคกร เทากับ 0.730 โดยผลรวมแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.935  

 สวนที่ 3 วัดผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น

รวมกับมาตรวัดผลการปฏิบัติงาน 5 ระดับคือ 1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานยังใชไมได  และ 5 หมายถึงผลการปฏิบัติงานดี

เยี่ยม จากแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกในทีม เทากับ 0.854 

ดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม เทากับ 0.842 ดานการแกไขปญหาของทีม เทากับ 0.912 ดานภาวะผูนำในทีม เทากับ 

0.964 และดานสภาพแวดลอมองคกร เทากับ 0.728 โดยผลรวมแบบสอบถามเทากับ 0.946 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดทำการสรางแบบสอบถาม เพื่อใหพนักงานสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกตอผูศึกษาในการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 54 คน ผานรูปแบบ Google Form โดยผู

ศึกษาไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคในการศึกษา และอธิบายถึงความหมายของขอคำถามอยางละเอียด รวมถึงตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูล กอนเขารหัสเพื่อประมวลผลขอมูล 

3.4 การศึกษาประเมินประสิทธผิลของการทำงานเปนทีม 

นำผลการศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติงานตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณ

ภาค 4 สำนักวิศวกรรม องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) มาสรางผังความสำคัญและผล

การปฏิบัติงานดวยเทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) เพื่อพิจารณาปจจัยที่ตองปรับปรุงแกไข 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงดงัรูปที่ 4 ดังนี ้
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รูปที่  4  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

 จากรูปที่ 4 พบวาผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยขอมูลผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน

เพศชาย รอยละ 98.15 มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป รอยละ 51.85 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 42.59 ในระดับ 

ปวส. รอยละ 37.04 และเปนตำแหนงงานเจาหนาที่ดูแลเครื่องสงฯ รอยละ 51.85 

4.2 ผลการศึกษาความสำคัญตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

 ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 5 

 
รูปที่  5  ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

 จากรูปที่ 5 พบวา ความสำคัญตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในขอยอยทุกขอทั้ง 5 ดาน มีความสำคัญใน

ระดับสำคัญมากที่สุด โดยระดับคะแนนเฉล่ียรวมอยูที่มากกวา 4.21 ทุกขอยอย 

   4.3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทมี  

 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 6 
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ชาย หญิง

18.52%

51.85%

18.52%

11.11%

อายุ

20 - 30 ปี 31 - 40 ปี

41-50 ปี 51 ปีข้ึนไป

18.52%

37.04% 42.59%

1.85%

ระดบัการศึกษา

ตํ่ากวา่ปวส.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโทข้ึนไป

51.85%

27.78%

11.11%

5.56%

1.85%

1.85%

ตาํแหน่งงาน

เจา้หนา้ท่ีดูแลเคร่ืองส่งฯ

เจา้หนา้ท่ีเทคนิคฯ

วศิวกร
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4.54
4.65

4.76
4.61 4.56 4.59 4.65

4.48 4.54
4.41

4.54

4.31
4.41

4.76

4.59
4.72 4.67 4.7
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5

ผลการศึกษาความสําคญัของปัจจัยประสิทธิผลการทาํงานเป็นทมีฝ่ายระบบส่งสัญญาณภาค 4 สํานักวศิวกรรม 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

4.21

สาํคญัมากท่ีสดุ
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รูปที่  6  ผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

 จากรูปที่ 6 พบวา ผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในขอยอยทุกขอทั้ง 5 ดาน มีผลการ

ปฏิบัติงานอยูในระดับผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 25 ขอยอย และมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับผลการปฏิบัติงานดี 2 ขอยอย

ในดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม (Team Relationships)  

4.4 ผลประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม 

 ผลการประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 สำนักวิศวกรรม องคการกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีรายละเอยีดในรูปที่ 7 ดังนี้ 

 
รูปที่  7  ผลประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม  

 จากรูปที่ 7 ผลประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมทั้งหมด 4 สวน แบงตามเสนความสำคัญ (Importance) และ

ผลการปฏิบัติ (Performance) โดยอธิบายทั้ง 4 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 ทำดีแลว รักษาไว มีทั้งหมด 8 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญสูงและผลการปฏิบัติอยูในเกณฑดี 

คือ สมาชิกในทีมพยายามแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน (M2) สมาชิกในทีมเปดใจรับฟงความคิดเห็นตอกันอยางเปดเผย 

(M3) สมาชิกในทีมชวยสนับสนุนอยูเบื้องหลังการปฏิบัติงาน (M4) สมาชิกในทีมมีพลังเชิงบวก มีความคิดสรางสรรคและ
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คิดคนสิ่งใหมๆ (M6) การแกไขปญหาของทีมโดยแจงถึงปญหาที่เกิดขึ้นใหกับสมาชิกในทีมอยางชัดเจน (P1) การแกไขปญหา

ของทีมโดยการวิเคราะหสาเหตุขอเท็จจริงของปญหาเปนหลัก (P3) การแกไขปญหาของทีมโดยเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการ

แกไขปญหา (P5) และผูนำทีมไดอธิบายเปาหมายการปฏิบัติงานอยางชัดเจน (L1) โดยทั้งหมดนี้ควรรักษาไวเนื่องจากเปนจุด

แข็งของทีมและเปนการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

 สวนที่ 2 มีโอกาสลมเลิก มีทั้งหมด 2 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญในระดับต่ำแตผลการปฏิบัติอยูใน

เกณฑดี คือ สมาชิกในทีมมีประสบการณทำงานทางดานงานเทคนิค (M1) และสมาชิกในทีมมีความตื่นตัวและตอบสนองตอ

การปฏิบัติงาน (M5) เปนสวนที่ใชความพยายามในการปฏิบัติแตไมมีผลตอประสิทธิผล 

 สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ มีทั้งหมด 8 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญในระดับต่ำและผลการปฏิบัติ

อยู ในระดับต่ำคือ การสรางความสัมพันธโดยการสนับสนุนและชื ่นชมความคิดเห็นของสมาชิกในทีม (R2) การสราง

ความสัมพันธจากการแลกเปล่ียนขอมูลที่เปนประโยชนรวมกัน (R3) การสรางความสัมพันธจากการพูดคุยกันในทีมเมื่อรูสึกไม

สบายใจกัน (R4) การสรางความสัมพันธจากการเตือนถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม (R5) การสราง

ความสัมพันธจากการทำขอตกลงเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกัน (R6) การสรางความสัมพันธจากการติดตาม

ความกาวหนาผลการการปฏิบัติงาน (R7) โครงสรางการทำงานที่เหมาะและรวดเร็วจากการตัดสินใจโดยผูที่อยูหนางาน (E2) 

และระบบการใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนเพื่อพนักงานทุกคน (E3) จึงไมจำเปนตองใชความพยายามในการปรับปรุง 

 สวนที่ 4  เพงความสนใจ มีทั้งหมด 9 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญสูงและผลการปฏิบัติอยูในระดับต่ำ 

คือ การสรางความสัมพันธโดยการเรียนรูการทำงานรวมกัน (R1) การแกไขปญหาของทีมโดยรวบรวมขอมูลความคิดเห็น

หลากหลายมุมมองของสมาชิกในทีม (P2) การแกไขปญหาของทีมโดยวิเคราะหขอดีและขอเสียของแตละแนวทางในการ

แกปญหา (P4) ผูนำทีมสรางบรรยายกาศการทำงานรวมกัน (L2) ผูนำทีมสรางความเชื่อมั่นใหกับทีม (L3) ผูนำทีมแสดง

ความรูทางเทคนิคที่เพียงพอใหกับทีม (L4) ผูนำทีมจัดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานของทีม (L5) ผูนำทีมมีความสามารถ

ในการบริหารสมรรถนะของทีม (L6) และการจัดการทิศทางขององคกรที่ชัดเจนใหไปในทิศทางเดียวกัน (E1) จึงตองเรง

ดำเนินการแกไขเนื่องจากทั้ง 9 ปจจัยนี้เปนจุดออนของทีมและสงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

4.5 อภิปรายผลการศึกษา   

 ผลจากการศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในฝายระบบสงสัญญาณภาค 4 

สำนักวิศวกรรม องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามแนวคิดการทำงานเปนทีมและ

การทำงานรวมกัน 5 องคประกอบ โดย LaFasto and Larson (2001) ทำการศึกษาการทำงานเปนทีมทัง้ 5 ดานกับพนักงาน 

จำนวน 54 คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) พบวา สวนที่ 1 ที่มีผลการปฏิบัติงานดี

และมีความสำคัญสูง คือ ดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกในทีม ดานการแกไขปญหาของทีม และดานภาวะผูนำใน

ทีม ที่ตองรักษาไว เนื่องจากปฏิบัติดีอยูแลว และสวนที่ 4 ที่มีความสำคัญสูงแตผลการปฏิบัติงานต่ำ ซึ่งปจจัยที่ตองเรง

ดำเนินการแกไขคือ ดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม ดานการแกไขปญหาของทีม ดานสภาพแวดลอมองคกร และดาน

ภาวะผู นำในทีม สอดคลองกับ Abdulle and Aydintan (2019) ในดานความสัมพันธของสมาชิกในทีมที่ทำการศึกษา

ผลกระทบการทำงานเปนทีมตอผลการปฏิบัติงาน พบวาการทำงานเปนทีมที่สงผลกระทบเชิงบวกในการปฏิบัติงานตอปจจัย

ดานความไววางใจภายในทีม ดานความสัมพันธภายในทีม ดานความมีน้ำใจภายในทีม และดานการแลกเปลี่ยนความรูภายใน

ทีม และสอดคลองกับ วรุตน วัฒนนามกุล (2564) ในดานภาวะผูนำในทีมที่ทำการศึกษาแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะภาวะ

ผูนำในการทำงานเปนทีมของหัวหนางาน พบวาเรื่องที่สำคัญตองแกไขเรงดวนในพนักงานระดับปฏิบัติงานตอหัวหนางาน

จำนวน 8 ขอ ซึ่งผลการศึกษาไดใชเปนแนวทางสำหรับปรับปรุงสมรรถนะภาวะผูนำของหัวหนางาน และสอดคลองกับ 

Gautam (2018) ที่ศึกษาประสิทธิผลการทำงานเปนทีมตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในภาคงานบริการประเทศเนปาล 

พบวามีปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมทั้ง 6 ดานคือดานสภาพแวดลอมและการสนับสนุนองคกร ดานการใหรางวัลเปน
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ทีม ดานทักษะการทำงานเปนทีม ดานความชัดเจนในบทบาทหนาที่ของทีม ดานภาวะผูนำทีม และดานความสัมพันธเชิงบวก

ภายในทีม ตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในภาคงานบริการประเทศเนปาล โดย 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอผลการ

ปฏิบัติงานเปนทีม คือดานปจจัยสภาพแวดลอมและการสนับสนุนองคกร และดานความสัมพันธเชิงบวกภายในทีม  

5. สรุปผลการศึกษา  
       สรุปผลความสำคัญตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมทั้ง 5 ดานพบวาอยูในระดับสำคัญมากที่สุด ทุกขอยอย 

โดยระดับคะแนนเฉล่ียรวมอยูที่มากกวา 4.21 ทุกขอ 

 สรุปผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมพบวามีระดับผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 25 ขอยอย ที่อยู

ระดับคะแนนเฉล่ียรวมมากกวา 4.21 และผลการปฏิบัติงานดี 2 ขอยอย 

 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติการ โดยปจจัยในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกในทีม 4 ขอ ดานการ

แกไขปญหาของทีม 3 ขอ และดานภาวะผูนำในทีม 1 ขอ ที่ตองรักษาไว เนื่องจากปฏิบัติดีอยูแลว และมีปจจัยที่ตองเรง

ดำเนินการแกไขในดานความสัมพันธของสมาชิกในทีม 1 ขอ ดานสภาพแวดลอมองคกร 1 ขอ ดานการแกไขปญหาของทีม 2 

ขอ และดานภาวะผูนำในทีม 5 ขอ ที่ตองเรงปรับปรุงแกไข 

5.1 ขอเสนอแนะสำหรับองคกร การศึกษาตอ และการประยุกตใช 

 ผูศึกษาแนะนำใหผูบริหารจัดทำโครงการเพื่อฝกอบรมพนักงานในทักษะดานภาวะผูนำ เชนโครงการ “สุดยอดผูนำ

ดีเดน” (SMART Leadership) นำไปพัฒนาเปนวัฒนธรรมองคกร เนื่องจากปญหาที่พบสวนใหญในประสิทธิผลการทำงาน

เปนทีมมาจากเรื่องของภาวะผูนำแทบทั้งหมด โดยจัดฝกอบรมทักษะดานภาวะผูนำใหกับผูนำทีมแตละทีมในหลักสูตร การ

สื ่อสารภาวะผู นำ (Leadership Communication) กลยุทธภาวะผู นำ (Strategic Leadership) ภาวะผู นำพลังบวก 

(Appreciative Leadership) ร ู  เขา ร ู  เ รา คนส ี ่ แบบ (Whole Brain Leadership) การบร ิหารจ ัดการเวลา (Time 

Management) การโคชชิ่ง (Coaching Leadership) จากนั้นจัดกิจกรรมผูนำดีเดนประจำเดือน เพื่อประเมินผลจากสมาชิก

ในทีมเพื่อนำผลปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูนำทีมประจำเดือน รวมถึงนำผลการประเมินผูนำมาเปนตัวชี้วัดผลการประเมิน

ประจำปของแตละบุคคล ซึ่งเปนสวนสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลการทำงานเปนทีมใหดียิ่งขึ้นได สงผลดาน

การทำงานเปนทีมในระยะยาวในเรื่องของผูนำทมีมีทักษะดานภาวะผูนำ ตั้งแตระดับวิศวกรถึงระดับผูอำนวยการสำนัก รวมถึง

โครงการที่ใหพนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณทำงานที่ตองใชทั ้งความรูทางดานเทคโนโลยีใหมและอาศัย

ประสบการณทำงาน เพื่อพัฒนาปจจัยในดานการสรางความสัมพันธของสมาชิกในทีม 

 ผูศึกษาพิจารณาวาควรนำปจจัยหลากหลายดานที่อาจสงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีมมาดำเนินการศึกษา 

เชน การรับผิดชอบรวมกันเปนทีม ความชัดเจนในบทบาทหนาที ่ของทีม และกระบวนการทำงานของทีมที ่สงผลตอ

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีมเปนตน  

 ผู ศึกษาพิจารณาวาควรใช Mixed Research ในการศึกษา เนื ่องจากมีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) หรือการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) จากผลประเมินประสิทธิผลการทำงานเปนทีมเพื่อใหไดขอมูลเชิง

คุณภาพ สงผลใหงานวิจัยมีความลึกซึ้งในหลากหลายมิติ และใหงานวิจัยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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อิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของ 

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรม 

ที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 

The Influence of Corporate Social Responsibility on Corporate Firm 

Performance: A Case of Listed Companies in Industries Highly Affected by 

COVID-19 Pandemic on the Stock Exchange of Thailand 
 

ณิชนันทน นพเกษร0

1 และ อารยา เอกพศิาลกจิ1

2 

Nitchanan Nopgeasorn and Araya Eakpisankit  

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร และกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ 

COVID-19 ระหวางปพ.ศ.2561 – 2563 โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวามีการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 มากกวาในชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 อยางไรก็ตามไมพบอิทธิพล

ของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย แตเมื่อพิจารณาองคประกอบแตละดานของความ

รับผิดชอบตอสังคม พบอิทธิพลเชิงบวกของการเคารพสิทธิมนุษยชนตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยในชวงกอนการแพร

ระบาดของ COVID-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแตกตางจากเมื่อพิจารณาโดยรวมขอมูลชวงระหวางการแพรระบาดของ 

COVID-19 ที่ไมพบอิทธิพลขององคประกอบแตละดานของความรับผิดชอบตอสังคมใดตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 

 

คำสำคัญ : ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร, ผลการดำเนินงานของบริษัท, COVID-19 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the influence of corporate social responsibility on firm 

performance of Thai listed companies in Resources and Industrials industries before and during the COVID-19 

pandemic during the period of 2018 – 2020 using a multiple regression analysis. The results of the study 

showed that the magnitude of corporate social responsibility during the COVID-19 pandemic was greater 

than one before the pandemic. However, there was no influence of corporate social responsibility on asset 

turnover. While, when dimensions of corporate social responsibility were investigated, there was a statistically 

significant influence of being respect for human rights on asset turnover rate before the COVID-19 pandemic. The 
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results differed when including data of the period during the COVID-19 epidemic since there was no influence of 

any corporate social responsibility dimensions on asset turnover rate. 

 

Keywords : Corporate Social Responsibility, Financial Performance, COVID-19 

 

1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันประเทศไทยไดเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทั่วโลก ทำใหมีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก โดย COVID-19 เริ่มเขามาแพรระบาดในประเทศไทยในชวงตนป พ.ศ. 2563 ซ่ึงการ

แพรระบาดของ COVID-19 ไดสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของคนไทย รวมทั้งมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจดวย ทั้งนี้จาก

การสรุปผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) 

(บริษัทจดทะเบียนฯ) ในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 พบวายอดขายในชวงเวลาครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2563 ของ

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมาก ไดแก กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากรที่มียอดขายลดลงมากที่สุดถึง 23.8% ในขณะที่กลุม

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบตอยอดขายรองลงมา ไดแก กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม (กลุมงานพัฒนาธุรกิจเพื่อ

ความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564) จากสถานการณดังกลาว สถาบันไทยพัฒน (2564ก) ไดกลาวถึงทิศทาง

ของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) วาหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่กิจการตอง

พิจารณา คือ การเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหมีความยืดหยุนและมีความยั่งยืนในระยะยาว กิจการจำเปนที่จะตองพิจารณาความ

เสี่ยงในหวงโซอุปทาน รวมถึงการดูแลดานสุขภาพของบุคลากรในองคกรและในหวงโซธุรกิจ ดังนั้น จึงสงผลใหรูปแบบความ

รับผิดชอบตอสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจทำใหพบความแตกตางของ

อิทธิพลของความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 

     ชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ไดศึกษาอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมตอผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ จำนวนมาก แตดวยการแพรระบาดของ COVID-19 ในปจจุบันซึ่งสงผล

กระทบตอผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนของธุรกิจ ทำใหเกิดแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมสำหรับธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อ

รับมือกับวิกฤตการณที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่แตกตางจากสภาวะปกติ 

ดังนั้น เพื่อผลักดันใหบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ไดเห็นความสำคัญของการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงนำแนวทางความรบัผิดชอบตอสังคมไปปรับใชในบริษทั ซึ่งจะสงผลใหเกิดการสราง

คุณคารวมกันระหวางธุรกิจและสังคมเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเปนแนวทางการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกลงทุนกับ

บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  ผูศึกษาจึงสนใจทำการศึกษาเรื่องอิทธิพลของการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมที่

ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

     ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ เปนกลไกการดำเนินงานของกิจการที่เกี่ยวโยงกับผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร ภายใตจุดมุงหมายที่ตองการดูแลผลกระทบจากการดำเนินงานที่จะเกิดแกผูมีสวนไดเสียของกิจการอยางเปน
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ธรรม นอกเหนือจากสิทธิที่ผูมีสวนไดเสียพึงไดรับตามกฎหมาย รวมถึงการใชขีดความสามารถทางธุรกิจในการสรางคุณคารวม

ใหแกสังคม ตลอดจนการสงเคราะหชวยเหลือสวนรวมตามกำลังและความสามารถของกิจการ อันจะนำไปสูความยั่งยืนของ

กิจการในระยะยาว (สถาบันไทยพัฒน, 2564ข) โดยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปดเผยความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก ทฤษฎีผู

มีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) ซึ่ง Freeman (1984) ไดกลาวถึงการทีบ่ริษทัจะดำรงอยูไดโดยตอบสนองความตองการ

ของผูมีสวนไดเสีย ทั้งผูมีสวนไดเสียภายในและภายนอก แนวคิดนี้จะมุงไปยังนโยบายของบริษัทที่สงผลกระทบตอผูมีสวนได

เสีย ดังนั้น การที่บริษัทแสดงความรับผิดชอบตอสังคมจะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย โดย Barnard 

(1938) ไดกลาววาการที่องคกรจะดำรงอยูไดตองอาศัยความรวมมือไมเพียงแตผูมีสวนไดเสียในองคกรเทานั้น แตรวมถึงผูมี

สวนไดเสียอื่นดวย ไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา ชุมชน และรัฐบาล นอกจากนี้ ทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) 

ไดถูกนำมาอธิบายการเปดเผยความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ Suchman (1995) กลาวถึงการที่บริษัทเปลี่ยนแปลง

รูปแบบธุรกิจความคาดหวังของสังคมเปนหลัก เพื่อใหการกระทำกิจกรรมตางๆ นั้นชอบดวยกฎหมาย ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เพื่อใหสังคมไดรับทราบวาธุรกิจไดปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากการดำเนินงาน

ของธุรกจิอาจจะมีผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับอิทธิพลของการแสดงความรบัผิดชอบตอสงัคมตอผลการดำเนนิงานของบริษัท 

 

     แนวคิดที่ผูทำการศึกษาสนใจเปนแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ (Strategic CSR) ที่เปนเครื่องมือ

ในการผสานคุณคาระหวางองคกรกับสังคมไปดวยกัน โดยจะชวยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรในระยะยาว 

(พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2559) ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based view) ซึ่ง Wernerfelt 

(1984) กลาววาทรัพยากรขององคกรมีทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได เชน ตราสินคา องคความรูทางดานเทคโนโลยี การจาง

บุคลากรที่มีทักษะ ฯลฯ ซึ่งจะสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งการที่บริษัทสามารถสรางความไดเปรียบใน

การแขงขันควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมีความสอดคลองกับแนวคิดของการสรางคุณคารวมของ Porter 

and Kramer (2011) ซึ่งคำนิยามของคุณคารวม คือ นโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่เพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของบริษัท ในขณะเดียวกันก็พัฒนาสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่บริษัทดำเนินการไปพรอมกัน   

 

2.3 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบตอสังคม 

 

     หลายปที่ผานมามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมมากมาย ในประเทศไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาความ

รับผิดชอบตอสังคม เชน วิภา จงรักษสัตย (2559) ที่ศึกษาการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการในประเทศ

ไทยในกลุม SET 100 Index ป 2554 พบวาบริษัทสวนใหญมีการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมในระดับมากกวารอย

ละ 70 โดยกลุมอุตสาหกรรมที่มีการเปดเผยมากที่สุด คือ กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร และหัวขอหลักตามมาตรฐานวาดวย

ความรับผิดชอบตอสังคม (ISO26000) ที่มีการเปดเผยมากที่สุด ไดแก หัวขอเรื่องธรรมาภิบาล และหัวขอที่มีการเปดเผยนอย

ที่สุด ไดแก หัวขอดานสิ่งแวดลอม ตอมาศศิกานต จรณะกรัณย (2561) ไดศึกษาพัฒนาการของรูปแบบการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ซึ่งทำใหตระหนักถึงความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ธุรกิจ

ลงทุนกับความรับผิดชอบตอสังคมโดยแกไขตามปญหาสังคมที่เกิดขึ้น มาเปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อผนวกมูลคาทาง

เศรษฐกิจเขากับคุณคาทางสังคม สอดคลองกับแนวคิดคุณคารวมของ Porter and Kramer (2011) 
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     ในชวงเกิดวิกฤตการณแพรระบาดของ COVID-19 มีผลกระทบตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ กิจการ

จำเปนที่จะตองคำนึงถึงลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสีย หลายองคกรมีบทบาทในการแกปญหาโดยการผลิตสินคาและ

บริการที่ตอบสนองความตองการของสังคม แสดงถึงความรับผิดชอบตอหวงโซอุปทานรวมถึงคำนึงถึงความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น 

(Crane & Matten, 2021) สอดคลองกับแนวโนมการทำ CSR ในประเทศจีนในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 จาก

งานวิจัยของ Wu and Kong (2021) ที่ไดศึกษาการทำ CSR ในองคกรเพื่อตอบสนองตอวิกฤต COVID-19 ของ 6 บริษัทชั้น

นำในประเทศจีนในชวง 1 ม.ค. – 30 ก.ค.พ.ศ. 2563 พบวามีการตอบสนองดวยแนวทาง CSR ที่หลากหลาย โดยการทำ CSR 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมในหวงโซคุณคา ซึ่งชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยบริษัทจำเปนที่จะตองตอบสนองตอความ

คาดหวังที่เปล่ียนแปลงไปของผูมีสวนไดเสียในชวงสถานการณ COVID-19 

 

2.4 ผลงานวิจยัที่เก่ียวของกับอิทธิพลของการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนนิงานของบริษัท 

 

     Sayekti (2015) ไดศึกษา 544 กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอินโดนีเซียในป ค.ศ.

2005 – 2008 พบวาการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ (Strategic CSR) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธของบริษัท

จดทะเบียนฯ ในประเทศอินโดนีเซียมีผลกระทบเชิงบวกตอผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ อภิรดา ชิณประทีป (2559) ไดศึกษา

กลุมบริษัทจดทะเบียนฯ ในดัชนี SET 50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปพ.ศ. 2555 พบวาการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมดานการกำกับดูแลกิจการกับดานชุมชนและสังคมมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับอัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย เนื่องจากถาบริษัทจดทะเบียนฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ

ชุมชน จะทำใหผูมีสวนไดเสียมีมุมมองในเชิงบวกกับบริษัทจดทะเบียนฯ 

     งานวิจัยที่ศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมในเฉพาะกลุมธุรกิจในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 เชน Yeon et 

al.(2021) ไดศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมโรงแรม รานอาหาร และคาสิโนในตลาดหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดูวา

กลยุทธ CSR ชวยลดผลกระทบเชิงลบของการแพรระบาด COVID-19 ตอผลการดำเนินงานหรือไม โดยมีกลุมตัวอยางจำนวน 

2,736 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจรานอาหารทั้งดานชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมชวยลด

ผลกระทบเชิงลบของผลการดำเนินงานในชวง COVID-19 ในขณะที่ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจคาสิโนและธุรกิจ

โรงแรมไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผลการดำเนินงานในชวง COVID-19   

     จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน ผูศึกษาระบุกรอบแนวคิดในการศึกษานี้ไดดังแสดงในรปูที่ 1 โดยผูศึกษาเลือกใชกรอบ

การรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำปของ สถาบันไทยพัฒน (2557) ที่ใหเปดเผยนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งใหความสำคัญกับการกำหนดนโยบายตางๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ซึ ่งใหแนวทางการนำเสนอโดยมีตัวบงชี ้การดำเนินงาน (Performance Indicators) รวมถึงขอบเขตขอมูลของ CSR 

ครอบคลุมทั้ง CSR-in-process และ CSR-after-process โดยบริษัทควรเปดเผยนโยบายและการดำเนินงานแบบ CSR-in-

process ในขณะที่ CSR-after-process อาจเปดเผยได แตควรแยกจาก CSR-in-process ประกอบดวยหลักการตามแนวทาง

ความรับผิดชอบตอสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8 ขอ จากหลักการ 10 ขอ ซึ่งแยกหัวขอการกำกับดูแล

กิจการที่เปดเผยแยกตางหากในรายงานประจำป และหัวขอรายงานดานสังคมหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งคือการเปดเผยตามกรอบ

รายงานนี้อยูแลว 
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รูปที่ 1    กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

     ในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษาบริษัทจดทะเบียนฯ ในอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบตอยอดขายมากจากการแพร

ระบาดของ COVID-19 ในชวงครึ ่งปแรกของป 2563 ไดแก กลุ มอุตสาหกรรมทรัพยากร และกลุ มอุตสาหกรรมสินคา

อุตสาหกรรม โดยรวบรวมขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1), รายงานประจำป (56-2), แบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป/รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน จำนวน 134 บริษัท ในปพ.ศ. 2561 – 2563 

ระยะเวลา 3 ป โดยปพ.ศ. 2561 – 2562 เปนชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 และปพ.ศ. 2563 เปนชวงระหวางการ

แพรระบาดของ COVID-19 จำนวนรวมทั้งสิ้น 402 ตัวอยาง ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีขอมูลทางการเงินและขอมูลการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมครบถวนทั้ง 3 ป และมีรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ไมรวมบริษัทจดทะเบียนฯ 

ที่เปนกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน) ทั้งนี้ เนื่องจากกรอบระยะเวลาการเก็บขอมูลที่จำกัด การศึกษานี้จึงไมไดรวมขอมูลในป 

2564 ที่ยังคงมีการแพรระบาดของ COVID-19 อยู และยังไมครบกำหนดในการตองนำสงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีทดสอบหลักสถิติประกอบดวยการวิเคราะหดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาต่ำสุด คาสูงสุด  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวง

กอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 และการวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการ

ตัวแปรต้น 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

1.การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม (CSR1) 

2.การต่อตา้นการทุจริต (CSR2) 

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR3) 

4.การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม (CSR4) 

5.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค (CSR5) 

6.การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม (CSR6) 

7.การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม (CSR7) 

8.นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการ

ดาํเนินความรับผดิชอบต่อสงัคม (CSR8) 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของกิจการ (SIZE) 

โครงสร้างเงินทุน (LEV) 

อายขุองกิจการ (AGE) 

ประเภทอุตสาหกรรม (IND) 

ปีท่ีกิจการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม (YEAR) 

ตัวแปรตาม 

อตัราการเติบโตของยอดขาย (SG) 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(ATO)  
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ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งสามารถเขียน

ใหอยูในรูปแบบสมการได ดังนี้ 

 

Model: อัตราการเติบโตของยอดขาย (SG) 

SG𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β3LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡+ β6YEAR2562𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                                  (1) 
SG𝑖𝑖,𝑡𝑡  = β0 + β1CSR1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2CSR2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β3CSR3𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4CSR4𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5CSR5𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β6CSR6𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β7CSR7𝑖𝑖,𝑡𝑡  

+ β8CSR8𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β9SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡 +β10LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β11AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β12INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β13YEAR2562𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                                     (2)  

SG𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β3LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡+ β6YEAR2563𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                               (3) 
SG𝑖𝑖,𝑡𝑡  = β0+ β1CSR1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2CSR2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β3CSR3𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4CSR4𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5CSR5𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β6CSR6𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β7CSR7𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β8CSR8𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 

β9SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡 +β10LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β11AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β12INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β13YEAR2563𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                   (4)  

Model: อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (ATO) 

ATO𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β3LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β5INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡+ β6YEAR2562𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                            (5) 
ATO𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2CSR2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β3CSR3𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4CSR4𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5CSR5𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β6CSR6𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β7CSR7𝑖𝑖,𝑡𝑡  

+ β8CSR8𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β9SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡 +β10LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β11AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β12INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β13YEAR2562𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                                      (6)  

ATO𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β3LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡  + β5INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡+ β6YEAR2563𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                           (7) 
ATO𝑖𝑖,𝑡𝑡 = β0+ β1CSR1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β2CSR2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β3CSR3𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β4CSR4𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β5CSR5𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β6CSR6𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β7CSR7𝑖𝑖,𝑡𝑡  

+ β8CSR8𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β9SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡 +β10LEV𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β11AGE𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β12INDUS𝑖𝑖,𝑡𝑡 + β13YEAR2563𝑖𝑖,𝑡𝑡 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡                               (8) 

 

     โดยที่ SG  คือ อัตราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) (วัดจากจากลอการิทึมของรายไดจากการขายและบริการ

ในงวดปจจุบันหารดวยรายไดจากการขายและบริการในงวดกอน), ATO คือ อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Asset 

Turnover) (วัดจากรายไดจากการขายและบริการหารดวยสินทรัพยรวมเฉลี่ย), CSR คือ ดัชนีความรับผิดชอบตอสังคม (วัด

จากคะแนนรวมของหัวขอยอยที่ไดรับหารดวยคะแนนรวมสูงสุดของหัวขอยอย (25 คะแนน)), CSR1 – CSR8 คือ ดัชนี

องคประกอบแตละดานของความรับผิดชอบตอสังคม (วัดจากคะแนนรวมขององคประกอบแตละดานของความรับผิดชอบตอ

สังคมที่ไดรับหารดวยคะแนนรวมสูงสุดขององคประกอบแตละดานตามกรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำป

ของ สถาบันไทยพัฒน (2557) โดยคะแนนรวมสูงสุดของ CSR1 เทากับ 4 คะแนน, CSR2 เทากับ 3 คะแนน, CSR3 เทากับ 4 

คะแนน, CSR4 เทากับ 3 คะแนน, CSR5 เทากับ 2 คะแนน, CSR6 เทากับ 4 คะแนน, CSR7 เทากับ 3 คะแนน และคะแนน

รวมสูงสุดของ CSR8 เทากับ 2 คะแนน), SIZE คือ ขนาดของกิจการ (วัดจากลอการิทึมของสินทรัพยรวม), LEV คือ โครงสราง

เงินทุน (วัดจากหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม), AGE คือ อายุของกิจการ (วัดจากลอการิทึมของปที่เริ่มกอตั้งบริษัทจนถึงปที่

ทำการศึกษา), INDUS คือ ประเภทอุตสาหกรรม เปนตัวแปรหุน (ใหกลุมสินคาอุตสาหกรรม = 1 และกลุมอุตสาหกรรม

ทรัพยากร = 0), YEAR2562 คือ ป 2562 เปนตัวแปรหุน (ใหป 2562 = 1 และป 2561 = 0), YEAR2563 คือ ป 2563 เปน

ตัวแปรหุน (ใหป 2563 = 1 และป 2561-2562 = 0) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ตารางที่  1  คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปร Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 
ATO  0.10 2.35 0.83 0.58 1.02 0.66 
SG  -0.36 0.17 -0.01 0.09 -0.42 0.86 
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CSR  0.20 1.00 0.60 0.21 -0.05 -1.15 
CSR1 0.00 1.00 0.63 0.29 -0.40 -0.77 
CSR2 0.33 1.00 0.90 0.19 -1.80 2.24 
CSR3 0.00 1.00 0.45 0.35 0.25 -1.22 
CSR4 0.00 1.00 0.71 0.31 -0.43 -1.35 
CSR5 0.00 1.00 0.57 0.19 1.34 1.75 
CSR6 0.00 1.00 0.41 0.28 0.32 -0.66 
CSR7 0.00 1.00 0.62 0.28 -0.37 -0.42 
CSR8 0.00 1.00 0.61 0.45 -0.45 -1.61 
SIZE 8.97 11.39 9.83 0.67 0.84 -0.14 
LEV  0.09 0.74 0.41 0.21 -0.04 -1.30 
AGE 0.85 1.74 1.44 0.22 -1.09 0.89 

หมายเหต ุ:  n = 402 (134 บริษัท x 3 ป) 

 

     จากตารางที่ 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ศึกษาปพ.ศ. 2561-2563 พบวาอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี

คาเฉล่ียอยูที่ 0.83 เทา สำหรับอัตราการเติบโตของยอดขาย ซึ่งในรูปแบบลอการิทึมมีคาเฉล่ียอยูที่ -0.01 (0.97 เทา) คาเฉล่ีย

ของดัชนีความรับผิดชอบตอสังคมอยูที่ระดับ 0.60 ในขณะที่เมื่อพิจารณาองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม พบวา

องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการเปดเผยมากที่สุด คือ การตอตานการทุจริต โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.90 ขนาดของ

กิจการ ซึ่งอยูในรูปแบบลอการิทึมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 9.83 (6,733.08 ลานบาท) โครงสรางเงินทุนมีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.41 เทา และ

อายุของกิจการ ซึ่งอยูในรูปแบบลอการิทึมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 1.44 (27.50 ป) และเมื่อพิจารณาคาความเบ (Skewness) และคา

ความโดง (Kurtosis) พบวาขอมูลมีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) 

 

ตารางที่  2  คาต่ำสุด คาสูงสุด และคาเฉลี่ยของดัชนีความรับผิดชอบตอสังคม และดัชนีองคประกอบความรับผิดชอบตอ

สังคม 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
2561 2562 2563 

Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean 

ดัชนีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 0.200 0.960 0.576 0.200 0.960 0.604 0.200 1.000 0.622 

ดัชนอีงคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม                   

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม (CSR1) 0.000 1.000 0.603 0.000 1.000 0.629 0.000 1.000 0.653 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (CSR2) 0.333 1.000 0.893 0.333 1.000 0.906 0.333 1.000 0.910 

การเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR3) 0.000 1.000 0.407 0.000 1.000 0.446 0.000 1.000 0.485 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม (CSR4) 0.000 1.000 0.684 0.000 1.000 0.716 0.000 1.000 0.729 

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (CSR5) 0.000 1.000 0.560 0.000 1.000 0.575 0.000 1.000 0.586 

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (CSR6) 0.000 1.000 0.386 0.000 1.000 0.420 0.000 1.000 0.425 

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม (CSR7) 0.000 1.000 0.602 0.000 1.000 0.629 0.000 1.000 0.637 

การมีนวัตกรรมและเผยแพรฯ (CSR8) 0.000 1.000 0.578 0.000 1.000 0.605 0.000 1.000 0.646 

หมายเหตุ :  n = 402 (134 บริษัท x 3 ป) 
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     จากตารางที่ 2 การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทจดทะเบียนฯ ในอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการ

แพรระบาดของ COVID-19 ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19  พบวาในชวงป พ.ศ. 2561 และปพ.ศ. 

2562 ซึ่งเปนชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 คาเฉลี่ยของดัชนีความรับผิดชอบตอสังคมอยูที ่ระดับ 0.576 และ 

0.604 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2563 ซึ่งเปนชวงระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 คาดัชนีความรับผิดชอบตอ

สังคมเพิ่มขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยของดัชนีความรับผิดชอบตอสังคมที่ระดับ 0.622 โดยเมื่อพิจารณาองคประกอบความรับผิดชอบ

ตอสังคมในแตละดานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้ง 3 ป พบวามีผลลัพธที ่สอดคลองกัน โดย

องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการเปดเผยมากที่สุด คือ การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รองลงมา คือ การปฏิบัติ

ตอแรงงานอยางเปนธรรม ในขณะที่องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการเปดเผยนอยที่สุด คือ การดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม 

 

ตารางที่  3  ผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.10 

      

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสัน (Pearson Correlation Coefficient Analysis) 

เมื ่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธอยู ในระดับต่ำถึงปานกลาง ไมมีคา

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธอยู ในระดับสูง ดังนั ้น ไมมีปญหาการมีสหสัมพันธกันเองระหวางตัวแปรอิสระมากกวา 2 ตัว 

(Multicollinearity) 

 

ตัวแปร CSR CSR1 CSR2 CSR3 CSR4 CSR5 CSR6 CSR7 CSR8 SIZE LEV AGE 

INDU

S 

YEAR256

2 

YEAR256

3 

CSR 1.000               

CSR1 

0.802**

* 1.000              

CSR2 

0.502**

* 

0.429**

* 1.000             

CSR3 

0.835**

* 

0.607**

* 

0.352**

* 1.000            

CSR4 

0.760**

* 

0.587**

* 

0.305**

* 

0.517**

* 1.000           

CSR5 

0.360**

* 

0.269**

* 

0.253**

* 

0.214**

* 

0.209**

* 1.000          

CSR6 

0.735**

* 

0.438**

* 

0.230**

* 

0.552**

* 

0.478**

* 

0.210**

* 1.000         

CSR7 

0.702**

* 

0.530**

* 

0.274**

* 

0.480**

* 

0.495**

* 

0.268**

* 

0.469**

* 1.000        

CSR8 

0.712**

* 

0.447**

* 

0.260**

* 

0.581**

* 

0.529**

* 0.122** 

0.470**

* 

0.381**

* 1.000       

SIZE 

0.580**

* 

0.409**

* 

0.237**

* 

0.518**

* 

0.394**

* 

0.219**

* 

0.424**

* 

0.450**

* 

0.474**

* 1.000      

LEV 

0.175**

* 0.092 0.040 

0.232**

* 0.104** 0.040 0.070 

0.131**

* 

0.187**

* 

0.381**

* 1.000     

AGE 

-

0.163**

* -0.126** -0.108** 

-

0.173**

* 0.017 -0.094 

-

0.155**

* -0.112** 

-

0.137**

* 

-

0.301**

* 

-

0.218**

* 1.000    

INDUS 

-

0.260**

* 

-

0.229**

* 

-

0.247**

* 

-

0.190**

* -0.041 

-

0.245**

* 

-

0.183**

* 

-

0.353**

* -0.075 

-

0.483**

* 

-

0.273**

* 

0.259**

* 1.000   
YEAR256

2 0.011 0.002 0.009 0.000 0.015 0.005 0.023 0.017 -0.008 -0.006 -0.020 0.001 0.000 1.000  
YEAR256

3 0.071 0.060 0.028 0.079 0.043 0.045 0.037 0.036 0.057 0.021 0.012 0.047 0.000 -0.500*** 1.000 
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ตารางที่  4  ผลการทดสอบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตออัตราการเติบโตของยอดขาย(SG) ของ

บริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงกอนและระหวาง

การแพรระบาดของ COVID-19 

Model Coefficients t Sig. Model Coefficients t Sig. 
2561-2562 B Beta   2561-2563 B Beta     
(Constant) 0.024   0.230 0.818 (Constant) 0.077  0.802 0.423 
CSR -0.015 -0.037 -0.524 0.601 CSR -0.03 -0.067 -1.151 0.251 
SIZE 0.010 0.077 0.957 0.339 SIZE 0.007 0.05 0.748 0.455 
LEV 0.042 0.102 1.643 0.102 LEV 0.018 0.04 0.771 0.441 
AGE -0.069 -0.183 -3.022 0.003*** AGE -0.09 -0.215 -4.272 0.000*** 
INDUS -0.008 -0.043 -0.652 0.515 INDUS -0.006 -0.03 -0.546 0.585 
YEAR2562 -0.045 -0.266 -4.653 0.000*** YEAR2563 -0.044 -0.22 -4.635 0.000*** 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.10 

 

     จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตออัตราการเติบโตของยอดขาย 

(SG) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงกอนการ

แพรระบาดของ COVID-19 ไมพบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตออัตราการเติบโตของยอดขาย ในขณะที่

เมื ่อพิจารณาตัวแปรควบคุมพบวาอายุของกิจการ (AGE) และปพ.ศ. 2562 (YEAR 2562) สงผลตออัตราการเติบโตของ

ยอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปพ.ศ. 2561 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และตัวแปรที่เหลือไมสงผลตออัตราการเติบโตของ

ยอดขายอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหากวิเคราะหโดยรวมชวงทีม่ีการแพรระบาดของ COVID-19 พบวาป

พ.ศ. 2563 (YEAR2563) มีผลตออัตราการเติบโตของยอดขายที่ลดลงกวาชวงปพ.ศ. 2561 และ ปพ.ศ. 2562 และยังคงไมพบ

อิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตออัตราการเติบโตของยอดขายเชนเดียวกัน ในขณะที่อายุของกิจการ (AGE) 

สงผลในทางลบตออัตราการเติบโตของยอดขายกับที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

ตารางที่  5  ผลการทดสอบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดาน (CSR1-CSR8) ตออัตราการ

เติบโตของยอดขาย (SG) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-

19  ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 

Model Coefficients t Sig. Model Coefficients t Sig. 
2561-2562 B Beta     2561-2563 B Beta     
(Constant) 0.021  0.184 0.854 (Constant) 0.069  0.650 0.516 
CSR1 -0.014 -0.049 -0.586 0.558 CSR1 -0.010 -0.032 -0.463 0.644 
CSR2 0.004 0.009 0.134 0.893 CSR2 0.008 0.016 0.286 0.775 
CSR3 0.012 0.050 0.598 0.550 CSR3 -0.008 -0.032 -0.434 0.665 
CSR4 0.007 0.027 0.332 0.740 CSR4 -0.014 -0.045 -0.655 0.513 
CSR5 -0.017 -0.039 -0.621 0.535 CSR5 -0.021 -0.043 -0.844 0.399 
CSR6 -0.007 -0.024 -0.319 0.750 CSR6 0.019 0.059 0.947 0.344 
CSR7 0.010 0.033 0.426 0.670 CSR7 0.002 0.006 0.095 0.925 
CSR8 -0.016 -0.083 -1.074 0.284 CSR8 -0.006 -0.029 -0.443 0.658 
SIZE 0.011 0.085 1.012 0.312 SIZE 0.007 0.053 0.767 0.444 
LEV 0.040 0.096 1.504 0.134 LEV 0.021 0.047 0.885 0.377 
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AGE -0.072 -0.190 -3.062 0.002*** AGE -0.088 -0.209 -4.049 0.000*** 
INDUS -0.007 -0.039 -0.534 0.594 INDUS -0.004 -0.022 -0.358 0.720 
YEAR2562 -0.046 -0.267 -4.621 0.000*** YEAR2563 -0.044 -0.218 -4.559 0.000*** 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.10 

 

     จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดาน (CSR1-CSR8) ตออัตรา

การเติบโตของยอดขาย (SG) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ 

COVID-19 ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 ไมพบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคม

ในแตละดานตออัตราการเติบโตของยอดขาย ในขณะที่อายุของกิจการ (AGE) ยังคงสงผลตออัตราการเติบโตของยอดขายที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01  

 

ตารางที่  6  ผลการทดสอบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 

(ATO) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงกอน

และระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 

Model Coefficients t Sig. Model Coefficients t Sig. 
2561-2562 B Beta     2561-2563 B Beta     
(Constant) 0.570  0.769 0.443 (Constant) 0.886  1.471 0.142 
CSR 0.320 0.114 1.584 0.114 CSR 0.238 0.086 1.467 0.143 
SIZE -0.055 -0.062 -0.753 0.452 SIZE -0.070 -0.080 -1.178 0.239 
LEV 0.620 0.216 3.419 0.001*** LEV 0.526 0.187 3.577 0.000*** 
AGE 0.148 0.057 0.917 0.360 AGE 0.082 0.032 0.622 0.534 
INDUS 0.361 0.298 4.432 0.000*** INDUS 0.312 0.262 4.730 0.000*** 
YEAR2562 -0.080 -0.068 -1.164 0.246 YEAR2563 -0.124 -0.100 -2.086 0.038** 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.10 

 

     จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย 

(ATO) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงกอน

และระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 ไมพบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตออัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย ในขณะที่เมื่อพิจารณาตัวแปรควบคุมพบวาโครงสรางเงินทุน (LEV) และกลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS) สงผลตอ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และตัวแปรที่เหลือไมสงผลตออัตราการหมุนเวียน

ของสินทรัพยอยางมีนัยสำคัญ เมื่อวิเคราะหโดยพิจารณาชวงที่มีการแพรระบาดของ COVID-19 รวมอยูดวย พบวาในปพ.ศ. 

2563 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนฯ ลดลงกวาชวงปพ.ศ. 2561 และ ปพ.ศ. 2562 ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และยังคงไมพบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย

เชนเดียวกัน ในขณะที่โครงสรางเงินทุน (LEV) และกลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS) สงผลตออัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางที่  7  ผลการทดสอบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดาน (CSR1-CSR8) ตออัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพย (ATO) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ 

COVID-19 ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 

Model Coefficients t Sig. Model Coefficients t Sig. 
2561-2562 B Beta     2561-2563 B Beta     
(Constant) 0.712  0.878 0.381 (Constant) 1.048  1.589 0.113 
CSR1 0.007 0.004 0.043 0.966 CSR1 -0.025 -0.012 -0.175 0.862 
CSR2 0.074 0.024 0.357 0.721 CSR2 0.113 0.036 0.659 0.510 
CSR3 0.287 0.168 1.971 0.050* CSR3 0.178 0.107 1.463 0.144 
CSR4 0.094 0.050 0.620 0.536 CSR4 0.104 0.055 0.800 0.424 
CSR5 -0.073 -0.024 -0.373 0.709 CSR5 -0.206 -0.068 -1.322 0.187 
CSR6 -0.034 -0.016 -0.217 0.828 CSR6 -0.005 -0.003 -0.041 0.967 
CSR7 -0.125 -0.059 -0.753 0.452 CSR7 -0.065 -0.031 -0.482 0.630 
CSR8 -0.034 -0.026 -0.326 0.745 CSR8 -0.014 -0.011 -0.165 0.869 
SIZE -0.056 -0.063 -0.744 0.457 SIZE -0.074 -0.085 -1.215 0.225 
LEV 0.574 0.200 3.087 0.002*** LEV 0.489 0.174 3.240 0.001*** 
AGE 0.142 0.054 0.860 0.391 AGE 0.074 0.029 0.548 0.584 
INDUS 0.327 0.270 3.660 0.000*** INDUS 0.279 0.234 3.804 0.000*** 
YEAR2562 -0.081 -0.068 -1.160 0.247 YEAR2563 -0.123 -0.100 -2.067 0.039** 

***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.10 

 

     จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดาน (CSR1-CSR8) ตออัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพย (ATO) ของบริษัทจดทะเบียนฯ ในกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาด

ของ COVID-19 ในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ COVID-19 พบวาการเคารพสิทธิมนุษยชน (CSR3) มีอิทธิพลตอ

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยในเชิงบวกที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ในขณะที่เมื่อพิจารณาชวงระหวางการแพรระบาด

ของ COVID-19 รวมดวย ไมพบอิทธิพลขององคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานตออัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

 

     การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานในชวงปพ.ศ. 2561–2563 พบวามีการเปดเผยความรับผิดชอบตอสังคม

เพิ่มมากขึ้น แสดงวาบริษัทจดทะเบียนฯ มีแนวโนมการดำเนินธุรกิจที่มีการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียมากขึ้นสอดคลองกับ

ทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย และทฤษฎีความชอบธรรม ซึ่งผลลัพธในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับสานิตย หนูนิล (2564) ที่ศึกษา

องคกรภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาหลังเกิดวิกฤตมีการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมมากกวากอนเกิดวิกฤต เมื่อพิจารณาองคประกอบความรับผิดชอบแตละดานในชวงกอนและระหวางการแพรระบาดของ 

COVID-19 พบวาองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมที่มีการเปดเผยมากที่สุด ไดแก การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และ

องคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมที่เปดเผยรองลงมา คือ การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการที่
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บริษัทจดทะเบียนฯ นั้น มีก.ล.ต.กำหนดใหมีการเปดเผยการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) 

ในขณะที่องคประกอบความรบัผิดชอบตอสังคมที่มีการเปดเผยนอยทีสุ่ด คือ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ    สุมิ

นทร และคณะ (2564) ที่ศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กรณีศึกษาของกลุมทรัพยากรในปพ.ศ. 2563 พบวาหัวขอที่มีการเปดเผยมากที่สุด คือ ดานเศรษฐกิจ และดานที่

มีการเปดเผยนอยที่สุด คือ ดานส่ิงแวดลอม  

     จากการศึกษาอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ใน

อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบมากจากการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งผลการศึกษาไมพบอิทธิพลของการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมตออัตราการเติบโตของยอดขายและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยในชวงกอนและระหวางการแพร

ระบาดของ COVID-19 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Amini and Dal Bianco (2017) ที่ศึกษาบริษัทใน 6 ประเทศในทวีป

อเมริกากลางพบวาความสัมพันธระหวางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและยอดขายในบางประเทศไมมีความสัมพันธกัน 

เมื่อพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานในชวงกอนการแพรระบาดของ COVID-19 พบวาการเคารพสิทธิมนุษยชน

มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10  ในขณะที่เมื่อพิจารณาชวงที่มี

การแพรระบาด COVID-19  รวมดวย ไมพบอิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในแตละดานตออัตราการเติบโต

ของยอดขาย และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีฐานทรัพยากร และเมื่อพิจารณางานวิจัยที่

เกี่ยวของผลการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับ Hwang, Kim, and Jung (2021) ที่ศึกษาพบวาการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง

สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาลชวยลดผลกระทบจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยประเทศเกาหลี อาจมีสาเหตุมาจากปพ.ศ. 2563 เปนปที่เริ่มการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนฯ สวนใหญจึงยังไมไดมีการปรับตัวในแนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางเพียงพอหรือ

เหมาะสม เนื่องจากตองมีการรับมือกับปญหาตางๆ ที่สำคัญที่สงผลตอการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ และอาจไมมี

ทรัพยากรอยางเพียงพอในการที่จะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกร จึงทำใหการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมไมไดสงผลตอผลการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ และขอจำกัดในการศึกษา 

 

     การศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูลการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และผลการดำเนินงานของบริษัทในปพ.ศ. 2561–2562 

เปรียบเทียบกับปพ.ศ. 2563 ซึ่งเปนปที่เริ่มมีการแพรระบาดของ COVID-19 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยังไมพบอิทธิพลของการ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมตอผลการดำเนินงาน ซึ่งในอนาคตหากมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธนี้ในชวงระยะเวลาหนึ่ง

หลังจากนี้นาจะเปนประโยชนตอบริษัทจดทะเบียนฯ ในการนำแนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไปปรับใชเพื่อให

เกิดประโยชนตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน  
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ผลกระทบของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตอดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ดัชนีราคา SET50 ดัชนี SET CLMV Exposure และดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

The Impact of the COVID-19 on SET Index, SET50 Index, SETCLMV Index and 

mai Index 
ณิชมล พศิาลวฒุิ01 และ พรวรรณ นันทแพศย12 

Nichamol Phisalwut and Pornwan Nunthaphad 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และดัชนีราคาหลักทรัพย

ในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนี ไดแก ดัชนีราคา SET Index SET50 Index SET CLMV และ mai Index เพื่อศึกษาความสัมพันธของจำนวนผู

ติดเชื้อยืนยันรายใหม ผูติดเชื้อยืนยันสะสม ผูเสียชีวิต ผูเสียชีวิตสะสม ผูรักษาหาย และผูรักษาหายสะสมตอทั้ง 4 ดัชนี โดยรวบรวม

ขอมูลทุติยภูมิรายวัน ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนระยะเวลา 435 วัน ผานการวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา จำนวนผูจำนวนผูติดเชื ้อยืนยันรายใหมมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคา SET Index SET50 Index และ mai Index จำนวนผูเสียชีวิตสะสมมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงขามกบัดัชนีราคา SET Index SET50 Index และ SETCLMV Index อยางมีนัยสำคัญ สวนจำนวนผูติดเชื้อสะสม จำนวน

ผูเสียชีวิตใหม จำนวนผูรักษาหายใหม และจำนวนผูรักษาหายสะสมไมมีมีความสัมพันธกับดัชนีหลักทรัพยทั้ง 4 ดัชนีอยางมีนัยสำคัญ       
 

คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โควิด-19, ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

Abstract 
This study aims to investigate the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) on Thailand’s four 

major stock market indices: SET, SET50, SETCLMV, and mai. The pandemic-related parameters include numbers of 

new confirmed cases (NCC), cumulative confirmed cases (CCC), new death cases (NDC), cumulative death cases 

(CDC), new recovered cases (NRC), and cumulative recovered cases (CRC). Daily data from 13th January 2020 

through 29th October 2021 which is 435 days in total are collected from secondary sources and results are 

presented in two sections: descriptive analysis and inferential analysis by multiple regression. It is discovered that 

NCC is significantly inversely correlated with SET, SET50 and mai indices and CDC is significantly inversely correlated 

with SET, SET50, and SETCLMV indices, whereas CCC, NDC, NRC, and CRC exhibit no significant relationships with 

the four indices. 
 

Keywords: Coronavirus, COVID-19, SET Index 
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1. บทนำ 

 

การแพรระบาดของโควิด-19 สงกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก โดยสามารถสะทอนผานความผันผวนของดัชนีราคา

หลักทรัพยของแตละประเทศ เชนเดียวกับประเทศไทย หลังจากมีการแพรระบาดภายในประเทศตั้งแตชวงตนป 2563 จะ

พบวาดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความผันผวนมาโดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศที่พบวา การ

แพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบตอดัชนีหลักทรัพยในประเทศตาง ๆ จึงนำมาสูงานศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ที่ตองการ

ศึกษาในบริบทของประเทศไทย โดยไดเติมเพิ่มตัวแปรอิสระภายใตสมมติฐานที่ใหความรูสึก (Sentiment) ในเชิงบวกกับดัชนี

หลักทรัพย นอกจากนี้ยังศึกษาดัชนีหลักทรัพยอื่น ไดแก ดัชนีราคา SET50 Index ซึ่งเปนตัวแทนของกิจการรายใหญที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) ซึ่งเปนตัวแทนของกิจการขนาดกลางและขนาด

เล็กที่ระดมทุนตลาด mai และดัชนี SETCLMV Exposure (SETCLMV Index) ซึ่งเปนตัวแทนของกิจการที่ดำเนินธุรกิจใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 ประเทศ  

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาทำใหเกิดความสนใจในการศึกษางานศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้  

โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 และดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนี ไดแก ดัชนีราคา SET Index 

SET50 Index SETCLMV Index และ mai Index 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ไดแก จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) จำนวนผูติดเชื้อยืนยันสะสม (CCC) 

จำนวนผูเสียชีวิต (NDC) จำนวนผูเสียชีวิตสะสม (CDC) จำนวนผูรักษาหาย (NRC) และจำนวนผูรักษาหายสะสม (CRC) ที่จะสงผล

ตอทั้ง 4 ดัชนี  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

ทฤษฎีสมมติฐานความมีประสิทธิภาพของตลาด (Market Efficiency Hypothesis) ภายใตทฤษฎีของ Fama (1970) ได

กลาวถึงตลาดที่มีประสิทธิภาพ คือ ตลาดที่ราคาหลักทรัพยสะทอนถึงมูลคาที่แทจริง ภายใตสมมติฐานที่วา ตองเปนตลาดที่มี

การแข็งขัน ผูเลนหลายราย สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรีและมีราคาการเขาถึงที่ต่ำรวมถึงนักลงทุนที่อยูในตลาดลวนเปน

นักลงทุนที่มีเหตุผล เพราะฉะนั้น ราคาหลักทรัพยในปจจุบันเปนราคาที่สะทอนขอมูลขาวสารอยางเต็มที่แลว โดย Fama ได

จำแนกตลาดหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพออกเปน 3 ระดับ ไดแก ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับออน (Weak Form Efficiency) 

ตลาดที่ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi-Strong Form Efficiency) และตลาดที ่มีประสิทธิภาพระดับสูง (Strong Form 

Efficiency) 

แนวคิดการตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริง (Market Over-reaction) เปนแนวคิดที่อธิบายพฤติกรรมของนัก

ลงทุน จากงานวิจัยของ De Bondt and Thaler (1985) ไดศึกษาเรื่องการตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริง (Market 

Over-reaction) ของนักลงทุน กลาวคือ นักลงทุนมักมีการตอบสนองตอขอมูลขาวสารที่ตนไดรับมากหรือนอยเกินไปจึงสงผล

ใหราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงเกินกวาความเปนจริง แตในระยะยาว ราคาหลักทรัพยดังกลาวจะปรับตัวเขาสู

ราคาที่เหมาะสม หรือที่ควรจะเปนในทายที่สุด 
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2.2 ขอมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวของ 

 

การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดโควดิ-19 ระดับประเทศ ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ได  ก ำหนด เกณฑ ต  า ง  ๆ  เพ ื ่ อกำหนดมาตรการการควบค ุ ม โ รคท ี ่ จ ะกระทบต  อก ิ จกรรมทาง เศรษฐกิ จ  

โดยมีเกณฑการพิจารณา 4 เกณฑ ไดแก จำนวนผู ต ิดเชื ้อรายใหม (สะสมตอสัปดาห) ลักษณะการกระจายของ 

โรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา และความพรอมในการรองรับผูปวย ซึ่ง

สอดคลองกับกำหนดทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระใชศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ หากมีมาตรการควบคุมที่รุนแรงขึ้น ซึ่ง

จะสงผลตอผลการดำเนินงานของกิจการสะทอนผานราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
 

2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

การตอบสนองของตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยตอขอมูลขาวสาร ไดมีผู ว ิจัยศึกษาถึงการตอบสนองของ         

ตลาดหลักทรัพยของไทยในระยะสั้นจากงานวิจัยของภัทรวิชญ ดวงประทีป (2557) ศึกษาเรื่อง การตอบสนอง      มากเกิน

จริงในระยะสั้นของกลุมหลักทรัพยที่มีการลดลงของราคามากกวารอยละ 10 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผล

การศึกษาพบวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริงในระยะส้ัน 

งานวิจัยหลายฉบับไดศึกษาความสัมพันธของการแพรระบาดของโควิด-19 และดัชนีราคาหลักทรัพย เชน การศึกษา

ของ Ozili และ Arun (2020) เรื่องผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 ตอเศรษฐกิจโลก (Spillover of COVID-19: 

impact on the Global Economy) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการวิเคราะหผลกระทบของโควิด-19 ตอเศรษฐกิจโลก พบวา 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนวันที่ล็อกดาวน การจำกัดการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ นโยบายการเงิน และจำนวนผูติดเชื้อ มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับราคาหลักทรัพยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสำคัญ สวนการจำกัดการเดินทางใน

ประเทศ และนโยบายการคลังมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ การศึกษาของ Alber (2020) เร ื ่อง ผลกระทบของโควิด-19 ตอตลาดหลักทรัพย (The Effect of 

Coronavirus Spread on Stock Markets) ที่มีการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก  จำนวนผูติดเชื้อสะสม จำนวนผูติดเชื้อ  ราย

ใหม จำนวนผูเสียชีวิตสะสม และจำนวนผูเสียชีวิตรายใหม ตอตลาดหลักทรัพยทั้ง 6 ประเทศ พบวา มีทั้ง ตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธกับตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธ โดยจำนวนผูติดเชื้อสะสม มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับตลาด

หลักทรัพยในประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน สวนจำนวนผูติดเชื้อใหมมีความสัมพันธกับตลาดหลักทรัพยในสเปน 

และไมมีตัวแปรอิสระใดสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยในประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา 

 

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจึงมีกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

งานศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภทอนุกรมเวลารายวัน ตั้งแตวันที่ 13 

มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนระยะเวลาวันทำการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังตั้งแต

พบผูติดเชื้อภายในประเทศรายแรก (วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563) ถึงวันแถลงการณเปดประเทศของนายกรัฐมนตรี (วันที่ 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) เปนจำนวน 435 วัน โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) จำนวนผูติดเชื้อ

ยืนยันสะสม (CCC) จำนวนผูเสียชีวิต (NDC) จำนวนผูเสียชีวิตสะสม (CDC) จำนวนผูรักษาหาย (NRC) และจำนวนผูรักษาหาย

สะสม (CRC) และตัวแปรตาม ไดแก  ดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนี ไดแก ดัชนีราคา SET Index ดัชนีราคา 

SET50 Index ดัชนีราคา SETCLMV Index และดัชนีราคา mai Index โดยผูวิจัยจะทำการวิเคราะหขอมูล 2 สวน คือ การ

วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเชิงอนุมานที่ใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวย

วิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square) โดยมีแบบจำลอง 4 แบบจำลอง ดังนี้ 

 

 

 

ผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

1. จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (Newly Confirmed Cases: NCC) 

2. จำนวนผูติดเชื้อสะสม (Cumulatively Confirmed Cases: CCC) 

3. จำนวนผูเสียชีวิตใหม (New Death Cases: NDC) 

4. จำนวนผูเสียชีวิตสะสม (Cumulative Death Cases: CDC) 

5. จำนวนผูรักษาหายใหม (Newly Recovered Cases: NRC) 

6. จาํนวนผูรั้กษาหายสะสม (Cumulatively Recovered Cases: CRC)  ดัชนีหลกัทรัพย์ในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. SET Index  

2. SET50 Index  

3. SETCLMV Index 

4. mai Index 

 

ตัวแปรทางเศรษฐกิจ 

Dow Jones Index (DJ) 
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การตรวจสอบปญหาทางสถิติ ไดแก การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) การทดสอบปญหา Multicollinearity 

ดวยวิธี Correlation Coefficients วิธ ีค าสถิติ Tolerance และคา Variance Inflation Factor (VIF) และการทดสอบปญหา 

Autocorrelation จากคาสถิต ิDurbin–Watson ไมพบปญหาMulticollinearity และ Autocorrelation แสดงวาไมมีความสัมพันธ

กันเองระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยวิธี Correlation Coefficients 

 
ตัวแปร D(LNNCC) D(LNCCC) D(LNNDC) D(LNCDC) LNNRC LNCRC 

D(LNNCC) 1      

D(LNCCC) 0.016084 1     

D(LNNDC) 0.015186 -0.000891 1    

D(LNCDC) -0.001892 0.191136 0.026838 1   

LNNRC -0.056502 -0.004655 -0.338773 -0.003786 1  

LNCRC -0.033073 -0.004186 -0.712733 -0.005083 0.630385 1 

 

จากแนวคิดและทฤษฎี รวมถงึงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถกำหนดสมมติฐานของงานวิจยัฉบับนี้ไดดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 จำนวนผูติดเชื้อยืนยันใหม (NCC) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีใน

ทิศทางตรงกันขาม 

สมมติฐานที่ 2 จำนวนผูติดเชื้อยืนยันสะสม (CCC) ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีใน

ทิศทางตรงกันขาม 

สมมติฐานที่ 3 จำนวนผูเสียชีวิตใหม (NDC) ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีในทิศทาง

ตรงกันขาม 

สมมติฐานที่ 4 จำนวนผูเสียชีวิตสะสม (CDC) ความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีใน

ทิศทางตรงกันขาม 

สมมติฐานที่ 5 จำนวนผูรักษาหายใหม (NRC) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรพัยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีใน

ทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 6 จำนวนผูรักษาหายสะสม (CRC) มีความสัมพนัธกับดัชนรีาคาหลักทรัพยในประเทศไทยทัง้ 4 ดัชนีใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ในสวนนี้ผูวิจัยจะแสดงขอมูลทางสถิติเบื้องตนของตัวแปรตาง ๆ ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่การศึกษา  

 

 
 

ดัชนีราคา SET Index พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 1,442.78 คามัธยฐาน อยูที่ 1,492.36 คาสูงสุดอยูที่ 1,650.33 คาต่ำสุดอยูที่ 

1,024.46 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 149.68 ดัชนีราคา SET50 Index พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 912.62 คามัธยฐานอยูที่ 

930.44  คาสูงสุดอยูที่ 1,081.22 คาต่ำสุดอยูที่ 680.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 76.04 ดัชนีราคา SETCLMV พบวามี

คาเฉลี่ยอยูที่ 932.75 คามัธยฐานอยูที่ 951.75 คาสูงสุดอยูที่ 1,075.02 คาต่ำสุดอยูที่ 600.54 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 

100.97 ดัชนีราคา mai Index พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 374.38 คามัธยฐานอยูที่ 327.20คาสูงสุดอยูที่ 561.55 คาต่ำสุดอยูที่ 210.79 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 102.06 จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) พบวามีคาเฉล่ียอยูที่ 2,850.69 คามัธยฐานอยูที่ 

39.00 คาสูงสุดอยูที่ 23,418.00  คาต่ำสุดอยูที่ 0.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 5,431.35 จำนวนผูติดเชื้อสะสม (CCC) 

พบวามีคาเฉล่ียอยูที่ 253,795.10 คามัธยฐานอยูที่ 3,998.00 คาสูงสุดอยูที่ 2,089,292.00 คาต่ำสุดอยูที่ 1.00 และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูที่ 547,171.30จำนวนผูเสียชีวิตใหม (NDC) พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 29.63 คามัธยฐานอยูที่ 0.00 คาสูงสุดอยูที่ 312.00 

คาต่ำสุดอยูที่ 0.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 62.71 จำนวนผูเสียชีวิตสะสม (CDC) พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 2,172.38 

คามัธยฐานอยูที่ 60.00 คาสูงสุดอยูที่ 19,091.00 คาต่ำสุดอยูที่ 0.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 4,906.50 จำนวนผูรักษา

หายใหม (NRC) พบวามีคาเฉลี่ยอยูที่ 2,669.35 คามัธยฐานอยูที่ 0.00 คาสูงสุดอยูที่ 22,806.00 คาต่ำสุดอยูที่ 0.00 และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที ่ 5,544.52 จำนวนผูรักษาหายสะสม (CRC) พบวามีคาเฉลี่ยอยูที ่ 183,506.30 คามัธยฐานอยูที ่ 0.00 

คาสูงสุดอยู ที่ 174,901.00 คาต่ำสุดอยูที่ 0.00 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูที่ 429,813.00 

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน จากการตรวจสอบปญหาทางสถิติตาง ๆ  และผานการทำ Robustness Test ซึ่งพบวามีผล

สถิติในลักษณะเดียวกัน จึงสามารถนำชุดขอมูลไปทดสอบโดยใชวิธกีารทางเศรษฐมิติในการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Linear Regression) โดยสามารถแสดงผลไดดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีราคา SET Index 

 

 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีราคา SET50 Index  

 

 
 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีราคา SETCLMV Index 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความสัมพันธของตวัแปรอิสระตอดชันีราคา mai Index 

 

 
 

ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลทั้ง 4 สมการ 

 

 
 

* มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน พบวา คา R-squared ที่แสดงวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตาม ไดแก ดัชนี

ราคา SET Index SET50 Index SETCLMV Index และ mai Index ที่คารอยละ 12.33 13.14 9.64 และ 14.39  ตามลำดับ 

ซึ่งหมายถึงตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธตอดัชนีราคา mai Index มากที่สุด รองลงมาไดแก ดัชนีราคา SET50 Index SET 

Index และลำดับสุดทายไดแก ดัชนีราคา SETCLMV Index   

ปจจัยที่สงกระทบตอดัชนีหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคา SET Index SET50 Index และ mai 

Index กลาวคือ ถาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ราคาหลักทรัพย ลดลงรอยละ 0.006750  0.06745 และ 0.008287 ตามลำดับ และจำนวนผู เสียชีวิตสะสม (CDC) มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดชันีราคา SET Index SET50 Index และ SETCLMV Index กลาวคือ ถาการเปล่ียนแปลง

ของจำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย ลดลงรอยละ 

0.041028 0.058230 และ 0.042387 ตามลำดับ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนปจจัยที่ไมสงกระทบตอดัชนีหลักทรัพย

ของประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก จำนวนผูติดเชื้อสะสม (CCC) จำนวนผูเสียชีวิตใหม (NDC) 

จำนวนผูรักษาหายใหม (NRC) และจำนวนผูรักษาหายสะสม (CRC) ซึ่งคัดแยงกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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โดยจากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) และจำนวนผูเสียชีวิตสะสม 

(CDC) ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคาดังที่กลาวขางตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ozili และ Arun (2020) 

เรื ่องผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 ตอเศรษฐกิจโลก (Spillover of COVID-19: impact on the Global 

Economy) พบวาจำนวนผูติดเชื้อมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับราคาหลักทรัพย สวนปจจัยที่ไมสงกระทบตอดัชนี

หลักทรัพยของประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีสอดคลองกับงานวิจัยของ Alber (2020) เรื ่อง ผลกระทบของโควิด-19 ตอตลาด

หลักทรัพย (The Effect of Coronavirus Spread on Stock Markets) ที่มีการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก  จำนวนผูติดเชื้อ

สะสม จำนวนผูติดเชื้อรายใหม จำนวนผูเสียชีวิตสะสม และจำนวนผูเสียชีวิตรายใหมตอตลาดหลักทรัพยทั้ง 6 ประเทศ พบวา 

มีทั้งตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธ โดยจำนวน ผูติดเชื้อสะสมมีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกับตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน สวนจำนวนผูติดเชื้อใหมมีความสัมพันธกับตลาด

หลักทรัพยในสเปน และไมมีตัวแปรอิสระใดสงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยในประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะหสามารถสรุปผลการศึกษาทั้งการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานไดดังนี้ 

1. จากการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาพบวา ดัชนีหลักทรัพยในประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีมีความผันผวนในระยะแรกของการ

แพรระบาด หรือชวงตนป 2563 มากกวาหากเปรียบเทียบกับชวงป 2564 และเนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 ยังเปนโรค

อุบัติใหมที่ทั้งโลกไมไดคาดการณความรุนแรงและผลกระทบมากอนการตอบสนองของตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยจึงสอดคลอง

กับแนวคิดการตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริง (Market Over-reaction) จากงานวิจัยของ De Bondt and Thaler (1985) 

ไดศึกษาเรื่อง การตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริงของนักลงทุน กลาวคือ นักลงทุนมักมีการตอบสนองตอขอมูลขาวสารที่

ตนไดรับมากหรือนอยเกินไป จึงสงผลใหราคาหลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือต่ำลงเกินกวาความเปนจริง แตในระยะยาวราคาจะ

ปรับตัวเขาสูราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวิชญ ดวงประทีป (2557) ศึกษาเรื่องการตอบสนองมาก

เกินจริงในระยะสั้นของกลุมหลักทรัพยที่มีการลดลงของราคามากกวารอยละ 10 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีผล

การศึกษาพบวา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการตอบสนองตอขอมูลขาวสารมากเกินจริงในระยะส้ัน 

2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน พบวา คา R-squared ที่แสดงวาตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตาม ไดแก ดัชนี

ราคา SET Index SET50 Index SETCLMV Index และ mai Index ที่คารอยละ 12.33 13.14 9.64 และ 14.39  ตามลำดับ 

ซึ่งหมายถึง ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธตอดัชนี mai Index มากที่สุด รองลงมาไดแก ดัชนีราคา SET50 Index ดัชนีราคา SET 

Index และลำดับสุดทายไดแก ดัชนีราคา SETCLMV Index  สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ตลาด mai มีสัดสวนมูลคาตลาดจำแจก

ตามอุตสาหกรรมของกิจการในภาคบริการมากที่สุดถึงรอยละ 32.66 ในขณะที่ดัชนีราคา SET Index และ SET50 Index มี

สัดสวนมูลคาตลาดในภาคบริการใกลเคียงกันที่รอยละ 25.58 และ 24.46 ตามลำดับ ซึ่งภาคบริการเปนกลุมอุตสาหกรรมที่

ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 อยางชัดเจนมากกวาอุตสาหกรรมอื่น ๆ สวนสาเหตุที่ผลกระทบของโควิด-19 มีอิทธิผลตอดัชนี

ราคา SETCLMV Index นอยสุด ปจจัยหนึ่งมาจากการที่ดัชนีราคา SETCLMV Index  เปนกิจการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงตองคำนึงถึงผลกระทบภายในของแตละประเทศดวย 

3. ปจจัยที่สงกระทบตอดัชนีหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ไดแก จำนวนผูติดเชื้อยืนยันรายใหม (NCC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคา SET Index SET50 Index และ 

mai Index และจำนวนผูเสียชีวิตสะสม (CDC) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคา SET Index SET50 Index และ 

SETCLMV Index ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Ozili และ Arun (2020) เรื่องผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 ตอ
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เศรษฐกิจโลก (Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy) พบวาจำนวนผูติดเชื้อมีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกับราคาหลักทรัพย  

4. ปจจัยที่ไมสงกระทบตอดัชนีหลักทรัพยของประเทศไทยทั้ง 4 ดัชนีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก จำนวนผูติด

เชื้อสะสม (CCC) จำนวนผูเสียชีวิตใหม (NDC) จำนวนผูรักษาหายใหม (NRC) และจำนวนผูรกัษาหายสะสม (CRC) ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Alber (2020) เรื่อง ผลกระทบของโควิด-19 ตอตลาดหลักทรัพย (The Effect of Coronavirus Spread on 

Stock Markets) ที่มีการศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก  จำนวนผูติดเชื้อสะสม จำนวนผูติดเชื้อรายใหม จำนวนผูเสียชีวิตสะสม และ

จำนวนผูเสียชีวิตรายใหม (New Deaths) ตอตลาดหลักทรพัยทั้ง 6 ประเทศ พบวา มีทั้งตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับตลาด

หลักทรัพย และไมมีความสัมพันธ โดยจำนวนผูติดเช้ือสะสมมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับตลาดหลักทรัพยในประเทศจีน 

ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน สวนจำนวนผูติดเชื้อใหมมีความสัมพันธกับตลาดหลักทรัพยในสเปน และไมมีตัวแปรอิสระใดสงผล

กระทบตอตลาดหลักทรัพยในประเทศเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา 
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ความสัมพันธของมิติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และนวัตกรรมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลุม SET 100) 

The relationship between social responsibility aspects and corporate 

innovation: in the Stock Exchange of Thailand (SET100)  
 

ดาวประกาย พรมโพธิ0์1 อุษารัตน ธีรธร1

2 ปาณมน จันทบุตร3 

Dowprakai Phompho1 Usarat Thirathon2  Panamon Juntabut3 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธมิติความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ใน 8 มิติ และนวัตกรรมขององคกร 

โดยใชขอมูลจากแบบแสดงรายงานประจำป (แบบ 56-1) ในป 2561 และ 2562 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก (ตามดัชนี SET100) การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ ผลการศึกษาพบวา มิติ (1) ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม (2) ดานการจางงานและ

อุตสาหกรรมสัมพันธ (3) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (4) ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค มีความสัมพันธกับนวัตกรรม

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาขนาดของบริษัท และความเสี่ยงทางการเงินมีความสัมพันธกับนวัตกรรมขององคกร 

(Innovation) ดวย ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากร และการกำกับดูแลกิจการเพื่อ

ประโยชนตอการสรางนวัตกรรมขององคกรตอไป 
 

คำสำคัญ: นวัตกรรม , ความรับผิดชอบตอสังคม, ดัชนี SET100 
 

Abstract 
This research aims to study the relationship between eight-dimensional social responsibility aspects and 

corporate innovation. Data was collected from SET 100 companies’ reports (Form 56-1) for the years 2018 and 

2019. The data was then analyzed using multiple regression analysis. The findings showed that (1) the aspect 

of human rights and fair treatment (2) the aspect of employment and industry (3) the corporate governance 

and (4) the consumer responsibility relations are related to corporate innovation. The company's size and 

leverage were also found to be correlated with corporate innovation. One of the implications from this research 

is that executives should concentrate on improving personnel efficiency and corporate governance to further 

promote good innovation of the organization.  
 

Keywords: Innovation, Corporate Social Responsibility, SET 100 indexes 
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1. บทนำ 

 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา นวัตกรรม (Innovation) เปนตัวกำหนดพื้นฐานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลก

อยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปนความรวดเร็วดานเทคโนโลยี ดานออนไลน ดานพลังงาน หรือแมกระทั่งดานขอมูล ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยในอดีตของ Hall (1992) และ Suchman (1995) ที่กลาววา นวัตกรรมชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท เนื่องจาก

นวัตกรรมชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ และชวยสรางตลาดใหมสำหรับ

ผลิตภัณฑ จึงอาจสรุปไดวานวัตกรรม (Innovation) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของบริษัท โดยอาจเปลี่ยนแปลงดาน

ความคิด การผลิต หรือการสรางสรรค กระบวนการตาง ๆ  ความกาวหนาดานนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของ

องคกรและสรางความไดเปรียบเชิงธุรกิจในอนาคต  

การศึกษาวิจัยในอดตีของ Barasa et al. (2019) และ Islam and Fatema (2021) และ Woo Sung et al. (2018) พบวา 

หลักฐานเชิงประจักษวาประเทศจีนและประเทศอินเดียมีนโยบายที่ใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงนำไปสู

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในขณะที่ หากพิจารณาในบริบทของประเทศไทย สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติ (2561) ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ครอบคลุมป พ.ศ. 2561-2580 โดยเนนความสำคัญใน “ดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน โดยมีเปาหมาย มุงเนนการพัฒนายกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน

แนวคิด ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม”  

นวัตกรรมมีความสำคัญตอการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจ หากแตยังขาดตัวบงชี้ถึงนวัตกรรมที่เปดเผยทั่วไปในขอมูล

สาธารณะ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อหาตัวบงชี้ เพื่อกำหนดระดับของนวัตกรรมขององคกร โดยพิจารณาจากขอมูลที่ไดจาก

การเปดเผยขององคกร ที ่เกี ่ยวของกับมิติทางดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 8 มิติ ภายใตขอกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูใชขอมูลภายนอก ซึ่งไมสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งเปนขอมูลภายในได 

โดยสามารถพิจารณาไดจากมิติที่เกี่ยวของกับการเปดเผยดานความรับผิดชอบตอสังคม และพิจารณาระดับนวัตกรรมขององคกรที่

สนใจไดตอไป  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 

Freeman (1984) ไดอธิบายทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) ไววาผูบริหารไมควรเนนสรางความพึงพอใจตอ

ความตองการของผูถือหุนเทานั้น แตตองตระหนักผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เชน ผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ลูกคา ผูคา 

ชุมชน การเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลอื่น ๆ บริษัทจึงเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียในหลายภาคสวน และการนำเสนอขอมูลที่

เหมาะสมจะบงบอกไดวากิจการใหความสำคัญกับผูมีสวนไดเสียมากนอยเพียงใด 

     Berman et al. (1999) ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม โดยพิจารณาวาการดำเนินงานของกิจการอาจนำไปสู

ผลกระทบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ที่อธิบายวาการ

ดำเนินธุรกิจของบริษทัเปนการไดรบัสิทธิและอำนาจในการใชทรพัยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลจากสังคม ดังนั้น บริษัทจึงมี

หนาที่ตองดำเนินธุรกิจตามความคาดหวังของสังคม เชน หากบริษัทประกอบกิจการที่มีผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม สังคมจะ

คาดหวังใหบริษัทรับผิดชอบตอสังคมในการรับผิดชอบสิ่งแวดลอม ซึ่งหากบริษัทไมสามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมได 
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บริษัทอาจถูกตอตานจากสังคมและไมสามารถใชทรัพยากรไดอีก ดังนั้นบริษัทตองตระหนักการสำรวจความคาดหวังของสังคมอยู

เสมอ (Suchman, 1995) 

แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน (ก.ล.ต.)  (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจอยาง

ยั่งยืน, 2556) หรือที่เรียกวา เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งสอดคลองกับที่กำหนดโดยองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (OECD) กำหนดมิติดานความรับผิดชอบตอสังคม 8 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2) ดานการ

ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (3) ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม การจางงานและอุตสาหกรรม

สัมพันธ (4) ดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค (5) ดานการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (6) ดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (7) ดาน

นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม และ (8) การจัดทำรายงานดานสังคมและ

ส่ิงแวดลอม (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551) 
 

2.2 แนวคิดนวัตกรรม (Innovation) 

นวัตกรรม (Innovation) คือ การทำและสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานความคิด การผลิต หรือการ

สรางสรรกระบวนการตาง ๆ ดวยวิธีการใหม ๆ ทั้งนี้ ปจจุบันความกาวหนาดานนวัตกรรมไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินธุรกิจ

อยางมาก โดยเฉพาะการสรางความไดเปรียบไดการแขงขันทางธุรกิจ สอดคลองกับ ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based 

View : RBV) ซึ่งเชื่อวาทรัพยากรที่มีคุณคา หายาก และยากตอการเลียนแบบหรือทดแทนได สามารถนำไปสูการสรางความ

ไดเปรียบดานการแขงขัน (Barney, 1986a, 1986b; Wernerfelt, 1984)  

Hall (1992) และ Suchman (1995) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา นวัตกรรมยังชวยปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการการ

ดำเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ ทำใหเกิดความตองการผลิตภัณฑหรือการสรางตลาดใหมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Dory 

(2005) ยังชี้ใหเห็นวา นวัตกรรมถือเปนการใชประโยชนจากความคิดใหม ๆ ซึ่งนำไปสูการพัฒนาความรูพื้นฐานและทำใหเกิดการ

สรางสินคาและบริการใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ Husted and Allen (2007)   ที่ศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวางแนว

ปฏิบัติดาน CSR และกลยุทธดานนวัตกรรม เชน บริษัทตองใชหลักการความรับผิดชอบขององคกรเกี ่ยวกับดานผลิตภัณฑ 

กระบวนการผลิต และการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งนำไปสูการมีคาใชจายในดานการ

วิจัยและพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผานมายืนยันวาความรับผิดชอบตอสังคม CSR สามารถนำไปสูการ

สรางนวัตกรรมที่ดีได ดังนั้น การขับเคล่ือนทางสังคม ส่ิงแวดลอมหรือความยั่งยืน จะนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการ 

กระบวนการ และการสรางตลาดใหม นอกจากนี้ ทรัพยากรที่จับตองไมไดที่เกิดจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) สงผล

ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทมากขึ้น ซึ่งเมื่อผสมผสานกับความตองการของลูกคา จะนำไปสูการออกแบบสินคาเพื่อเพิ่ม

ความพึงพอใจใหกับลูกคา อันเปนผลจากการมี CSR ของบริษัทนั่นเอง (Prior et al., 2008) 

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต Gallego‐Álvarez et al. (2011) ที่เชื่อวามีความสัมพันธระหวางบริษัทที่ลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาดานวัตกรรมกับมูลคาบริษัท และการที่บริษัทตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมสงผลตอ

นวัตกรรมขององคกร สอดคลองกับ Ratajczak and Szutowski (2016) ที่ศึกษาพบวาการปฏิบัติตามแนวการพัฒนาอยางยั่งยืน 

มีอิทธิพลตอความพยายามดานนวัตกรรม เนื่องจากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมมีผลตอประสิทธิภาพทางสังคมที่นำไปสูการ

สรางนวัตกรรมที่สูงขึ้นขององคกร 
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2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต ผูศึกษาจึงไดกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยไวดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม จากแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) ในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตบริษัท หรือ

แหลงขอมูลอื่นที่อางอิงในแบบ 56-1 เชน แบบแสดงรายงานประจำป รายงานแหงความยั่งยืน โดยการรวบรวมขอมูลตัวแปรตาม 

และตัวแปรควบคุม จากฐานขอมูล Data Stream หรืองบการเงินของบริษัท 

สำหรับประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา งานวิจัยนี้เลือกศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก (ตามดัชนี SET100) โดยเก็บขอมูลเฉพาะในป 2561 และ 2562 เนื่องจากใน

ป 2561 ประเทศไทยไดเริ่มประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขณะที่ในป 2563 เปนตนไป ประเทศไทยเริ่มประสบกับปญหา

อันเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโคโรนาโควิด-19 (COVID-19) ที่สงผลตอภาวะเศรษฐกิจไทยในภาครวม รวมไปถึงกิจการ

ทั้งหมด  ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงพิจารณากลุมตัวอยางจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมดัชนี 

SET100 หรือกิจการมีมูลคาตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ทั้งนี้ ไมรวมบริษัทที่ไมเผยแพรแบบรายการขอมูลประจำป 

รายงานประจำป หรือ รายงานแหงความยั่งยืน ทำใหมีกลุมตัวอยางคงเหลือทั้งสิ้น 199 ตัวอยาง (110 บริษัท) หรือคิดเปนรอยละ 

99.5  

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 2 สวนโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ คือ การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การ

วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ตัวแปรอิสระ 

การเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคม 8 ดาน 

1. การกำกับดูแลกจิการที่ดี (CSR1) 

2. การประกอบธรุกิจดวยความเปนธรรม (CSR2) 

3. การเคารพสิทธมินุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม (CSR3.1) 

4. การจางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ (CSR3.2) 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (CSR4) 

6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR5) 

7. การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม (CSR6) 

8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนินความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR7) 

9. การจดัทำรายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR8) 

 

ตัวแปรตาม 

นวัตกรรมขององคกร  

(INNOVATION) 

ตัวแปรควบคุม 

1.ขนาดของกิจการ (SIZE) 

2.สวนหนี้สินตอทนุ (LEVERARG) 

3.อายุ (AGE) 

4.ประเภทอุตสาหกรรม (INDUSTRY) 

5.ป (YEAR) 
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3.1 ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ คือ ความรับผิดชอบตอสังคม ใน 8 มิติ (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน, 2556) 

การสำรวจคาคะแนนความรับผิดชอบตอสังคมในแตละมิติ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อแสดงคาระดับการ

เปดเผยขอมูล ในการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวปฏิบัติในแตละมิติ ทั้ง 8 ดาน โดยอางอิงดัชนีจากหนังสือเข็มทิศ

ธุรกิจ (สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, 2551) ซึ่งสอดคลองกับกรอบ OECD (OECD, 2018) โดยผูวิจัย กำหนดคาคะแนนเปน 1 สำหรับ

รายการที่เปดเผยขอมูลในระดับรายละเอียดสูง โดยบริษัทเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินผลงานของโครงการ นโยบาย 

และขอระเบียบของบริษัท ที่ไดดำเนินการตลอดทั้งปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ CSR และกำหนดคาคะแนนเปน 0.5 สำหรับ

รายการที่บริษัทเปดเผยขอมูลเพียงภาพรวมเพียงเล็กนอย โดยบริษัทกลาวเพียงตระหนักถึงกรอบแนวทางการปฏิบัติ CSR แตไมมี

รายละเอียดของนโยบาย หรือขอปฏิบัติของบริษัท และ กำหนด 0 กรณีไมมีการเปดเผยขอมูลเลย (Haniffa and Cooke, 2005) 
 

3.2 ตัวแปรตาม  

ผูวิจัยกำหนดตัวแปรตามในการศึกษานี้ คือ นวัตกรรม วัดจากวิธีลอการิทึมธรรมชาติของมูลคา “สินทรัพยไมมีตัวตน” 

บริษัทเปดเผยในงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 ใหคำจำกัดความของสินทรัพยไมมีตัวตน หมายถึง สินทรัพยที่ไม

สามารถระบุไดและไมมีลักษณะทางกายภาพ ไมมีรูปรางไมสามารถมองเห็น สัมผัสไมได แตสามารถตีราคาใหมีมูลคาเปนตัวเงินได  

สินทรัพย ไมมีตัวตนใชราคาทุน และตัดบัญชีใหหมดภายในระยะเวลาที่ไดรับประโยชนจากสินทรัพยนั้น  ไดแก สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

สัมปทาน สิทธิการเชา ซึ่งเปนความเกี่ยวของกับนวัตกรรม (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2562)     

Elsten and Hill (2017) ศึกษามูลคาตลาดของสินทรัพยไมมีตัวตนในอดีตไดศึกษาบริษัท 100 อันดับแรกทั ่วโลก

เปรียบเทียบยอนหลัง 10 ป มีความเชื่อวาบทบาทสินทรัพยไมมีตัวตนเปนภาพสะทอนที่แข็งแกรงของนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจ

ที่ซับซอนมากขึ้น องคกรที่ลงทุนในสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ขับเคลื่อนดวยองคประกอบหลักของเทคโนโลยี เชน สิทธิบัตร การวิจัย

และพัฒนา (R&D) ความลับทางการคา คุณคาของแบรนด (Brand) มูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนเติบโตเปนองคประกอบหลักของ

มูลคาตลาดในทวีปยุโรป งบการเงินเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได จึงตองใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนโดยแทจริงของบริษัท 

สำหรับการวัดมูลคาของนวัตกรรม ในรายไดสวนใหญในอนาคตที่ขับเคลื่อนโดยสิ่งที่จับตองไมได เชน ความสามารถเชิงนวัตกรรม

ของบริษัท ทักษะในการจัดการความสามารถ การจางและการรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด หรือความพึงพอใจของลูกคา ในชวงป 1980 

ตลาดสหรัฐถูกครอบครองดวยสินทรัพยที่มีตัวตนซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของมูลคาตลาดของบริษัท เมื่อระบบเศรษฐกิจ

แหงความรูเขามาครอบครอง มูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนลดลงอยางมาก และสินทรัพยที่ไมมีตัวตนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ซึ่งสะทอนถึง 80 เปอรเซ็นตของมูลคาตลาดภายในป 2000 และระบุวาสินทรัพยไมมีตัวตนคิดเปนรอยละ 60 ของมูลคาตลาด 

และมูลคาสวนใหญนี้เกี่ยวของกับแบรนด (Salamudin et al., 2010) 

ทั้งนี้ ในการศึกษานี้เชื่อวาสินทรัพยไมมีตัวตนมีความเกี่ยวของและสามารถบงบอกมูลคาของนวัตกรรมไดตามการศึกษา

ของ Cañibano et al. (2000) ที่เชื่อวา งบการเงินถือเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการวัดมูลคานวัตกรรม โดยเฉพาะบัญชี

สินทรัพยไมมีตัวตนเนื่องจากมีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับนวัตกรรมของกิจการ       
 

3.3 ตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรควบคุมในการศึกษานี้ ประกอบดวย  
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ขนาดของบริษัท (SIZE)  วัดจากวิธีลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวม  

ความเสี่ยงทางการเงิน (LEVERAGE) เปนการวัดคาความเสี่ยงของกิจการ จากภาระหนี้สินของการบริหารดำเนินการ

ธุรกิจ ที่สะทอนการใชเงินลงทุนของผูบริหาร เปนไปเพื่อประโยชนแกตนเองหรือกิจการ โดยคำนวนจากหนี้สินรวมหารดวย

สินทรัพยรวม 

อายุของกิจการ (AGE)  วัดจากอายุกิจการตั้งแตเริ่มประกาศขายตอสาธารณะชนครั้งแรก ถึงปที่ทำการศึกษา (พ.ศ. 

2562) 

อุตสาหกรรม (INDUSTRY)  กำหนดตามกลุมอุตสาหกรรมทีก่ำหนดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย (1) 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (2) สินคาอุปโภคบริโภค (3) ธุรกิจการเงิน (4) สินคาอุตสาหกรรม (5) สินคาอสังหาริมทรัพยและ

การกอสราง (6) ทรัพยากร (7) บริการ (8) เทคโนโลยี (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, ธันวาคม 2564) 

ป  (YEAR)  โดยใชตัวแปรสุม (dummies variable) 1,0 กำหนดป 2561 เปน 1 และกำหนดป 2562 เปน 0  
 

3.4. สมการความสัมพันธของการศึกษา 
 

INNOi,t = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 CSR1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2 CSR2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3 CSR3.1𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4 CSR3.2𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5 CSR4𝑖𝑖,𝑡𝑡 +
                   𝛽𝛽6 CSR5𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7 CSR6𝑖𝑖,𝑡𝑡 +  𝛽𝛽8 CSR7𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽9 CSR8𝑖𝑖,𝑡𝑡 + + 𝛽𝛽10 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆i,t +
                   𝛽𝛽11𝐿𝐿𝑆𝑆VERAGEi,t + 𝛽𝛽12AGEi,t + 𝛽𝛽13INDUSTRYi,t + ∑ 𝐵𝐵𝐵𝐵3

𝑦𝑦=1 YEARi,t + εi,t             (1)                                 

 

โดยที่ 

INNOt คือ     นวัตกรรมขององคกร คำนวณจากวธิีลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยไมมีตัวตน 

CSR1  คือ     การกำกับดูกิจการที่ดี 

CSR2  คือ     การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 

CSR3.1  คือ     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม 

CSR3.2  คือ     การจางงานและอตุสาหกรรมสัมพันธ 

CSR4  คือ     ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

CSR5  คือ     การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

CSR6  คือ     การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

CSR7  คือ     นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม 

CSR8  คือ     การจัดทำรายงานดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

SIZE  คือ     ขนาดของบริษัท คำนวณจากวิธีลอการิทึมธรรมชาติของสินทรัพยรวม 

LEVERAGE  คือ     บริหารความเส่ียงทางการเงิน คำนวณจากหนี้สินรวมหารดวยสินทรัพยรวม 

AGE  คือ     อายุของกิจการ คำนวณจากปที่เริม่ประกาศขาย IPO ถึง ป พ.ศ. 2562 

INDUSTRY  คือ     อุตสาหกรรม กำหนดกลุมอุตสาหกรรมตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

YEAR  คือ     บริษัทที่ i  กำหนดป (dummies variable) 1,0  

ε   คือ     คาความคลาดเคล่ือน (Error or Residual) 

i,t   คือ     บริษัทที่ i ในปที่ t 
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4. ผลการวจัิย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติพรรณนาตั้งแตคาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทั้งหมด มี

รายละเอียดแสดง ตามตารางที่ 1 ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทั้งหมดในการศึกษา 

 ตัวแปร จำนวน 
คา

ต่ำสุด 
คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

  (N) (Min) (Max) (Mean) (Std.)  

INNOt 199 0.000 8.272 5.759 1.704 

CSR1 199 1.000 5.000 4.899 0.527 

CSR2 199 4.000 5.000 4.869 0.326 

CSR3.1 199 4.000 6.000 5.666 0.532 

CSR3.2 199 2.500 6.000 4.852 0.867 

CSR4 199 0.000 5.000 4.249 0.957 

CSR5 199 0.000 6.000 5.045 1.131 

CSR6 199 0.000 8.000 6.495 1.654 

CSR7 199 0.000 3.000 2.480 0.777 

CSR8 199 0.000 6.000 5.344 1.376 

SIZE 199 6.234 9.518 7.840 0.678 

LEVERAGE 199 0.137 0.954 0.547 0.197 

AGE 199 1.000 45.000 19.407 11.960 

INDUSTRY 199 1.000 8.000 5.296 1.930 

      

จากผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมขององคกร (INNO) มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.759 คิดเปนมูลคาเทากับ 574 ลานบาท ขณะที่

ตามแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม ทั้ง 8 มิติ พบวา การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CSR1) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.899 คะแนน 

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม (CSR2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.869 คะแนน การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปน

ธรรมการ (CSR3.1) มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.666 คะแนน การจางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ (CSR3.2) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.852 

คะแนน ความรับผิดชอบตอผูบริโภค (CSR4) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.249 คะแนน การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (CSR5) มีคาเฉล่ีย

เทากับ 5.045 คะแนน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (CSR6) มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.495 คะแนน นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม

จากการดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม (CSR7) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.480 คะแนน การจัดทำรายงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

(CSR8) มีคาเฉล่ียที่ 5.344 คะแนน 

สำหรับตัวแปรควบคุม ประกอบดวยขนาดของบริษัท (SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.840 คิดเปนมูลคาเทากับ 69,183 ลาน

บาท มีคาต่ำสุดเทากับ 6.234 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 1,712 ลานบาท คาสูงสุดเทากับ 9.518 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 
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3,293,888 ลานบาท ความเสี่ยงทางการเงิน (LEVERAGE) มีอัตราสัดสวนคาเฉลี่ยเทากับ 0.547 เทา มีอัตราสัดสวนต่ำสุดเทากับ 

0.136 เทา มีอัตราสัดสวนสูงสุดเทากับ 0.953 เทา และอายุของกิจการ (AGE) มีคาเฉล่ียเทากับ 18.41 ป มีคาต่ำสุดเทากับ 1 ป มี

คาสูงสุดเทากับ 45 ป 
 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน 

การวิเคราะหส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ระหวางตัวแปรทุกตัว 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรเกิน 0.8 พบวาตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธอยูในระดับต่ำ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคู

นอยกวา 0.8 ไมมีผลกระทบตอการตีความหมายของผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ และทำการตรวจสอบ

โดยการคำนวณคา Tolerance คานอยสุดคือ 0.425 ซึ่งไมมีคาใดใกลศูนย และคาการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance 

Inflation Factor : VIF) ซึ ่งคาสูงสุดคือ 2.352 ซึ ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรทั ้งหมดไมมีความสัมพันธกันเอง ไมมีปญหา 

Multicollinearity  (Lee, Lee, & Lee, 2000) และทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน Auto 

correlation พบวาจากการทดสอบ Durbin-Watson มีคา 1.885 ยอมรับได ควรอยู ระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวาคาความ

คลาดเคล่ือนเปนอิสระกัน ไมมีปญหา Auto correlation จึงสามารถนำไปวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณตอไป 

การวิเคราะหคาสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ (Regression analysis) ตามตารางที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของมิติดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 8 มิติ และนวัตกรรมขององคกร (INNO) พบวา ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปน

ธรรม (CSR3.1) มีอิทธิพลสูงตอ INNO โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย เทากับ 0.005 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และดานการ

จางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ (CSR3.2) มีอิทธิพลสูงตอ INNO โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย เทากับ 0.05 ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 แสดงใหเห็นวา ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม (CSR3.1) และดานการจางงานและ

อุตสาหกรรมสัมพันธ (CSR3.2)  ซึ่งเปนมิติที่เกี่ยวกับดานทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธสูงกับนวัตกรรมขององคกร (INNO) 

สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต Wernerfelt (1984) ที่กลาววา ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร คือ ความมีคุณคา หาได

ยาก ไมสามารถเลียนแบบไดงาย และไมสามารถหาทดแทนได  

นอกจากนี้ ดานการกำกับดูแลกิจจการที่ดี (CSR1)  และความรับผิดชอบตอผูบริโภค (CSR4) มีความสัมพันธตอนวัตกรรม

ขององคกร (INNO) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย เทากับ 0.060 และ 0.061 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 ตามลำดับ แสดงใหเห็น

วาการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CSR1)  และความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

(CSR4) มีอิทธิพลตอนวัตกรรมขององคกร (INNO)  สอดคลองกับงานวิจัยในอดีต  Gallego‐Álvarez et al. (2011) ซึ่งศึกษา

ความสัมพันธในสองทิศทาง บริษัทที่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา พบวานวัตกรรมสงผลตอมูลคาบริษัท และบริษัทที่ปฏิบัติ

ตามแนวการพัฒนาแบบยั่งยืน การปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธตอความพยายามดานนวัตกรรม 

และ Chen and Ji (2022) ศึกษาหมวดหมูความรับผิดชอบตอสังคม CSR ขององคกรมีอิทธิพลตอนวัตกรรมหรือไม ในมุมมอง

ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based View) พบวา แนวทางการปฏิบัติของความรับผิดชอบตอสังคม CSR ที่เกี่ยวของดาน

พนักงาน ลูกคา ผูบริโภคและส่ิงแวดลอมสงเสริมตอนวัตกรรมบริษัท   
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของแบบจําลองความสัมพันธระหวางมิติดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและนวัตกรรมในองคกร 
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ตัวแปร 
(INNOt)  

b t-Value 

(Constant)  -2.089 -0.904 

CSR1 0.413* 1.889 

CSR2 -0.141 -0.430 

CSR3.1 -0.591*** -2.826 

CSR3.2 0.275** 1.971 

CSR4 0.277* 1.883 

CSR5 0.163 1.460 

CSR6 0.126 1.382 

CSR7 -0.062 -0.348 

CSR8 0.101 0.989 

SIZE 0.599*** 2.941 

LEVERAGE 1.552*** 2.614 

AGE -0.008 -0.792 

INDUSTRY -0.018 -0.316 

N  199 

YEAR (dummies)  Yes 

Adjusted R Square  0.344 

R Square  0.390 

Durbin-Watson  1.885 

F   8.421*** 

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.1 0.05 และ 0.01 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

 

การศึกษาสามารถสรุปไดวาการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม มีอิทธิพลตอนวัตกรรมขององคกร พบมิติที่

สำคัญของการเปดเผยความรับผิดชอบตอสังคม 4 มิติ ไดแก ดานการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอยางเปนธรรม ดานการ

จางงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดานความรับผิดชอบตอผูบริโภค นอกจากนี้ยังพบวา ขนาด

ของบริษัท (Size) และความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage) มีอิทธิพลกับนวัตกรรมขององคกร (Innovation) มีความไดเปรียบใน

บริษัทและองคกร และนำไปสู ความสำเร็จ สอดคลองกับทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based View : RBV) ที ่ระบุวา 
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ทรัพยากรที่มีคุณคา ยากตอการเลียนแบบหรือทดแทนไดสามารถสรางความไดเปรียบดานการแขงขันอยางยั่งยืน และสอดคลอง

ตามทฤษฎีผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Theory) ที่ระบุวา ผูบริหารไมควรเนนสรางความพึงพอใจตอความตองการของผูถือหุน

เทานั้น ตองตระหนักผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ดวย (Freeman, 2004) นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้ เปนหลักฐานเชิง

ประจักษสำคัญที่แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) สงผลตอนวตักรรม

ของบริษัทอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยเฉพาะขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) นั้นมีความสำคัญกับกิจการอยางมาก นอกจากนี้ จากการประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูลขางตน นําไปสูขอสรุปที่สำคัญวา ผูบริหารควรใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรและการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนในการเสริมสรางนวัตกรรมที่ดีขององคกร นอกจากนี้ ผูใชงบการเงิน รวมถึงนักลงทุน ควรให

ความสำคัญกับการนำขอมูลมาใชในการตัดสินใจ โดยเฉพาะขอมูลดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR ในมิติดานบุคลากรและการ

กำกับดูแลกิจการ เพราะสามารถบงบอกไดดีถึงการสรางนวัตกรรมของกิจการ และเมื่อใชรวมกับขอมูลอื่นๆ จะถือเปนการสง

สัญญาณที่ดีที่ทำใหตลาดทุน และนักลงทุนตัดสินใจ หรือประเมินผลการดำเนินงานของกิจการตามแนวทางปฏิบัติความรับผิดชอบ

ตอสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตอไป 

การศึกษาในงานวิจัยนี้ ไดจํากัดชวงเวลาจากป พ.ศ. 2561 –2562 และเลือกกลุมตัวอยางมาจากบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย กลุม SET 100 เทานั้น ยังไมรวมถึงกิจการประเภทอื่น ดังนั้น ในการศึกษาในอนาคตควรขยายการศึกษาไปยัง

ชวงเวลาอื่นๆ ที่เหมาะสมรวมดวย และควรขยายการศึกษาไปยังกิจการในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ กิจการที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  รวมถึงกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI เพื่อยืนยันผลการศึกษาตอไป หรือใช

ระเบียบวิธีวิจัยอื่น เชน การสัมภาษณ แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น และเพื่อยืนยันผลการศึกษาใหเห็นถึง

แนวโนม และการนำมาใชประโยชนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการวัดประสิทธิภาพของคลังสินคา บริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด ดวย

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ (Fuzzy AHP) โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคาในบทความจะครอบคลุมอยู 3 

ดานหลัก ๆ คือ ทางดานการใชพื้นที่คลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานประสิทธิภาพในการรับ จัดเก็บ และจายสินคา และ

ดานการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทความนี้จะชวยใหผูบริหารภายในองคกร และผูที่สนใจศึกษา 

ทราบลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางในการวางกลยุทธจัดการคลังสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีผลการวิจัยดังน้ี อันดับหนึ่งคือตนทุนการดำเนินงานภายในคลังสินคา มีคาน้ำหนัก 0.126 อันดับสองคือ

การใชพื้นที่หรือความจุของคลังในการจัดเก็บสินคา มีคาน้ำหนัก 0.106 อันดับสามคือ ตนทุนการบำรุงรักษาอุปกรณ มีคา

น้ำหนัก 0.104 ตามลำดับ 
 

คำสำคัญ:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคา, กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซ่ี, คลังสินคา 
 

Abstract 
This article aims to study the guidelines for measuring the warehouse efficiency of Kor. Phatra Timber 

Co., Ltd. by using the Fuzzy AHP hierarchical analysis process. The warehouse efficiency indicators in the 

article will cover three main aspects: Utilizing the warehouse space to its maximum efficiency in receiving, 

storing, and distributing products ensures effective cost control and management. This article will help 

executives within the organization and those interested in studying Know the importance of warehouse 

performance metrics as a guideline for planning an efficient warehouse management strategy. The research 

results are as follows: The first place is the cost of operating the warehouse, with a weight of 0.126, the 

second is the use of space or storage capacity of the warehouse, with a weight of 0.106, and the third is 

the cost of maintenance of equipment, the weight of which is 0.104, respectively. 
 

Keywords: Warehouse performance metrics, Fuzzy AHP, Warehouse  
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บทนำ 

ในปจจุบันหลากหลายธุรกิจใหความสำคัญกับการบริหารงานดานโลจิสติกสเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น การจัดการคลังสินคาก็เปนสวนหนึ่งที่สำคัญในระบบโลจิสติกส เปน

ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมทางโลจิสติกสใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คลังสินคาถูกใชเพื่อรับ จัดเก็บ และจายสินคา หากการ

จัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพก็จะสงผลดีตอการบริหารงานโดยรวมขององคกร ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการจัดการ

คลังสินคาจะแสดงออกมาในรูปของตัวชี้วัด และตัวชี้วัดแสดงใหเห็นถึงระดับความสามารถของกิจกรรมที่ทำ โดยตัวชี้วัดนี้

สามารถนำไปเปนแนวทางการจัดสรรทรัพยากร บริหารคลังสินคา และพัฒนาองคกรใหยั่งยืนไดตอไป 

บริษัทกรณีศึกษาเปนผูนำเขาไมแปรรูปรายใหญของประเทศ ใหบริการอยางครบวงจรในสินคาประเภทไมเพื่องาน

กอสราง ดวยการผลิตที่มีคุณภาพ บวกกับคลังสินคาที่มีขนาดใหญ และการใหบริการลูกคา ระบบการขนสงที่ดี จึงทำใหเปน

บริษัทที่ลูกคาตองเลือกเปนอันดับแรก ๆ ดังนั้นองคกรควรตระหนักถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคาที่จะสงผลใหองคกรมี

การดำเนินงานในสวนของคลังสินคาไดอยางประสิทธิภาพสูงสุด หากองคกรสามารถทราบความสำคัญของการดำเนินการ

ทางดานตาง ๆ จะทำใหองคกรสามารถนําแนวทางนี้ไปวางแผนในการบริหารและจัดการองคกรทางดานคลังสินคา สงผลให

องคกรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานไดดียิ่งขึ้น 

จากงานวิจัยนี้ มีการศึกษาตัวชี้วัดดานการใชพื้นที่คลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานประสิทธิภาพในการรับ จัดเก็บ 

จายสินคา และดานการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนำขอมูลไปใชในการจัดลำดับความสำคัญของ

ปจจัยเหลานี้ที ่สงผลตอประสิทธิภาพคลังสินคา โดยใชกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหฟซซี่ Fuzzy AHP, (Analytic 

Hierarchy Process) เปนเครื่องมือในการจัดลำดับ ในสวนของการวิเคราะหและสรุปผลจะแสดงถึงผลของการจัดลำดับ

ความสำคัญของผลการดำเนินการ กิจกรรมตาง ๆ ในคลังสินคา  

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ทฤษฎีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI : Key Performance Indicators) 

KPI : Key Performance Indicators คือ ตัวบงชี้ประสิทธิภาพหลัก หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เปนคาที่จะแสดงให

เห็นวา บริษัท บรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจที่สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด แตละองคกรจะใช KPI ในหลายระดับเพื่อ

ประเมินความสำเร็จ การบรรลุเปาหมาย KPI ในผูบริหารระดับสูง อาจมุงเนนไปที่ผลการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจ ขณะที่ 

KPI ระดับปฏิบัติงานอาจเนนที่กระบวนการตาง ๆ เชน การเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักร (ฝายผลิต) การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

ลดระยะเวลาการซอมบำรุงเครื่องจักร (ฝายซอมบำรุง) ยอดขายที่เพิ่มขึ้น (ฝายขายและการตลาด) และอื่น ๆ อีกมากมาย 

(Goodmaterial, 2564) 

 

ผังกางปลา (Fishbone Diagram)  

ผังกางปลา คือ เครื่องมือในการคนหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ชวยใหคุณสามารถหาสาเหตุของขอบกพรองและ

ความลมเหลวในกระบวนการตาง ๆ เปนหนึ่งในเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา เปนกระบวนการที่มี

โครงสรางชวยในการชวยระบุปจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุของเหตุการณไมพึงประสงค การทำความเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ ที่เอื้อ

ตอการทำงานที่เปนสาเหตุของความลมเหลวของระบบสามารถชวยพัฒนาการดำเนินการที่สนับสนุนการแกไขได 
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กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ 

เมทินี จงไพบูลย (2558) กลาววากระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี ่มีการพัฒนาขึ ้นมา เนื ่องจาก

กระบวนการลำดับชั้นแบบเดิม AHP ไมสามารถจัดการกับการตัดสินใจที่มีความคลุมเครือไดอยางสมบูรณ AHP และไม

สามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิดของมนุษยได ดังนั้น จึงมีการนำเอาทฤษฎีฟซซี่ (Fuzzy) มาใชรวมกับ AHP ทำใหสามารถ

แกไขปญหาที่มีความคลุมเครือได ทฤษฎีฟซซี่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับขอมูลที่มีความคลุมเครือ โดยการจัดการดวย

ตรรกะโดยแสดงออกในรูปแบบของตัวเลข โดยเปนการแปลงภาษาในเปนตัวเลขที่แสดงในรูปแบบสามเหลี่ยมเพราะงายตอ

ความเขาใจและนำไปใชในการคำนวณไดโดยใชสามเหลี่ยมตัวเลขฟซซี่กับการเปรียบเทียบคูของ AHP โดยการใหลำดับ

ความสำคัญในวิธีการเปรียบเทียบเปนคูใชชุดขอมูลแบบฟชซี่ แทนการใหคะแนนแบบใชตัวเลขประเมินเพียงตัวเลขเดียว  

 Zeadeh (1965) เปนผูคิดคนทฤษฎีฟซซี่ ขึ้นมาเพื่อจัดการกับธรรมชาติความไมแนนอนและความคลุมเครือของ

ปญหา โดยขอมูลประกอบหลัก คือ ตัวเลขที่มีความคลุมเครือ โดยตัวเลขจะถูกกำหนดใหแตละกลุมวัตถุประสงคโดยมีชวง

ตั้งแต 0 ถึง 1 ดังแสดงใหเห็นในรูปของสามเหล่ียมฟซซี่ (A triangular fuzzy number) ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 1 เลขฟซซี่แบบสามเหล่ียม 

ที่มา : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (2563) 

 

 วิธีการ Fuzzy AHP เปนวิธีการแบบผสมผสานที่รวมเอา Fuzzy set จากทฤษฎี Fuzzy ของ Zadeh (1965) เขากับ

วิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห หรือ AHP ของ Saaty (1980) มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถจัดการกับการตัดสินใจทีม่ี

ความคลุมเครือซึ่งวิธีการ AHP แบบเดิมยังไมสามารถจัดการไดดีพอ ดังนั้น เพื่อชวยแกปญหาที่ซับซอนใหดูงายขึ้น วิธีการ 

Fuzzy AHP ยังคงอาศัยการสรางรูปแบบการตัดสินใจใหเปนโครงสรางลำดับชั้นของปญหาตามวิธีการ AHP ที่แสดงระดับชั้น

ของเปาหมายไวระดับชั้นบนสุด รองลงมาเปนระดับชั้นของปจจัยที่มีผลกระทบหรือเกณฑสำหรับการตัดสินใจและระดับชั้น

ลางสุดเปนระดับชั้นของทางเลือกตามลำดับ ตามที่ทำการสังเคราะหและแยกแยะไวดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 โครงสรางของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process) 
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ที่มา : เมทินี จงไพบูลย (2558) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เมทินี จงไพบูลย (2558) ไดศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของผลการดำเนินการ กิจกรรม และทฤษฎีบริหารจัดการ

องคกรที่มีผลตอการบริหารจัดการซัพพลายเชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อ

จัดลำดับความสำคัญของผลการดำเนินการ กิจกรรมการจัดการซัพพลายเชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และแรงผลักที่สำคัญ

ภายใตทฤษฎีบริหารจัดการองคกรที่นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชกระบวนการวิเคราะหลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ 

(Fuzzy AHP-FAHP)  

ปราโมทย ลือนาม (2556) ไดทำการศึกษาเรื่อง การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑดวยกระบวนการลำดับชั้นเชิง

วิเคราะหแบบฟซซี่: แนวความคิดและการประยุกต โดยวัตถุประสงค คือ อธิบายแนวคิดของกระบวนการลำดับชั้นเชิง

วิเคราะหแบบฟซซี ่ และไดทำการรวบรวมขอมูลเนื้อหาที่เกี ่ยวของ ตัวอยางการใชงานและ สามารถสรุปรวมได ดังนี้ 

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่มักนำมาใชสำหรับชวยการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑจากความสามารถใน

การแปลงขอมูลเชิงคุณภาพใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ ภายใตการตัดสินใจในภาวการณไมแนนอนและมีขอบเขตของปจจัยที่

คลุมเครือ 

Kilincci และ Onal (2011) ไดทำการคัดเลือกซัพพลายเออรเครื่องใชไฟฟาจาก 3 ซัพพลายเออร เพื่อตอบสนองความ

ตองการที่หลากหลายของลูกคา และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันขององคกรโดยคำนึงถึงคุณภาพเปนหลัก ใชกระบวนการ

วิเคราะหตามลำดับชั้นแบบคลุมเครือ (FAHP) เพื่อใหน้ำหนักเกฑณการตัดสินใจทั้งหมด 3 เกณฑหลัก 14 เกณฑยอย เกณฑ

หลักที่มีคาน้ำหนักสูงสุดเทากับ 0.45 คือเกณฑดานผลิตภัณฑซึ่งมีทั้งหมด 3 เกณฑยอย ไดแก ราคาตอหนวย (0.16) การ

จัดการ (0) และคุณภาพของผลิตภัณฑ (0.84) จากการจัดอันดับซัพพลายเออรลำดับที่ 1 นั้น ผูเชี่ยวชาญลงความเห็นวามี

คุณภาพสูงที่สุดในกลุม 

 

วิธีการศึกษา 
  

ศึกษาตัวชี้วัดที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษาตัวชี้วัดทีม่ีผลตอประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาแลวสามารถกำหนดเกณฑที่จะใชในวัดประสิทธิภาพ

คลังสินคา โดยมีเกณฑหลักและเกณฑยอย ดังนี้ เกณฑหลักที่ 1 ดานการใชพื้นที่คลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด เกณฑยอย 

ไดแก การจัดLayout ของคลังสินคา การใชอปุกรณเคลื่อนยายไดเหมาะสมกับพื้นที่ภายในคลังสินคา การใชพื้นที่หรือความจุ

ของคลังสินคาในการจัดเก็บสินคา เกณฑหลักที่ 2 ดานประสิทธิภาพในการรับ การจัดเก็บและการจายสินคา เกณฑยอย ไดแก 

ระยะเวลาในการรับสินคา ระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา ระยะเวลาในการจายสินคา ระยะเวลาในการถือครองสินคาคงคลัง 

และรอยละของความถูกตองในการการรับ การจัดเก็บ และการจายสินคา เกณฑหลักที่ 3 ดานการควบคุมและบริหารตนทุน

อยางมีประสิทธิภาพ เกณฑยอย ไดแก ตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง อัตราความแมนยำของสินคาคงคลัง ตนทุนการ

บำรุงรักษาอุปกรณ และตนทุนการดำเนินงานภายในคลังสินคา 

 

คำนวณตามกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซซี่ 

บทความนี้เปนบทความวิจัยเชิงสำรวจ ใชแบบประเมินเก็บขอมูล โดยใชวิธีการเก็บขอมูลครั้งเดียว ทำการสำรวจขอมูล

จากบุคคลากรที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมดานคลังสินคาไดแก ผูจัดการคลังสินคา 1 คน พนักงานคลังสินคา 3 คน 
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พนักงานบัญชี 1 คน สามารถวิเคราะหขอมูลของคำตอบที่ไดจากแบบประเมินดวยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหแบบฟซ

ซี่ไดโดยเริ่มจากขั้นตอน ดังนี้ 

1. สรางเมตริกซการเปรยีบเทยีบความสำคัญแบบคู ตามเกณฑฟซซี่ สามารถสรางไดดังสมการ (1) 
 

�𝑀𝑀𝑔𝑔1
1 �

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑀𝑀𝑔𝑔1

1 𝑀𝑀𝑔𝑔1
2 ⋯ 𝑀𝑀𝑔𝑔1

𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑔𝑔2
1 𝑀𝑀𝑔𝑔2

2 ⋯ 𝑀𝑀𝑔𝑔2
𝑛𝑛

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑀𝑀𝑔𝑔𝑛𝑛
1 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑛𝑛

2 ⋯ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑛𝑛
𝑛𝑛 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
=�

(1,1,1) (𝑙𝑙12,𝑚𝑚12,𝑢𝑢12) ⋯ (𝑙𝑙1𝑛𝑛,𝑚𝑚1𝑛𝑛,𝑢𝑢1𝑛𝑛)
(𝑙𝑙21,𝑚𝑚21,𝑢𝑢21) (1,1,1) ⋯ (𝑙𝑙2𝑛𝑛,𝑚𝑚2𝑛𝑛 ,𝑢𝑢2𝑛𝑛)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
(𝑙𝑙𝑛𝑛1,𝑚𝑚𝑛𝑛1,𝑢𝑢𝑛𝑛1) (𝑙𝑙𝑛𝑛2,𝑚𝑚𝑛𝑛2,𝑢𝑢𝑛𝑛2) ⋯ (1,1,1)

�   

โดยที่ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = (1 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖⁄ , 1 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖⁄ , 1 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖⁄ ) สำหรับ 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛 และ 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚 และ 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 และ  

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 = (1,1,1) สำหรับ 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 

2. วิเคราะหโดยคำนวณคาขอบเขตสังเคราะหฟซซี่ดังสมการ (3) สำหรับวัตถุที่ 𝑖𝑖 โดย 

 

𝑆𝑆𝑖𝑖 = � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
× �∑ � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖

𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1

                         

                                                     

𝑆𝑆𝑖𝑖  คือ คาน้ำหนักความสำคัญของปจจัยทีใ่ชเปนเกณฑตัดสินใจ 

𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖 (𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚)  คือผลบวกของ Triangular Fuzzy Number 

และ �∑ � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1

คือ คาตอบแทนผลรวมของ 𝑙𝑙,𝑚𝑚,𝑢𝑢 ทุกเกณฑการตัดสินใจ  

 

โดย � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
= �� 𝑙𝑙𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
,� 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
,� 𝑢𝑢𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
�                                                 

                           

∑ � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 = (∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ,∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 )                      

                                             

�∑ � 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �

−1 

=  1 ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1⁄ , 1 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1⁄ , 1 ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1⁄                                                  

 

3. คํานวณระดับของความเปนไปได ของ  𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖𝑖  เมื่อ  𝑠𝑠𝑖𝑖 = (𝑙𝑙𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑖𝑖) และ  𝑠𝑠𝑖𝑖 = �𝑙𝑙𝑖𝑖 ,𝑚𝑚𝑖𝑖 ,𝑢𝑢𝑖𝑖�โดยที่  𝑖𝑖 =

1,2, … ,𝑛𝑛 และ 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚 และ 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 โดยสมการ (6) 

 

𝑉𝑉�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖𝑖� =  �

1 𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑚𝑚𝑖𝑖 ≥ 𝑚𝑚𝑖𝑖
0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑖𝑖 ≥ 𝑢𝑢𝑖𝑖

𝑙𝑙𝑗𝑗−𝑢𝑢𝑖𝑖
(𝑛𝑛𝑖𝑖−𝑢𝑢𝑖𝑖)−(𝑛𝑛𝑗𝑗−𝑙𝑙𝑗𝑗)

𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒
           

 

4. คำนวณระดับของความเปนไปไดของ 𝑠𝑠𝑖𝑖  ที่มากกวา 𝑠𝑠𝑖𝑖  อื่น ๆ โดยสมการ (7) 

 

𝑉𝑉(𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖𝑖� 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗) = min  𝑉𝑉�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖𝑖� 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)     
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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5. สรางเวกเตอรความสำคัญ 𝑤𝑤′  ของเมตริกซการเปรียบเทียบความสำคัญแบบฟซซี่ ดังสมการ (8) 

 

𝑤𝑤′𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑉𝑉�𝑆𝑆𝑖𝑖 ≥ 𝑆𝑆𝑖𝑖|𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚; 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗)    
 

และเมื่อทำการ Normalization เวกเตอรความสำคัญ 𝑤𝑤′ ดวยสมการ   𝑊𝑊𝑖𝑖 = 𝑤𝑤′𝑖𝑖 ∑ 𝑤𝑤′𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1⁄                                              

                                           

จะไดเวกเตอรความสำคัญใหมเปน      𝑊𝑊 = (𝑤𝑤1,𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑛𝑛)𝑇𝑇                                      

 

และ Wi เปนคาน้ำหนักความสำคัญของปจจัยที่กำลังวิเคราะหหา (มีคาเปนตัวเลข ไมใชเลขฟซซี่) 

 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ผลการวิเคราะหหารากสาเหตุของปญหา 

ในการหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในคลังสินคาของบริษัท ก.ภัทรคาไม ทางคณะผูวิจัยไดศึกษาและ

สามารถทำการสรุป 4 ปจจัย ดังรูปภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 แผนผังแสดงสาเหตุของปญหาของบริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด 

 

ผลการวิเคราะหน้ำหนักของปจจัยหลักและปจจัยรอง 

ผลการวิเคราะหตามลำดับชั้นเชิงวิเคราะหเชิงฟซซี่ โดยใชขอมูลจากการตอบแบบประเมินของผูประเมินทั้ง 5 คน 

คือ พนักงานบัญชี 1คน ผูจัดการคลังสินคา 1 คน และพนักงานคลังสินคา 3 คน โดยการนำคาที่ไดจากแบบประเมินมาแปลง

เปนตัวเลขฟซซี่แบบสามเหลี่ยม หรือ TFNs (Triangular fuzzy numbers) เพื่อนำไปคำนวณคาน้ำหนักของเกณฑ ตาม

สมการที่1 ถึงสมการที่10 ตามลำดับ จากนั้นนำคาน้ำหนักของเกณฑหลักและเกณฑรองของเกณฑหลักแตละดานเพื่อหาคา

น้ำหนักรวม และจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ดังตารางที่1 

 

(8) 

(9) 

(10) 
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ตารางที่ 1 ตารางผลลัพธคาเฉล่ียน้ำหนักเลขฟซซี่และการจัดลำดับความสำคัญของผูประเมินทั้ง 5 ทาน 

เกณฑหลัก Ni เกณฑรอง Ni Total  Rank 

ดานการใชพื้นทีค่ลังสินคา 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
0.285 

การจดัLay out ของคลังสินคา 0.271 0.077 5 

ใชอุปกรณเคล่ือนยายไดเหมาะสม 

กับพื้นที่ภายในคลังสินคา 

 

0.359 0.102 4 

การใชพื้นทีห่รือความจุของคลัง 

ในการจัดเก็บสินคา 

 

0.370 0.106 2 

ดานประสิทธิภาพในการรับ 

การจดัเก็บและการจายสินคา 
0.356 

ระยะเวลาในการรับสินคา 0.213 0.076 8 

ระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา 0.191 0.068 9 

ระยะเวลาในการจายสินคา 0.164 0.058 12 

ระยะเวลาในการถือครองสินคาคงคลัง 0.217 0.077 6 

รอยละความถกูตองในการรับ  

การจดัเก็บและการจายสินคา 

 

0.217 0.077 7 

ดานการควบคุมและบริหาร 

ตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
0.359 

ตนทุนการถอืครองสินคาคงคลัง 0.184 0.066 10 

อัตราความแมนยำของสินคาคงคลัง 0.175 0.063 11 

ตนทุนการบำรงุรักษาอุปกรณ 0.290 0.104 3 

ตนทุนการดำเนนิงานภายในคลังสินคา 0.350 0.126 1 

Total 1.000 Total 3.000 1.000  
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นวาเกณฑที่มีอิทธิพลตอการจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคาโดย

พิจารณาครอบคลุมทุกระดับชั้น สามารถจัดลำดับความสำคัญไดดังนี้ อันดับหนึ่งคือตนทุนการดำเนินงานภายในคลังสินคา มี

คาน้ำหนัก 0.126 อันดับสองคือการใชพื้นที่หรือความจุของคลังในการจัดเก็บสินคา มีคาน้ำหนัก 0.106 อันดับสามคือ ตนทุน

การบำรุงรักษาอุปกรณ มีคาน้ำหนัก 0.104 อันดับสี่คือใชอุปกรณเคลื่อนยายไดเหมาะสมกับพื้นที่ภายในคลังสินคา มีคา

น้ำหนัก 0.102 อันดับหาคือการจัด Lay out ของคลังสินคา มีคาน้ำหนัก 0.077 อันดับหกคือระยะเวลาในการถือครองสินคา

คงคลัง มีคาน้ำหนัก 0.077 อันดับเจ็ดคือรอยละความถูกตองในการรับ การจัดเก็บและการจายสินคา มีคาน้ำหนัก 0.077 

อันดับแปดคือระยะเวลาในการรับสินคา มีคาน้ำหนัก 0.076 อันดับเกาคือระยะเวลาในการจัดเก็บสินคา มีคาน้ำหนัก 0.068 

อันดับสิบคือตนทุนการถือครองสินคาคงคลัง มีคาน้ำหนัก 0.066 อันดับสิบเอ็ดคืออัตราความแมนยำของสินคาคงคลัง มีคา

น้ำหนัก 0.063 และอันดับสิบสองคือระยะเวลาในการจายสินคา มีคาน้ำหนัก 0.058 ซึ่งสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญได

ตามภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ลำดับความสำคัญในแตละเกณฑตัวชีว้ัดประสิทธิภาพคลังสินคาในภาพรวมของการประเมินจากผูตอบแบบประเมิน

ทั้ง 5 ทาน 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการประเมินที ่ไดจากบุคลากรภายในบริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด จำนวน 5 คน พบวาเกณฑหลักที ่มีลำดับ

ความสำคัญมากที่สุดคือ ดานการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เกณฑรองที่มีลำดับความสำคัญมากที่สุดคือ 

ตนทุนการดำเนินงานคลังสินคา นอกจากนี้เมื่อมีการเปรียบเทียบคาน้ำหนักความสำคัญของเกณฑรองที่สงผลตอเกณฑหลัก

ดานการใชพื้นที่คลังสินคาใหเกิดประโยชนสูงสุด พบวาการใชพื้นที่หรือความจุของคลังในการจัดเก็บสินคามีความสำคัญที่สุด 

การเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของเกณฑรองที่สงผลตอเกณฑหลักดานประสิทธิภาพในการรับการจัดเก็บและการจาย

สินคา พบวารอยละความถูกตองในการรับ การจัดเก็บและการจายสินคามีความสำคัญที่สุด และการเปรียบเทียบน้ำหนัก

ความสำคัญของเกณฑรองที่สงผลตอเกณฑหลักดานการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ พบวาตนทุนการ

ดำเนินงานภายในคลังสินคามีความสำคัญมากที่สุด ทางบริษัทสามารถนำผลของวิจัยไปเปนแนวทางประยุกตใช และพัฒนา

ตัวชี้วัดทางดานการควบคุมและบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพไดอยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยการการเก็บรักษาสินคาคง

คลังใหมีปริมาณนอยลง หรือการจัดซื้อปริมาณสินคาใหมีความเหมาะสม แมกระทั่งการผลักภาระดานสินคาคงคลังไปใหซัพ

พลายเออร หรือผูใหบริการดานโลจิสติกสเปนผูบริหารสินคาคงคลังให หรือจะเปนการเพิ่มการใชประโยชนของพื้นที่โดยการ

ใหเชาพื้นที่ที่มีอยูก็ชวยบริหารตนทุนคลังสินคาไดอยางดี และหากมีการตรวจเช็คเครื่องจักรกอน-หลังใชงานทุกครั้งก็จะทำให

ทราบถึงปญหาเครื่องจักรกอนนำไปใชงานเพื่อปองกันขอผิดพลาดในการแปรรูปไม นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถเลือก

กรมธรรมที่คุมครองถึงตัวเครื่องจักร ชิ้นสวน หรือสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องจักร เพื่อไมเกิดคาใชจายมากเกินไปในกรณีที่

เครื่องจักรเกิดการชำรุดหรือเสียหายงานวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเพียงในบริษัท ก.ภัทรคาไม จำกัด และเปนการสอบถาม

ขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางภายในบริษัทอยางเดียวเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหเกิดการประยุกตใชตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
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คลังสินคาอยางแทจริงและทำใหเกิดการพัฒนาเพิ ่มมากขึ ้น องคกรหรือผู ที ่สนใจสามารถขยายขอบเขตไปยังสถาน

ประกอบการอื่น หรือองคกรอื่นไดเพิ่มเติม และสามารถศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพคลังสินคาไดจากงานวิจัยชั้นนำอื่น ๆ ตอไป 
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การวิเคราะหความผันผวนของราคาอีเธอเรียม 

The Analysis of the Forecasting Models of Ethereum Price’s Volatility 
 

ตุลยา เขียนพงศพันธุ1และ เอกภัทร มานติขจรกิจ2 

Tulaya Khianphongphan and Eakapat Manitkajornkit 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้เปนการเปรียบเทียบความแมนยำของการพยากรณความผันผวนของราคาอีเธอเรียมดวย

แบบจำลองARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE GJR-GARCH โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตวันที ่18  มกราคม 2561 

ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2564  โดยนำขอมูลที่ไดไปทดสอบผานแบบจำลอง ARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE 

GJR-GARCH ดวยว ิธ ีแบบ Normal distribution และ Student-t-distribution ตามลำด ับ ผลการศ ึกษาว ิจ ัยพบวา

แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประมาณคาความผันผวน (volatility) สำหรับขอมูลราคาอีเธอเรียมที่นำมาศึกษาคือ

แบบจำลอง GJR-GARCH(1,1) เนื่องจากใหคา RMSE และคา MAE ต่ำที่สุดที่ระดับ 1.856756 และ 1.627957 ตามลำดับ 

และแบบจำลอง GJR-GARCH(1,1)t มีประสิทธิภาพนอยสุดในการประมาณคาความผันผวน (volatility) สำหรับขอมูลราคาอี

เธอเรียมที่นำมาศึกษาเนื่องจากใหคา RMSE และคา MAE สูงที่สุดที่ระดับ 7.100988 และ 6.108511 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : ราคาอีเธอเรียม, เครื่องมือทางเศรษฐมิติ  

 

Abstract 
This research was conducted to compare the accuracy of the models used for forecasting the 

volatility of the Ethereum price. The forecasting models in this study included ARIMA, THE GARCH, THE 

EGARCH and THE GJR-GARCH model. For the results, the secondary time series data was used. Data from 

18 January 2018 to 6 November 2021 was analyzed by ARIMA, THE GARCH, THE EGARCH and THE GJR-

GARCH model. According to the results, the most effective model to predict the Ethereum price’s volatility 

was the GJR-GARCH(1,1) model as it showed the lowest RMSE value at 1.856756 and the lowest MAE value 

at 1.627957. On the other hands, the least effective model to use for predicting the volatility of the 

Ethereum price was the GJR-GARCH(1,1)t as the results of this model showed the highest RMSE value at 

7.100988 and the highest MAE value at 6.108511. 

 

Keywords: Ethereum price, econometrics tools 
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1.บทนำ 
 

 ในปจจุบันหลายประเทศเริ่มออกมายอมรับสกุลเงินดิจิทัลอยางถูกกฎหมายมากขึ้น เชน อเมริกา แคนาดา ยุโรป 

และญี่ปุน ซึ่งสามารถใชสกุลเงินดิจิทัลแทนเงินสดได ซึ่งนอกจากนี้ยังมีสกุลเงินดิจิทัลที่ทำหนาที่เปนแพลตฟอรม smart 

contract คือสกุลเงินอีเธอเรียม ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจของนักลงทุน  

 นอกจากนี้ในไทยอีเธอเรียมเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นผาน ระบบ Defi หรือระบบการเงินที่ไมมีตัวกลางมาคอย

ควบคุม โดยการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช ถึงแม Defi จะไมมีตัวกลางมาคอยควบคุม แตทุกธุรกรรมจะตองดำเนินการ

ผาน Smart Contract หรือสัญญาซื้อขายดิจิทัล นอกจากนี้ปจจุบันในไทยเริ่มมีกองทุนเกี่ยวกับ Defi ใหลงทุนโดยปจจุบันมี

ทั้งหมด 3 กองทุน คือกองทุน WE-PLAY, MTECH และ TMB-ES-INTERNET ถึงแมวาสกุลเงินดิจิทัลจะมีมากวา 10 ป แมจะ

มีการศึกษาเกี ่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเกี ่ยวกับอีเธอเรียมอยู บางแตยังคงไมแพรหลายและไมกวางขวางมากนัก เชนการ

ทำการศึกษาเรื่องการพยากรณความผันผวนของราคาบิทคอยน  

และการศึกษาเรื่องการพยากรณราคา cryptocurrencies ดังนั้นหากมีนักลงทุนรายยอยที่ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน 

เปนผูถือครองตลาด ก็จะทำใหตลาดเกิดความผันผวนไดงาย โดยเฉพาะนักลงทุนที่ไมมีความรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลตางๆ ก็

มักจะคลอยตามคนอื่นไดงายความผันผวนในตลาดก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมีความ

สนใจที่จะทำการศึกษาความผันผวนของราคาอีเธอเรียม โดยใชแบบจำลองความผันผวนตัวแปรเดียว ซึ่งไดแกแบบจำลอง 

ARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE GJR-GARCH ในการพยากรณราคา ซึ่งแบบจำลองที่กลาวมาสามารถใช

พยากรณความผันผวนที่เปล่ียนแปลงตามเวลาได ซึ่งผลที่ไดอาจใชเปนแนวทางในการวางแผนการลงทนุเพื่อลดความเส่ียงดาน

ราคาสำหรับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอีเธอเรยีมไดในระดับหนึ่ง 

 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณความผันผวนของราคาอีเธอเรียมโดยใชแบบจำลอง ARIMA, THE 

GARCH, THE EGARCH และ THE GJR-GARCH 

 

2. การทบทวนวรรณคด ี

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

1. อนุกรมเวลา (กัลยา วานิชยบัญชา, 2540) ไดกลาวไววาอนุกรมเวลาคือ เซตของขอมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บใน

ชวงเวลาชวงหนึ่ง ตัวอยางเชน ดัชนีตลาดหลักทรัพยเมื่อปดทำการซื้อขายในแตละวัน รายไดประชาชาติ (GNP) รายไตรมาส 

รายรับในแตละปของบริษัทแหงหนึ่ง ขอมูลอนุกรมเวลาอาจอยูในลักษณะที่เปนขอมูลรายป รายไตรมาส หรือรายเดือน ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนำไปใชประโยชน  

 

 2. ความผันผวนแปรตามกาลเวลา (Bodie, 2008) ไดกลาวไววาการผันผวนคือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอนุกรม

เวลาที่มีความตอเนื่อง โดยการเปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสาร เชน วัฏจักรธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงขึ้นหรือต่ำลง ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงการกระจายของผลตอบแทนตามเวลานั้นจะตองประมาณคาเฉลี่ยความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม

กำหนดเงื่อนไข ซึ่งเปนการกำหนดใหคาสถิติดังกลาวมีเงื่อนไข โดยขึ้นอยูกับขอมูลขาวสารในปจจุบัน  
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3. การแจกแจงสถิติ (ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2547) ไดกลาวไววาการแจกแจงสถิติคือ การแจกแจงของคาที่เปนไปได

ทั้งหมด (คาเฉลี่ยของคาสถิติบางอยาง เชน คาเฉลี่ย ความแปรปรวน) ที่ไดจากการสุมตัวอยางหลาย ๆ ครั้ง จากประชากร

เดียวกัน ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดสนใจการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) และการแจกแจงแบบ t (t-

Distribution) ซึ่งการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) เปนการแจกแจงความถี่ของคาที่วัดเปนปกติ การแจกแจง

แบบนี้มีการนำมาใชเยอะที่สุด ในการจัดการขอมูลเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติกับขอมูลชนิดตอเนื่อง สวนการแจกแจงแบบ t (t-

Distribution) หรือ Student t-Distribution เปนการแจกแจงที่คลายการแจกแจงแบบปกติ โดยเปนรูประฆังคว่ำและมี

ลักษณะสมมาตรเชนเดียวกับการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งการแจกแจงที่มีการใชงานมากรองลงมาจากการแจกแจงปกติ ซึ่งการ

แจกแจงแบบ t มักใชกับการแจกแจงเมื่อกลุมตัวอยางนอย แตอยางไรก็ตามการแจกแจงแบบ t ก็สามารถใชไดกับกลุม

ตัวอยางจำนวนทั้งนอยและมาก ขึ้นอยูกับความถนัดและความสนใจของผูวิจัย  

 

 4. แนวคิดการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย, 2544) ไดกลาวไววาการลงทุนคือ การใชจายสินทรัพยรูปแบบหนึ่งในปจจุบัน 

โดยหวังวาเงินจำนวนนั้น จะสามารถงอกเงยขึ้นและไดรับผลตอบแทนในอนาคตและในระยะยาว โดยเชื่อวาเงินสดหรือ

ผลตอบแทนสวนเพิ่มที่ไดรับนั้นสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ หรือแมกระทั่งความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นอยางคุมคา  

 

 5.แนวคิดเกี่ยวกับอีเธอเรียม (KrungsriGURU,2564) เปนหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ใชเทคโนโลยี Blockchain 

ทำงานอยูเบื้องหลัง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Vitalik Buterin ชาวรัสเซีย นอกจากมูลคาเหรียญของอีเธอเรียม จะเพิ่มขึ้น

อยางมาก ความสามารถของตัวเหรียญ ก็เปนสิ่งที่หลายคนใหความสนใจ เชน Smart Contract   

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 Saad Ali Alahmari (2019) ไดศึกษาเรื่องการพยากรณราคาคริปโตเคอรเรนซี่ โดยใชแบบจำลอง ARIMA 

และ GARCH ในการศึกษาพบวาการใชขอมูลรายสัปดาหใหคา RMSE และ MEA ที่ดีที่สุด สำหรับการพยากรณราคา 

นอกจากนี้ Viviane Naimy, Omar Haddad, Gema Ferna, Rim El Khoury (2018) ไดศึกษาเรื ่องการพยากรณ

ราคา cryptocurrencies โดยใชแบบจำลอง GARCH โดยขอมูลที่ใชเปนแบบรายวัน 13 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2561พบวาแบบจำลอง GJR-GARCH เปนแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมาณคาความผัน

ผวนที่แปรผันตามเวลาในชุดผลตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับSamuel Asante Gyamerah (2018) ไดศึกษาเรื่องการ

พยากรณความผันผวนของราคาบิทคอยน โดยการใชแบบจำลอง GARCH โดยขอมูลที่ใชเปนแบบรายวัน ตั้งแต 01 

มกราคม 2557 ถึง 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งพบวาแบบจำลอง GJR-GARCH เปนแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ

ประมาณคาความผันผวนที ่แปรผันตามเวลาในชุดผลตอบแทน แตไมสอดคลองกับ Viviane Y. Naimy และ 

Marianne R. Hayek (2018) ที่ไดศึกษาเรื่องการพยากรณราคาบิทคอยน โดยใชแบบจำลอง GARCH พบวาโมเดล 

EGARCH (1,1) มีประสิทธิภาพดีกวาโมเดล GARCH (1,1)  
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2.3 กรอบความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. วิธีการวิจยั 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความผันผวนของราคาอีเธอเรียม โดยผูศึกษาใชแบบจำลองความผันผวนตัวแปรเดียว 

(Univariate Volatility Model) ไดแกแบบจำลอง ARIMA, แบบจำลอง GARCH, แบบจำลอง EGARCH และแบบจำลอง 

GJR-GARCH  

 

แบบจำลอง ARIMA 

 

ในแบบจำลอง Autoregressive / Integrated / Moving Average (ARIMA) มีการใชสัญลักษณ ARIMA(p,d,q) ซึ่ง

หมายถึง ขอมูลดังกลาวมีลักษณะ AR(p) และ MA(q) โดยตองหาผลตาง d ครั้งขอมูลดังกลาวจึงจะมีลักษณะนิ่ง 

 

ความน่ิงและความไมน่ิง (stationary and nonstationary) 

 

เมื่อพบวาขอมูลมีลักษณะไมนิ่งตองหาผลตาง (difference) ของขอมูลกอน เพื่อใหไดขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะ

นิ่ง ซึ่งจะใช backward shift operator, B เปนการแสดงการถอยหลังขอมูลไปหนึ่งคาบเวลา ดังนี้ 

กระบวนการ AR(p) คือ กระบวนการ AR ที่มีอันดับที่ p สามารถเขียน ARIMA(p,0,0) ไดดังนี้คือ 

  

                                                   𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜇𝜇′ + ∅1𝑥𝑥𝑡𝑡−1 + ∅2𝑥𝑥𝑡𝑡−2 + ⋯+ ∅𝑝𝑝𝑥𝑥𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝑒𝑒𝑡𝑡   (1) 

 

โดยที่  𝜇𝜇𝑡𝑡  = พจนคงที่หรือคงตัว (constant term) 

∅𝑡𝑡  = พารามิเตอรอัตถดถอยตัวที่ j 

et = พจนความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t  

 

กระบวนการ MA(q) คือ กระบวนการ MA ที่มีอันดับที่ q สามารถเขียน ARIMA(0,0,q) ไดดังนี้คือ 

ราคายอ้นหลงัของสกลุเงิน 

อีเธอเรียม 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

แบบจาํลอง ARIMA, THE GARCH, THE 

EGARCH และ THE GJR-GARCH  

WITH STUDENT-T-DISTRIBUTION 

แบบจาํลอง ARIMA, THE GARCH, THE 

EGARCH และ THE GJR-GARCH 

WITH NORMAL DISTRIBUTION 
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                                                     𝑥𝑥𝑡𝑡 = 𝜇𝜇 + 𝑒𝑒𝑡𝑡 − 𝜃𝜃1𝑒𝑒𝑡𝑡−1 − 𝜃𝜃2𝑒𝑒𝑡𝑡−2 − ⋯− 𝜃𝜃𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑝𝑝   (2) 

 

โดยที่  𝜇𝜇′  = พจนคงที่หรือคงตัว (constant term) 

𝜃𝜃𝑗𝑗  = พารามิเตอรเฉล่ียเคล่ือนที่ตัวที่ j  

et = พจนความคลาดเคล่ือน ณ เวลา t 

 

แบบจำลอง ARCH  

 

แบบจำลอง ARCH ของ Engle, Robert F. ไดพัฒนาตอโดย (Bollerslev, 1986) ดวยการใหความแปรปรวนแบบมี

เงื ่อนไข (Conditional Variance) มีลักษณะเปน ARMA Process F โดยให Error Process มีลักษณะดังนี ้ (Bollersler, 

1986; Bougerol and Picard, 2002; Nelson, 1991)  

 Engle,Robert F. ไดสรางสมการ ARCH ดังนี้ 

 

                                                                   𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑡𝑡�ℎ𝑡𝑡                   (3) 

 

โดยที่ความแปรปรวนของ  vt=σ2
v σ =1 และ 

       

                                                                           ℎ𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + � 𝑎𝑎𝑖𝑖𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑖𝑖2
𝑞𝑞

𝑖𝑖=1
                                                                   (4)   

 

                                                                                  𝐸𝐸𝜀𝜀𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑣𝑣𝑡𝑡�ℎ𝑡𝑡 = 0                                                                             (5) 
แบบจำลอง GARCH 

 

                                                   𝒉𝒉𝒕𝒕 = 𝜶𝜶𝟎𝟎 + ∑ 𝜶𝜶𝒊𝒊𝜺𝜺𝒕𝒕=𝒊𝒊𝟐𝟐 + ∑ 𝜷𝜷𝒊𝒊𝝈𝝈𝒕𝒕−𝟏𝟏𝟐𝟐𝒑𝒑
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒒𝒒
𝒊𝒊=𝟏𝟏                  (6) 

 

ถากำหนดใหคา p=0 และ q=1 จะไดเปน ARCH(1) หรือถาคา βi ทั้งหมดมีคาเปนศูนยแบบจำลอง GARCH(p,q) 

จะเทียบเทากับแบบจำลอง ARCH(q) คุณสมบัติที่สำคัญของแบบจำลอง GARCH คือคาความแปรปรวนอยางมีเงื่อนไขของ 

disturbances ของคา Xt สรางขึ้นมาจากกระบวนการ ARMA จึงสามารถคาดไดวาสวนเหลือจากการทำ ARMA จะแสดงถึง

รูปแบบคุณลักษณะเดียวกัน เชน ถาการประมาณคา {Xt} ดวยกระบวนการ ARMA คา Autocorrelation Function (ACF) 

ซึ่งเปนสหสัมพันธระหวางตัวแปรสุมที่หนวยเวลาหางกันของกระบวนการ เดียวกันและ Partial Autocorrelation Function 

(PACF) ของสวนที ่เหลือ (residuals) ควรจะบงถึงกระบวนการ white noise และ ACF ของกำลังสองของสวนเหลือ 

(squared residuals) นำมาชวยในการระบุถึงลำดับ (order) ของกระบวนการ GARCH 
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แบบจำลอง EGARCH 

 

EGARCH หรือ Exponential GARCH model ถูกเสนอโดย Nelson (2534) ซึ่งแสดงถึงผลกระทบแบบอสมมาตร 

(Asymmetry) ระหวางขาวดีและขาวไมดีตอความผันผวนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งแบบจำลอง EGARCH สามารถเขียนไดดังนี้ 

 

                  log(𝜎𝜎12) = 𝜔𝜔 + ∑ 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 log�𝜎𝜎𝑡𝑡−𝑗𝑗2 � + ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖 �

𝜀𝜀𝑡𝑡−1
𝜎𝜎𝑡𝑡−1

�𝑞𝑞
𝑖𝑖=1 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 �

𝜀𝜀𝑡𝑡−1
𝜎𝜎𝑡𝑡−1

�)   (7) 

                   

แบบจำลอง GJR-GARCH 

 

 Glosten et al (1992) ไดเสนอแบบจําลอง GJR (p,q) ซึ่งแสดงผลกระทบที่แตกตางในขนาดที่เทากัน ของขาวดี

และขาวไมดีที่มีตอความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข ซึ่งแบบจําลองดังตอไปนี้ 

 

            𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝜀𝜀𝑡𝑡−12 + 𝛽𝛽𝜎𝜎𝑡𝑡−12 + 𝛾𝛾𝜀𝜀𝑡𝑡−12 𝐼𝐼𝑡𝑡−1       (8)                                                                                                         
        

      𝐼𝐼𝑡𝑡−1 = 1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑡𝑡−12 < 0 (𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 

 
     𝐼𝐼𝑡𝑡−1 = 0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀𝑡𝑡−12 ≥ 0 (𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜) 

 

เมื่อ It-1 แทนตวัแปรอิสระ 

 

การประเมินคาการพยากรณ 

 

 การศึกษาในครัง้นี้ใชคาสถิติ RMSE (Root Mean Squared Error) และ MAE (Mean Absolute  Error) ในการ

ประเมินคาการพยากรณ เพือ่ทดสอบความแมนยำของผลการพยากรณ  

 

 

                                       𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 = �∑ (𝑥𝑥𝑡𝑡 − 𝑦𝑦𝑡𝑡)2𝑇𝑇+ℎ
𝑡𝑡=𝑇𝑇+1 /ℎ                      (9) 

 

                                                              𝑅𝑅𝑀𝑀𝐸𝐸 =  1
𝑛𝑛
∑ l𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒l     (10) 

 

ในการศึกษาครัง้นี้ใชขอมูลทุตยิภูมิ ประเภทอนกุรมเวลาแบบรายวันตั้งแตวันที ่18 มกราคม 2561 จนถงึ 31 ธันวาคม 

2564 เปนระยะเวลา 1,384 วนั ในการนำมาศึกษาเกี่ยวกับความผันผวนของราคาอีเธอเรียม 
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4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลทีท่ำการศึกษาตั้งแตวนัที่ 18 มกราคม 2561 จนถงึ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนทัง้ส้ิน 1,384 

ขอมูล พบวา มคีาเฉล่ีย 6.048933 มัธยฐานเทากับ 5.681364 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 8.434633 และคาต่ำสุดเทากับ 4.427239 

มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.065534 

 

แบบจำลอง ARIMA 

 

เมื่อพิจารณาความนิ่งของขอมูล ดวยวิธี Unit Root พบวาขอมูล ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ไม stationary ที่ระดับ 

at level แตมคีวาม stationary ที่ระดับ first difference และคาสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง AR และแบบจำลอง MA โดย

ใชแบบจำลองทีเ่หมาะสมที่สุดสำหรับอนกุรมผลตอบแทนของดัชนีราคา คือ ARMA (2,2) ซึ่งเมื่อทำการทดสอบ ARCH-LM 

เพื่อตรวจจับการมีอยูของ  ARCH effect ซึง่ไมเกิดปญหาสอดคลองกับผลของ Durbin-Watson stat ซึ่งเทากับ 2.005184 ซึ่ง

มีคาเขาใกล 2 ซึ่งไมเกดิ ปญหาสหสัมพันธของตัวรบกวน (Autocorrelation) และเมื่อทดสอบ ARCH-LM  เพื่อตรวจสอบ 

ARCH effect  ความนาจะเปนสำหรับสถิติ F และ R-squared ที่สังเกตพบมมีากกวา 0.05   จากผลการวิจยั กลาวคือเทากับ

ยอมรับสมมติฐานวางของ homoskedasticity ดังนั้นจึงเปนที่ชัดเจนวาชุดราคาของอเีธอเรยีม บงชี้ถงึผลกระทบของ ARCH   

 

แบบจำลอง GARCH 

 

 แบบจำลอง GARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบปกติและ GARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบ student-t-

distribution มนีัยสำคัญทางสถิติ กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ คาสัมประสิทธิ์ของคาคงที่ของแบบจำลอง ARCH และเทอม GARCH มี

ความสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ 5% ในสมการความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขของ อีกทั้ง GARCH (1,1) ที่มกีารแจกแจงแบบปกต ิ

และการแจกแจงแบบ student-t-distribution พบวาผลรวมของสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร ARCH และ GARCH ซึ่ง  

ใกลเคียงกับ 1 ซึ่งบงชี้วาแรงกระแทกตอความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอยูในระดับสูง    

ความนาจะเปนของ GARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบปกติและความนาจะเปนของ GARCH (1,1) ดวย student-t-

distribution มคีามากกวาคาวกิฤต 0.05 ดงันัน้ สถิติการทดสอบจึงนำไปสูขอสรุปวาไมมีเอฟเฟกต ARCH หลงเหลืออยูในเศษ

วัสดุ ดังนั้นแบบจำลองจงึไดรบัการระบุอยางเหมาะสมสำหรบัชุดผลตอบแทนของดัชนีราคา แมวาโมเดล GARCH สามารถ

อธิบายและจับกลุมความผันผวนในขอมูล แตก็มีขอจำกัดบางอยาง เชน เงื่อนไขที่ไมเปนลบและ leverage effect ซึง่ไมขัดกับ

สมมติฐานของโมเดล GARCH (1,1)  โดยปญหาเหลานี้สามารถแกไขไดโดยใชแบบจำลอง asymmetric-GARCH 

 

แบบจำลอง EGARCH 

 

สำหรับ  ARCH จะเห็นไดวาคา p มีความสำคัญที่ระดับนยัสำคัญ 5% ในการแจกแจงทั้ง 2 แบบของ EGARCH (1,1) 

ซึ่งบงชี้วาสงผลกระทบอยางมนีัยสำคัญตอความผันผวน ของผลตอบแทน นอกจากนี้ คาสัมประสิทธิ์ของเทอม ARCH ในการ

แจกแจงแบบปกติและการแจกแจงแบบ student-t นั้นเปนคาบวก ซึ่งแสดงใหเห็นวามคีวามสัมพันธเชงิบวกระหวางความ

แปรปรวนในอดตีกับความแปรปรวนปจจุบันในคาสัมบูรณ ซึ่งหมายความวา ยิ่งขนาดของผลกระทบตอความแปรปรวนมาก

เทาใด ความผันผวนก็จะยิ่งสูงขึ้นเทานั้น ในแงของleverage effect คา p ซึ่งเทากับ 0.000 ในการแจกแจงแบบปกตขิณะที่
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การแจกแบบแบบ student-t มีคามากกวา 0.05  อาจมีขอโตแยงที่ชดัเจนวาสัญญาณมีผลกระทบตอความผันผวนของ

ผลตอบแทน ในขณะที่สัญญาณเชิงลบของสัมประสิทธิ์ของ leverage effect  แสดงใหเห็นวาขาวรายจะเพิ่มความผันผวน

มากกวาขาวดเีมื่อพิจารณาในขนาดเดยีวกัน   แบบจำลองทัง้สองนี้ยังใชเพือ่ทำนายความผันผวนในอนาคตโดยใชความผันผวน

ในอดีต เนื่องจากคา p ของ  GARCH มีนัยสำคัญที่ระดับนยัสำคัญ 5% หลังจากการประมาณคาแบบจำลองแลว ARCH-LM ยัง

ใชในการทดสอบและตรวจจับผลกระทบของ ARCH   เพื่อระบุวาทั้งสองแบบมีความเหมาะสม  และจากความนาจะเปนของ 

EGARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบปกติ และความนาจะเปนของ GARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบ student-t  ระดับ

นัยสำคัญ 5% ดังนั้น สถิตกิารทดสอบทำใหเกดิขอโตแยงวาไมมีผลกระทบของ ARCH ในเศษที่เหลือ และแบบจำลองเหลานี้จึง

เหมาะสมสำหรบัชุดผลตอบแทนของราคาหลักทรัพยที่ศึกษา 

 

แบบจำลอง GJR-GARCH 

 

ผลของแรงกระแทกใน GJR-GARCH (1,1) ทีม่ีการแจกแจงแบบปกติและ GJR-GARCH (1,1) ที่มีการแจกแจงแบบ 

student-t-distribution จะถอืวาถาวร โดยเปนผลรวมของ สัมประสิทธิ์ของระยะ ARCH และ GARCH ของทัง้สองโมเดลนี้

ใกลเคียงกับ 1 ซึ่งหมายความวาผลกระทบมแีนวโนมที่จะสงผลระยะยาวตอความผันผวนและขนาดของผลกระทบดังกลาวจะ

ไมลดลงอยางรวดเรว็นัก  ในสวนของ Leverage effect  ของแบบจำลองนั้นเปนไปในเชิงบวก ในขณะที่เงื่อนไขของ leverage 

นั้นมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 5% เนื่องจากคา p คือ 0.000 และ 0.000 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวาผลของ Leverage ยงัมี

อยู ดังนั้นขาวรายจงึสงผลกระทบอยางมากตอความผันผวนของภาวะช็อกมากกวาขาวดจีากการมดสอบพบวาคา p ใน

แบบจำลองนั้นสูงกวา 0.05 ซึ่งนำไปสูขอสรปุวายอมรับสมมติฐานวาง กลาวอีกนัยหนึ่ง มีการระบุแบบจำลองสำหรับขอมูล 

เนื่องจากสถิตกิารทดสอบไมไดบงชี้วาผลกระทบของ ARCH ยังคงอยูในสวนที่เหลือของแบบจำลอง เมื่อแบบจำลองที่ใชใน

การพยากรณไมเหลือผลกระทบของ ARCH จึงสามารถนำไปตรวจสอบคาการพยากรณ RMSE และ MEA ไดดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 Evaluation table for forecasting performance 

Conditional Volatility Model RMSE MAE 

ARIMA 2.268299 2.108379 

GARCH(1,1) 3.260453 3.060448 

GARCH(1,1) t 6.534774 5.677594 

EGARCH(1,1) 2.481679 2.320198 

EGARCH(1,1)t 2.242936 2.067999 

GJR-GARCH(1,1) 1.856756 1.627957 

GJR-GARCH(1,1)t 7.100988 6.108511 

 

จากตารางพบวาแบบจำลองทีใ่หคา RMSE ตำ่ที่สุดคือแบบจำลอง GJR-GARCH(1,1) ซึง่เทากับ 1.856756 และ

แบบจำลอง GJR-GARCH(1,1) ยังใหคา MAE ต่ำที่สุดดวยเชนกัน โดยเทากบั 1.627957 ขณะที่แบบจำลองที่มีคา RMSE สูง

ที่สุดคือ GJR-GARCH(1,1)t มีคาเทากับ 7.100988 และยังเปนแบบจำลองทีใ่หคา MAE สูงที่สุดดวยเชนกัน โดยเทากับ 

6.108511  
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 5.สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการเปรยีบเทียบความแมนยำของการพยากรณความผันผวนของราคาอีเธอเรียมดวย

แบบจำลองARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE GJR-GARCH โดยใชขอมูลรายวันตั้งแตวันที่ 18  มกราคม 2561 

ถึงวันที่ 31  ธนัวาคม 2564  โดยนำขอมูลทีไ่ดไปทดสอบผานแบบจำลอง ARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE 

GJR-GARCH ดวยวิธีแบบ Normal distribution และ Student-t-distribution ตามลำดับ ผลการศึกษาวิจัยพบวา

แบบจำลองที่มปีระสิทธิภาพสูงสุดในการประมาณคาความผันผวน (volatility) สำหรับขอมูลราคาอีเธอเรยีมที่นำมาศึกษาคือ

แบบจำลอง GJR-GARCH(1,1) เนื่องจากใหคา RMSE และคา MAE ต่ำที่สุดทีร่ะดับ 1.856756 และ 1.627957 ตามลำดับ และ

แบบจำลอง GJR-GARCH(1,1)t มีประสิทธิภาพนอยสุดในการประมาณคาความผันผวน (volatility) สำหรบัขอมูลราคาอีเธอ

เรียมที่นำมาศึกษาเนื่องจากใหคา RMSE และคา MAE สูงที่สุดที่ระดับ 7.100988 และ 6.108511 ตามลำดับซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Samuel Asante Gyamerah (2018) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องการพยากรณความผันผวนของราคาบิทคอยน โดย

การใชแบบจำลอง GARCH โดยขอมูลทีใ่ชเปนรายวัน ตั้งแต 01 มกราคม 2557 ถงึ 16 สิงหาคม 2562 ซึง่พบวาแบบจำลอง 

GJR-GARCH เปนแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมาณคาความผันผวนที่แปรผันตามเวลาในชดุผลตอบแทน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ Viviane Naimy, Omar Haddad, Gema Ferna, Rim El Khoury (2018) ไดศึกษาเรือ่งการ

พยากรณราคา cryptocurrencies โดยใชแบบจำลอง GARCH โดยขอมูลที่ใชเปนแบบรายวนั 13 ตุลาคม 2558 ถงึวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2561ซึ่งพบวาแบบจำลอง GJR-GARCH เปนแบบจำลองทีเ่หมาะสมที่สุดสำหรับการประมาณคาความผันผวนที่

แปรผันตามเวลาในชุดผลตอบแทน โดยทั่วไปแลวตลาดสกุลเงินดิจทิัลเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับหนึง่ นักลงทุนจะรับรู

ขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน ดงันั้นราคาสกุลเงินดิจทิลัในตลาดปจจบุันไดสะทอนการซื้อขายในอดตีเรียบรอยแลว การ

ใชขอมูลราคาในอดีตเพือ่พยากรณราคาในอนาคตแลวออกแบบกลยุทธการลงทุน ใหสามารถสรางกำไรในระดับสูงเกินปกติได

อยางตอเนื่องจะไมสามารถทำได และการวิเคราะหราคาอเีธอเรียมโดยใชเครื่องมือโมเดลทางเศรษฐศาสตรนั้นจงึเปนเพยีง

เครื่องมอืหนึ่งทีท่ำใหเห็นภาพไดอยางชดัเจนมากขึ้นซึง่สามารถใชประกอบกบัการตดัสินใจควบคูกับการวิเคราะหทางพื้นฐาน 

 

 ขอเสนอแนะ 

 

การวจิัยครัง้ตอไป นักวิจยัสามารถทดลองศึกษาโดยใชขอมูลรูปแบบอื่น ๆ ที่แตกตางออกไป เชน ขอมูลรายสัปดาห 

รายเดอืน หรอื รายไตรมาส มาใชในการวเิคราะหความสัมพนัธตัวแปร แลวนำมาเปรียบเทยีบกัน เพือ่ใหไดผลการศึกษาที่มี

ความละเอียด และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นควรทดลองกับขอมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เชนราคาของบิทคอยน หรอืราคา

ของคริปโตเคอรเรนซีอ่ื่น ๆ เพือ่ใหสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาแนวทาง การสรางกลยทุธ ความไดเปรียบทางการแขงขัน  

ของสนามแบดมินตัน Young Blood Club 

A Study of Strategies Planning for Competitive Advantages at Young Blood 

Club 
ถิรวัฒน อินทจักร1 

Tirawat Intajak 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการสนามแบดมินตัน หาขอไดเปรียบเสียเปรียบของสนาม

แบดมินตัน Young Blood Club  โดยดึงกลยุทธ7P’s Marketing  มาใชในการศึกษาคนควาขอมูล จากผูใชบริการจำนวน 

100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม   มีคำถามขอมูลสวนตัวเบื้องตน  มีคำถามปลายปด และคำถามประ เมิน

คะแนน 5 ลำดับ จากผลการศึกษาพบวาผูที่ใชบริการสนามแบดมินตัน สวนมากเปนเพศชาย ชวงอายุ 31-45 ป ที่จะเขามาใช

บริการสนามแบดมินตันในชวงเวลาหลังเลิกงาน วันธรรมดาจันทรถึงศุกร  และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจลูกคาใหเขามาใชบริการ

สนามแบดมินตันมากที่สุด  ก็คือการบริการที่ดีของสนามแบดมินตัน อาทิเชน สถานที่จอดรถที่เพียงพอ และมีที่เชาอุปกรณ

เลนกีฬาเพื่อความสะดวกสบายของลูกคาเพิ่มขึ้น 

 

คำสำคัญ: พฤตกิรรม, การบริการ, ดงึดูดความสนใจ, สะดวกสบาย 

 

Abstract 
The  purpose  of  this  thesis  is  to  investigate  the  behavior  of  people  who  play badminton by 

determining the benefits and drawbacks of a badminton court (Young Blood Club).   This  thesis  uses 7P’s 

Marketing strategy in this study.   The data are collected from 100 players by using questionnaires,  these  

questionnaires  include closed-ended questions  and  5 score evaluation questions.  From this study, the 

results show that there are many men (31-45 years old) play badminton after they finish their regular work. 

In addition, on Monday to Friday, the most attractive people to play badminton are good services including 

an enough parking area and many rented badminton equipments. 

 

Keyword: Behavior, Services, Attractive, Convenient 
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1. บทนำ 
 

กีฬาแบดมินตันเปนกีฬาที่บุคคลทั่วไปนิยมเลนกันอยางแพรหลายมาก  ในภูมิภาค  หรือในโลก  ไมวาจะเปน 

อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  จีน  เกาหลีใต  หรือแมแตประเทศไทย   การเลนกีฬาแบดมินตันทำใหเกิดความสนุกสนาน เพลิด 

เพลิน  และถาหากเลนแบดมินตันเปนประจำสม่ำเสมอ  จะทำใหเปนผูที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีพลานามัยที่ดี  การ

ไหลเวียนของโลหิต  และระบบยอยอาหารก็จะดีดวย เพราะเปนการออกกำลังกายอยางหนึ่ง อีกทั้งการเลนกีฬาแบดมิน ตันให

มีทักษะที่ดีนั้นไมใชแคใชรางกายเพียงอยางเดียว  ตองใชการความคิดการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไว และยังตองใชไหวพริบที่ดี   

ถือเปนการฝกความคิดการตัดสินใจที่เฉียบคม   ที่สำคัญกีฬาแบดมินตันถือเปนกีฬาที่เปนกิจกรรมในทุกวันไดและรวมกลุมคน

เขาดวยกัน  ใหไดใชเวลารวมกัน ทั้งครอบครัว  เพื่อน  หรือคนรัก  เนื่องจากเปนกีฬาที่ถือวาเปนศูนยรวมผูคนจึงมีปจจัย

หลายอยางที่จะสงผลตอการเลือกใชสนามแบดมินตัน (Planamai,2019)  

ธุรกิจสนามแบดมินตันในปจจุบัน  ถือวาเปนธุรกิจที่มีคูแขงคอนขางสูง ทั้งคูแขงที่อยูในพื้นที่ระยะใกลเคียงกันหรือ

ระยะไกลกัน ซึ่งสนามแบดมินตันมีการแขงขันทางธุรกิจกันดวยปจจัยหลายอยาง อาทิเชน  ราคาที่เหมาะสมกับสถานที่ ที่จอด

รถที่เพียงพอตอผูใชบริการ และยังมีปจจัยอื่นอีก  ที่ดึงลูกคาใหเขามาใชบริการสนามแบดมินตันใหมากขึ้นกวาเดิม ในตอนนี้

ธุรกิจสนามแบดมินตัน Young Blood Club รายไดลดลงอยางมาก ชวงที่แยที่สุดคือชวงลอคดาวน เนื่องจากสถานการณโค

วิด19   เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2564 และคนก็เริ่มกลับมาใชบริการแตรายไดก็ยังคงไมฟนตัวกลับมาเหมือนเมื่อกอน 

 

รูปที่1  แสดงยอดรายรับรายจายของสนามแบดมินตัน Young Blood Club ยอนหลัง 1 ป 

ที่มา: ชัชชลัยย เจริญพิทยารักษ, 2565 

 

     วัตถุประสงคของการศึกษางานวิจัยนี้  เพื่อศึกษาขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของการทำสนามแบดมินตันเพื่อเพิ่ม 

ความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับสนามแบดมินตัน    Young Blood Club   รวมถึงศึกษากลยุทธการตลาดของสนาม

เดือน รายจายทั้งหมด 

(คาน้ำ,คาไฟ,เชาที่,พนกังาน) 

รายรับทั้งหมด 

(คาสนาม,เครื่องดื่ม,เรียนแบดมินตัน) 

รายได 

(ยอดคงเหลือ) 

เมษายน 64 151,021 บาท 427.605 บาท 276,584 บาท 

พฤษภาคม 64 141,000 บาท 180,000 บาท 39,000 บาท 

มิถุนายน 64 130,600 บาท 169,421 บาท 38,821 บาท 

กรกฎาคม 64 130,427 บาท 153,878 บาท 23,451 บาท 

สิงหาคม 64 130,418 บาท 140,661 บาท 10,193 บาท 

กันยายน 64 139,291 บาท 200,407 บาท 61,116 บาท 

ตุลาคม 64 139,866 บาท 251,941 บาท 112,075 บาท 

พฤศจิกายน 64 139,001 บาท 224,782 บาท 85,781 บาท 

ธันวาคม 64 139,671 บาท 210,464 บาท 70,975 บาท 

มกราคม 65 139,553 บาท 212,666 บาท 73,113 บาท 

กุมภาพันธ 65 138,904 บาท 201,742 บาท 63,838 บาท 

มีนาคม 65 139,996 บาท 224,980 บาท 84.894 บาท 
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แบดมินตัน  Young  Blood  Club  โดยใชกลยุทธ    7Ps  Marketing   เพื่อเพิ่มลูกคาที่มาใชบริการใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อ

สำรวจพฤติกรรมของผูที่เขามาใชบริการสนามแบดมินตัน  Young  Blood  Club    วาตองการสิ่งใดเพิ่มเติม  เพื่อนำไป

พัฒนาใหตอบโจทยตามความตองการของผูเขาใชบริการสนามแบดมินตัน 

     ขอบเขตทางการศึกษางานวิจัยนี้จะเจาะจงศึกษากลยุทธที่สรางความไดเปรียบใหกับสนมแบดมินตัน  Young Blood 

Club  ใหคนเขามาใชบริการมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการสำรวจจากประชากรที่เขามาใชบริการสนามแบดมินตัน เก็บขอมูลเปน

ระยะเวลา 2 เดือน  ตั้งแตธันวาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ 2565 

     สมมุติฐานของการศึกษางานวิยในครั้งนี้มุงเนนไปที่  ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลในการเขาใชบริการสนามแบดมินตัน 

 และปจจัยดานพฤติกรรมของผูใชบริการ  ที่จะสงผลตอการเขาใชสนามแบดมินตัน   รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการ ตลาด

ที่ดึงดูดในการใหผูใชบริการเลือกใชสนามแบดมินตัน 

    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการทำวิจัยครั้งนี้ทราบถึงจุดบกพรองของสนามแบดมินตัน Young Blood Club    เพื่อ

นำมาแกไข  และทราบถึงจุดแข็งของสนามแบดมินตัน Young Blood Club  เพื่อรักษาและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีกนำไป 

สูการเติบโตทางธุรกิจที่รวดเร็ว   และทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสนามแบดมินตัน  Young  Blood Club 

เพื่อนำไปวิเคราะหประกอบการตัดสินใจ ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธในการแขงขันทางการตลาดที่ดึงดูดลูกคามากยิ่งขึ้น  

รวมถึงยังสามารถนำงานวิจัยในครั้งนี้  มาเปนแบบแผนในการดำเนินงานในองคกร  เพื่อสรางผลประโยชนสูงสุดใหกับองคกร

ไดอีกดวย 

 

2. ทบกวนวรรณกรรม 
 

     ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบริโภค  (Consumer behavior defind)  หมายถึง พฤตกิรรมซึ่งบุคคลตองการ

คนหา การซื้อ การใช  การประเมินผล  และการใชจาย ในสินคาและบริการ  โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค  หรือหมายถงึ  การตดัสินใจของผูบรโิภคในการทีจ่ะใชทรัพยากรตางๆที่มี  ไมวาจะเปนเวลา  เงิน  หรือความ

พยายามในการที่จะบริโภคส่ิงของทีต่องการ  รวมถึงพฤตกิรรมตางๆของผูบริโภค  ไดแก   ผูบริโภคจะซื้ออะไร   ทำไม ตอง

ซื้อ ซื้อเมื่อใด ซือ้ที่ไหน ซื้อบอยแคไหนและใชบอยแคไหน (Schiffman and Kanuk, 1994)  

     โมเดลพฤตกิรรมของผูบริโภค (A Model of consumer behavior) จุดเริ่มตนของการทำความเขาใจกับพฤตกิรรมของผู

ซื้อ คือ การศึกษาถงึ  "โมเดลส่ิงกระตุนและการตอบสนอง"  (stimulus-response model)  ซึ่งงานของนกัการตลาด คือ 

การทำความเขาใจกับความรูสึกนึกคิดของผูซือ้ (buyer's consciousness) หรือที่เรยีกกันวากลองดำ (black box) โมเดลนี้

ถูกแบงออกเปน 3 สวน ดังภาพนี ้

 

รูปที่ 2  แสดงโมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค 

ที่มา: เว็ปไซตModal, 2020 
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     ส่ิงกระตุน  เปนจุดเริ่มตนเขามากระทบกลองดำหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ โดยส่ิงกระตุนจะแบงออกเปน 2 ประ  เภท 

คือ ส่ิงกระตุนทางการตลาด  ไดแก  สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 คือ  ผลิตภัณฑ  ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด    

ส่ิงกระตุนอื่นๆ   ไดแก   ส่ิงแวดลอมระดับมหาภาค  ซึ่งอยูภายนอกองคกร  เชน  ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

การเมอืง และวฒันธรรม 

     กลองดำ  จากส่ิงกระตุนดงักลาวขางตนจะกระทบกลองดำหรือความรูสึกนกึคิดของผูซื้อ   ซึ่งแบงออกเปน  2   สวน คือ 

ลักษณะของผูซือ้ (buyer characteristics)  และกระบวนการตัดสินใจซื้อ (buyer decision process) 

     ขั้นของการตอบสนองของผูซื้อ  ซึ่งไดผานกระบวนการตดัสินใจซื้อมาแลว  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อทั้ง 2 สวน คือ 

ลักษณะของผูซือ้   (buyer  characteristics)   และกระบวนการตดัสินใจซื้อ  (buyer decision process)   โดยผูซื้อจะมี

การตอบสนอง  5   ประการดงันี้   ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑทีจ่ะซื้อ  (product choice)  การตัดสินใจเลือกตราสินคา  ที่จะ

ซื้อ (brand choice)  การตดัสินใจเลือกรานคาที่จะซื้อ (dealer choice)   การตัดสินใจในเวลาที่จะซื้อ (purchase timing)  

และ การตัดสินใจในปริมาณที่จะซื้อ (purchase amount)       

     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทาง การตลาด (Marketing Mix) สำหรับธุรกิจดาน

บริการ   ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7P’s)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  7P’s Marketing Mix 
ที่มา: Aksarapak C, 2021  

     Product (ผลิตภัณฑ)   ก็คือสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค   กลุมเปาหมายลูกคา  การวาง 

แผน Product ในโลก Online เพื่อพัฒนากลยุทธ Digital Marketing ของแบรนดนั้น จำเปนตองคำนึงถึงสองสิ่ง

สำคัญนั้นคือ  Core Identity  ที่เปนสวนประกอบพื้นฐานของสินคาและบริการที่เปนที่  ‘ตองการ’  และเติมเต็ม

ความตองการของลูกคา 

     Price (ราคา)  หรือการกำหนดราคา  การตั้งราคาของสินคาหรือบริการ การตั้งราคาก็สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภค

เชนเดียวกันเพราะพวกเขาจะหาราคาที่อยูในเกณฑที่เต็มใจจะจาย  ดังนั้นหากบริษัทตั้งราคาสินคา  หรือบริการไวสูง

พรอมดวยคุณภาพของสินคา และบริการที่ดีเยี่ยมเหมาะสมกับราคาที่ตั้งเอาไว ลูกคาก็เต็มใจจายในเกณฑ ราคานี้  

     Place  (ชองทางการจัดจำหนาย)   คือชองทางการขาย  หรือบริการ   เปนชองทางที่ลูกคาจะสามารถเขาถึงสินคาและ

บริการของเราได   อาจจะมีเว็บไซตแบรนดของตัวเอง  พรอมกับหนา Shopping Site ที่ลูกคาสามารถหยิบสินคาตัว

ไหนก็ไดลงตะกรา แตจะดีกวาไหมถาคุณกระจายสินคาและบริการของตัวเองผานเว็บไซตThird-party ที่ทั้ง ลูกคา

ของคุณเองและวาที่ลูกคาสามารถเขามาพบเจอไดโดยงาย                 
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     People  (บุคลากร  คน)   การจัดการบุคลากรหรือคน   ซึ่งเกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง ทำใหพนักงานจำเปนตองมีการ

ปฏิสัมพันธลูกคา ซึ่งในการทำ Digital Marketing  นั้นการมีสวนรวมหรือความชวยเหลือของพนักงานสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของของลูกคาได ไมวาจะเปนการตอบอีเมลหรือตอบขอความบนเว็บไซต หรือแมแต Chatbox ก็สงผล

ดวยเชนกัน  

     Promotion  (การสงเสริมการขาย)  หมายถึง การสื่อสารการตลาดเพื่อทำใหธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย 

และนำไปสูการโนนนาวใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การตลาดเพียงชองทางเดียวอาจไมเพียงพอ คุณ

ตองรูจัก Communication Tools ที่จะสงขยาย ‘เสียง’ ของแบรนดคุณใหดังกังวาลมากยิ่งขึ้น  

     Process   (กระบวนการ)    ขั้นตอนการใหบริการตองมีมาตรฐานที่ชัดเจน    เพื่อพนักงานจะไดเขาใจขั้นตอนการให 

บริการไดอยางถูกตองชัดเจน  วาตองทำอะไร  อยางไร ที่ จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว การ

พัฒนาสินคา  การทำ PR โปรโมทแบรนด   หรือแมแตการเขาถึงลูกคาโดยการใช Customer Service ก็ตาม โดย

เจาตัว Process จะชวยใหคุณสามารถเขาใจลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 

     Physical Evidence (องคประกอบทางกายภาพ) ประสบการณที่จับตองไดที่ลูกคาจะไดรับจากบริษัท หรือสินคาและ

บริการจาก ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนตัวกำหนด Image  ของแบรนดและสราง  Customer Experience  ที่ดีแกลูกคาให

กลับมาใชบริการใหมอีก โดยที่ถึงแมจะมีราคาคอนขางสูงแตรูสึกคุมคา (Aksarapak, 2021) 

 ภาจิรา เอกหาญกมล (2560)    ไดวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามแบดมินตันในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนาม แบดมินตันในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่ไดจากการจัดกลุมปจจัยใหมมีทั้งหมด 5 ปจจัย โดยปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนาม

แบดมินตัน  คือ ปจจัยดานความพรอม คุณภาพ ราคาของสนามแบดมินตัน  และความใสใจในการบริการของพนักงาน  และ

ปจจัยดานกระบวนการ และความรูของพนักงาน สวน ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก ปจจัยดานความครบครันรวมถึง ราคา ของ

อุปกรณและเครื่องดื่มภายในสนามแบดมินตัน  ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และทำเลที่ตั้งและปจจัยสงเสริม ทาง

การตลาด  ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามแบดมินตัน  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ชัยศิริ เอี่ยมกุลวัฒน (2561)   ทำการวิจัยพฤติกรรมการใชบริการ   และความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดของผูใชบริการสนามแบดมินตันไวทเฮาส พบวาพฤติกรรมของผูบริโภคตัดสินใจใชสนามแบดมินตันมา ใชบริการ

มากกวา 6 ครั้งขึ้นไป  จำนวนชั่วโมงที่ใชบริการคือ 3 ชั่วโมงตอการใชบริการ โดยมีรูปแบบการใชบริการคือ การตีกวน   มี

จำนวนคนในการใชบริการตอครั้งคือ 1-2 คน   สวนใหญเหตุผลที่มาใชบริการ   คือ   เพื่อสุขภาพ  การนำอุปกรณในการเลน

กีฬาแบดมินตัน ผูใชบริการสวนใหญจะนำอุปกรณมาเอง  ความนิยมในการเชาอุปกรณในสนาม คือ ไมแบดมินตัน    การซื้อ

อุปกรณเสริมในการใชบริการคือถุงเทา    การซื้อเครื่องดื่มคือน้ำดื่ม  ปจจัยสวนประสมทางการ ตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามแบดมินตัน   ผูใชบริการมีความสำคัญตอปจจัยสวนประ สมทางการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมในการเลือกใชสนามแบดมินตัน  ดานผลิตภัณฑพบวา  คือผูบริโภคตัดสินใจเลือก ใชบริการมีอุปกรณที่มีมาตรฐาน    

ดานราคาพบวา คือราคาที่อยูในระดับที่สามารถยอมรับได     ดานชองทางการจัดจำ หนายพบวามีใชบริการสถานที่จอดรถ

สะดวกและปลอดภัย ดานสงเสริมการตลาด  พบวามีการโฆษณาที่นาสนใจ และมีการโฆษณาในชองทางที่หลากหลาย ดาน

บุคคลพบวามีประสิทธิภาพในการใชบริการ มีอัธยาศัยที่ดี ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา เอื้อตอการใชบริการ  ดาน

กระบวนการพบวา สนามแบดมินตันใชเวลาบริหารงานไดอยางรวดเร็ว 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     เปนงานวิจัยประเภทขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)   ผูวิจัยเปนผูรวบรวมเก็บขอมูลดวยตัวเองทั้งหมดทางออนไลน 

เปนประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)   โดยใชวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ดวยวิธีการ

สำรวจจากกลุ มตัวอยาง  ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก

กลุมเปาหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามแบดมินตันโดยนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจมาทำ

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป   ซึ่งผูวิจัยไดทำแบบสอบถาม  โดยมีแนวทางจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

     จำนวนประชากรทั้งหมดที่เคยเขามาใชบรกิารสนามแบดมินตัน  Young Blood Club   มีจำนวน  1,333 คน  ขอมูลนี้

ไดมาจากผูจัดการคอรด  ลดาภัส มินเจริญ  ซึง่ในการวิจัยครั้งนี้จะเปนกลุมลูกคาที่ใชบริการสนามแบดมินตัน   Young 

Blood Club ซึง่จะมีความแตกตางกัน  ยกตวัอยางเชน กลุมที่ใชบริการสนามแบดมินตันเปนประจำทกุวัน หรือเปนราย

สัปดาห รายเดอืน คละกันไป  

     วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล เนื่องจากผูวิจัยไมทราบลักษณะประชากรอยางแนชัด ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการเลือกกลุมตัว อยาง

แบบเจาะจง   ( Judgment  or  Purposive  Sampling )   คือการเลือกแจกแบบสอบถาม  เฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยมาใช

บริการสนามแบดมินตัน  Young Blood Club  โดยใชความนาจะเปน   ( Nonprobability  Sampling ) ในการเก็บรวบ 

รวมขอมูลโดย การแจกแบบสอบถามออนไลน เพื่อลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจาย  ในการเก็บขอมูลลูกคาจำนวน 100 

คน 

     เครื่องมือที่ใชวิจัยคือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) เกี่ยวกับการเลือกใชสนามแบดมินตัน โดยการเก็บขอมูลจะใช

เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ  ( Quantitative Research ) โดยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของสามารถ

แบงได 3 สวน ดังนี้  สวนคำถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูทำแบบสอบถาม  สวนคำถามเกี่ยวกับขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชสนามแบดมินตัน  และสุดทายสวนคำถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการ ตลาด

ในการตัดสินใจเลือกใชสนามแบดมินตัน  

     การวิเคราะหขอมูลเมื่อทำการรวบรวมแบบสอบถามไดครบตามจำนวน  100 ชุด  ผูวิจัยจะวิเคราะหและประมวลขอมูลที่

ไดรวบรวมมา ดวยวิธีทางสถิติ ซึ ่งจะแบงเปน 3 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยประชากรศาสตร โดยการอธิบายคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สวนการวิเคราะหปจจัย ( Factor Analysis )   เพื่อใชจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธเขาไวดวยกัน 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
 

     ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง   เนื่องจากเปนกีฬาที่คอนขางใช 

รางกายแทบทุกสวน   ชวงอายุของผูเขาใชบริการในสวนมากจะอยูที่ชวงอายุราว 31-45 ป   เปนกลุมคนที่ตองการรักษา

สุขภาพและตองการใชเวลากับเพื่อนหรือชื่นชอบกีฬานี้    ซึ่งมีสถานภาพโสดเปนสวนมาก   ที่พักก็จะอาศัยบรเิวณใกล 

เคียงสนามแบดมินตัน  หรือไมไกลมากสามารเดินทางเขาใชบริการไดภายในไมกี่นาที   จะอยูในกรุงเทพเปนสวนใหญ และ

สวนมากทำอาชีพพนักงานบริษัททั่วไป   

     ผูเขาใชบริการมีพฤติกรรมการเลือกใชสนามแบดมินตันจากความสะอาดของสนามแบดมินตันเปนหลัก และราคาที่

สมเหตุสมผลกับคาบริการ  และผลลัพธที่เขาใชบริการสนามแบดมินตัน  ผูมีอิทธิผลสำหรับการเลือกเขาใชบริการจะเปนกลุม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

668



เพื่อนหรือคนรูจักเปนหลัก   เนื่องจากเปนกีฬาที่รวมผูคนใหใชเวลาดวยกัน  ผูเขาใชบริการโดยสวนมากจะเขาใชบริการสนาม

แบดมินตัน 3-4 ครั้งตอสัปดาห   โดยเฉพาะในชวงวันธรรมดา  ในวันจันทรถึงศุกร  คนจะเขาใชบริการกันคอนขางมาก

ชวงเวลาหลังเลิกงาน   ตั้งแตเวลา 17.00 เปนตนไป  สวนในเรื่องคาบริการ ในแตละครั้งที่เขาใชบริการสนามแบดมินตันจะอยู

ที่ประมาณ 201-300 บาท ตอคน 

     สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการสนามแบดมินตัน   สภาพแวดลอมในสนาม

แบดมินตันตองนาสนใจ ดูใหม นาเขาใชบริการ  และสนามแบดมินตันตองมีราคาที่พอดีเหมาะสมกับราคา และการได รับการ

บริการที่ดีมีคุณภาพ   แตในเรื่องของราคาคนที่เขาใชบริการสนามแบดมินตันไมไดตองการราคาที่ยอมเยาว   แตตองการ

คุณภาพที่เหมาะสมกับราคา   การเดินทางที่สะดวกก็สงผลตอการเขาใชบริการ   ถาสนามแบดมินตันอยูใกลกับ BTS   MRT   

หรือติดถนนใหญ ผูเขาใชบริการก็จะสามารถเดินทางเขาใชบริการไดสะดวกมากขึ้น  มีที่จอดรถที่รองรับรถไดตามจำนวนผูเขา

ใชบริการกับคอรดที่พอดี    หรือถาที่จอดรถนอยก็ควรจะมีพนักงานที่ใหบริการ   ดูแลเรื่องรถในการหาที่จอดรถ  สวนในเรื่อง

ของคนที่เขาใชบริการสนามแบดมินตันก็ตองไมพลุกพลานมากเกินไป  มีโซนสำหรับนั่งพักของคนที่เลนกีฬาแบดมินตันเสร็จ

แลวโซนดานนอก ขางในสนามแบดมินตันจะไดไมแออัดจนเกินไป  คนจะเขามาใชบริการนั้น   ในเรื่องของการนำเสนอคอรด

ใหเปนที่รูจักก็เปนเรื่องสำคัญมากเชนกัน    แตวานอกจากจะทำการตลาดทางดานปายไวนิลที่ตองติดตามหนาซอยสนาม

แบดมินตันหรือวาในตัวหนาสนามแบดมินตันแลว  ยังเปนเรื่องของการใชการตลาดจากผูเขาใชบริการในดานการบอกใหเขาใช

บริการแบบปากตอปาก ถาเราบริการผูเขาใชบริการไดอยางดีมีคุณภาพผูเขาใชบริการก็อยากจะกลับมาใชบริการ   และชวน

คนกลุมใหมเขามาในสนามแบดมินตัน เพิ่มมากขึ้นอีกดวย  พนักงานก็เปนปจจัยหลักที่สำคัญการใหขอมูลกับผูเขาใชบริการได

อยางถูกตองแตในยุคเทคโนโลยีที่กาวหนานี้  ก็อาจ จะใชการใหความรูผานแผนกระดาษหรือ Official Line คอรด  แตสิ่งที่

จำเปนคือการบริการที่รวดเร็วของพนักงานเวลาที่ผูใชบริการตองการสอบถามหรือตองการความชวยเหลือ    และตองมา

พรอมกับความสุภาพนอบนอม  ตอการบริการ  บรรยากาศในสนามแบดมินตันตองไมดูแนนจนเกินไป   ควรทำสนามใหดู

โปรงอากาศถายเทไดดี  โซนเครื่องดื่ม โซนขายอุปกรณกีฬา โซนนั่งรอผูเขาใชบริการ แบงใหชัดเจน  ผูเขาใชบริการจะไดไม

อยูรวมกลุมและเบียดกันจนเกินไป 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     ในการวิจัย การศึกษาแนวทาง  การสรางกลยุทธ ความไดเปรียบทางการแขงขันของสนามแบดมินตัน Young Blood 

Club  โดยการใชปจจัยทางการตลาด 7 ดาน  ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางในการจัดจำ 

หนาย  ปจจัยทางการตลาด  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยดานบุคคล  และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อนำมา

สรางแบบสอบถาม    โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผานแบบสอบถาม   จากนั้นจึงนำมาประมวลผลวิเคราะห ขอมูล

ทางสถิติ   ทำใหสรุปผลการวิจัยไดดังนี้   ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  จากการแจกแบบ สอบถาม

ทั้งหมด 100 ชุด  โดยลักษณะประชากรพบวา รอยละ 70 เปนเพศชาย  และรอยละ 30 เปน เพศหญิง สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 31-45 ป  คิดเปนรอยละ48  กลุมแบบ ตัวอยางมีสถานภาพโสด   ถึงรอยละ 55 แบบตัวอยางเปนพนักงานบริษัทถึง

รอยละ 45 และสวนใหญพักอยู กรุงเทพมหานคร มากถึงรอยละ 82 

     ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามแบดมินตัน   จากการสำรวจกลุมตัวอยาง   สวนใหญมีพฤติกรรมการ

เลือกใชบริการสนาม แบดมินตันพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดังนี้ ความถี่ในการใชบริการสนามแบดมินตันโดยเฉลี่ยตอ

สัปดาหสวนมาก คือ 2-4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 56 คาบริการ เฉลี่ยตอครั้งตอคนอยูที่ 201-300 บาทตอครั้ง คิดเปนรอยละ 45 

สวนใหญจะใชบริการสนาม แบดมินตันวันธรรมดา คิดเปนรอยละ 71 
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     ปจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารสนามแบดมินตัน    จากวัตถุประสงคของงานวจิัย    ที่ตองการสำรวจปจจยั

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสนามแบดมินตัน  เพื่อนำไปพัฒนาและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาด   

นอกจากนี้ปจจัยดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงทัศนคติและความคิดเห็นของผูใชบริการในปจจุบันตอธุรกิจ สนามแบดมินตัน ซึ่ง

จากการสำรวจนั้นสามารถสรุปปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อไดดังนี้ ปจจัยดานความพรอม คุณภาพของสนาม

แบดมินตันที่ตองใหความสำคัญมาก  อยางเชนในเรื่องของความสะอาด ขนไกที่ตกอยูตามพื้นเวลาที่ตีลูกขนไกจะตองสะอาด

คอยกวาดพื้น   ถูพื้น  คอรดอยูสม่ำเสมอ   ราคาของสนามแบดมินตันตองเหมาะสมไมราคาสูงจนเกินไป และรวมถึงความใส

ใจในการบริการของพนักงานมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสนามแบดมินตันเนื่องจาก ผูที่สนใจเลนกีฬาแบดมินตัน    หรือ

นักกีฬาแบดมินตันคาดหวังวาจะไดใชบริการสนามแบดมินตัน   ที่ความพรอมของ สนามแบดมินตัน   และปจจัยดาน

กระบวนการและความรูของพนักงานที่ใหบริการ    ปจจุบันระบบการจองสนามแบด มินตันผานโทรศัพท   หรือจองผาน

ระบบออนไลนชวยใหกระบวนการการจองสนามแบดมินตัน  สะดวกสบายมากขึ้น สรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการ   วาเมื่อ

เดินทางมาถึงสนามจะมีคอรดแบดมินตันใหสามารถใชบริการ   และเมื่อเดิน ทางมาถึงคอรด   พนักงานที่ใหบริการควรจะมี

กระบวนการความรูที่สามารถคอยใหคำแนะนำกับผูที่เขาใชบริการ   ไดอยางมั่นใจ และมีรอยยิ้มใหผูใชบริการเสมอ 

        การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ใชการวิเคราะห Independent Sample test โดยกำหนดระ 

ดับนัยสำคัญ  0.05   พบวาเพศที่แตกตางกัน   มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสนามแบดมินตันแตกตางกนั   โดยกลุมตัว อยาง

ที่เปนเพศชายจะมีการตัดสินใจใชบริการมากกวากลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง เนื่องจากแบดมินตันเปนกีฬาที่ตองมีความ

เคลื่อนไหวที่รวดเร็ว  และใชแรงคอนขางมาก  สรีระของผูชายจึงเอื้อตอกีฬานี้มากกวาผูหญิง   และเพศชายสนใจกีฬาใน

รูปแบบของการแขงขันแบบจริงจังมากกวาจึงใสใจ  ในการเลือกสนามแบดมินตันมากกวาเพศหญิงไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพ

และความครบครันในสนามแบดมินตัน 

     ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยลักษณะประชากรศาสตร   พฤติกรรมการเลือกใชสนามแบดมินตัน   และปจจัยทางการ

ตลาดทั้ง 7 มีผลตอการเลือกใชบริการสนามแบดมินตัน ดังนี้   ปจจัยประชากรศาสตรจากผลการศึกษาวิจัย  พบวา  อายุ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ  และรายไดที่แตกตางกันนั้น  ไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชสนามแบดมินตันเลย เพราะ

สนามแบดมินตัน  เปนสถานที่นัดพบปะพูดคุยกันภายในครอบครัว   หรือกลุมเพื่อน   หรือคนรัก  จึงทำใหมีผูใช 

บริการหลากหลายรูปแบบ และปจจัยดานความพรอมคุณภาพ ราคาของสนามแบดมินตัน และความใสใจในการบริการ ของ

พนักงาน   ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับความพรอมของสนามกีฬาที่มีคุณภาพที่ดี   สนามแบดมินตันควรมีคุณภาพดี 

และที่สำคัญตองเพียงพอตอการใชงาน อยางเชนแสงสวางในคอรดควรจะสวางพอดีไมแสงสวางจนเกินไปที ่จะกระทบสายตา

ของผูใชบริการ อาจจะมีที่จัดจำหนายใหเชาหรือขายอุปกรณ  เพื่อสรางความสะดวกสบายใหกับลูกคา ในทุกดานเพื่อดึงดูดให

ลูกคามาใชบริการสนามแบดมินตัน  และอีกดานคือปจจัยดานกระบวนการและความรูของพนัก งานผูประกอบการควรให

ความสำคัญกับกระบวนการใหบริการ อาทิเชน การใหบริการออนไลนในการจองสนามแบด มินตัน  พนักงานควรมีความรู

สามารถตอบคำถามของผูใชบริการไดอยางดีเยี่ยม รวมถึงงานบริการ พูดเพราะและมีรอย ยิ้มใหกับผูใชบริการเสมอ 

     ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ในการกระจายแบบสอบถามจำนวน   100 ชุดนั้น  ผูวิจัยใชวิธีการกระจายแบบ 

สอบถามที่สรางจาก  Google Form   ผานการสรางกลุมไลน โดยดึงผูใชบริการที่ใชบริการสนามแบดมินตันเปนประจำ 

จำนวน 50 คน  และผูที่เขาใชบริการบางจำนวน 50คน ทำใหกลุมประชากรเปนกลุมคนที่ เลนสื่อออนไลนเทานั้น กลุม

ตัวอยางของประชากรเปาหมายจึงไมคอยกระจายตัวมากนั้น ซึ่งอาจจะสงผลตอความคลาดเคล่ือนของงานวิจัยได 
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ทรงศักด์ิ บุญแกว1 และ ธีรขกรณ อุดมรตันะมณ2ี 

Songsak Boonkaew and Theerakorn udomratanamanee 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรสข

องประชากรกลุมเจนวายในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอ

การตั้งใจใชเทคโนโลยีเมตาเวิรสของวัยรุนเจนวาย 2) เพื่ออธิบายลักษณะพฤติกรรมที่สงผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยี

เมตาเวิรส 3) เพื่อระบุความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีเมตาเวิรส ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน การ

วิเคราะหใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบคา(t-test) หาคา

ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปรที่ นำเขา

สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ไดผลการศึกษาที่ไมแตกตางกัน 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน, ความคาดหวัง, ความตั้งใจใชงาน 

 

Abstract 

 An independent study examining behavior and expectations affecting the intention to use 

metaverse technology among Gen Y populations in Thailand. The objectives of this study were 1) to 

study demographic characteristics affecting the intent of using metaverse technology among generations 

of Y. Metaverse 3) to identify expectations that affect the intention of using the Metaverse technology. 

Information survey from customer’s around 400 people and specify 7 persons from survey for interview 

to test for t-test, one way variance, one way ANOVA, and multiple regression analysis. The result of the 

study were not different. 

 Keywords: Online Consumer Behavior, Expectation, Intention to use. 
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1. บทนำ 

มารก ซักเคอรเบิรก กลาววาเคยจินตนาการถึงเทคโนโลยีเมตาเวิรสเมื่อสมัยเรียน แตเทคโนโลยีในยุคนั้น รวมถึงชวงที่เขา

กอตั้งเฟสบุค ยังไมรองรับจนเมื่อความเปนจริงเสมือน และความเปนจริงเสริม เริ่มกาวหนาขึ้น โอกาสที่จะทำใหเปนจริง ก็

มาถึง มีบริษัทลูกอยาง Oculus ลงทุนปละหลายพันลานดอลลาร โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางอีโคซิสเต็มของเมตาเวิรสให

เกิดขึ้น เทคโนโลยีเมตาเวิรสในมุมมองของเฟสบุคที่ปจจุบันไดรีแบรนดเปล่ียนชื่อเปนเมตา แตชื่อนี้มีบริษัทขายพีซีใชกอนหนา

แลวเลยยังไมสามารถระบุไดวาใครจะไดเครื่องหมายการคาไป  โมเดลธุรกิจของเมตาที่ตองการทำคือโฆษณา และอาจรวมถึง

โปรดักทดิจิทัลในโลกเมตาเวิรส ในดานธุรกิจการประชุมเปล่ียนไปการพรีเซนตงานหรือดึงขอมูลตางๆ ขึ้นมาแสดงในที่ประชุม

ความเปนจริงเสมือน การแสดงโมเดลสามมิติหรือเรียกไวทบอรดขึ้นมาเขียนขอความ ฯลฯ เทคโนโลยีนี้จะขจัดปญหาเรื่อง

ระยะทาง และทลายขอจำกัดเรื่องการจางคนเกงๆ ที่อยูในตางประเทศไดดวย เด็กๆ ในอนาคตจะมีโอกาสเลือกเสนทางชีวิต

ของตัวเองไดงายขึ้นทั้งในแงของการรับรูขอมูล การเรียนรู และการฝกฝนทักษะตางๆ ความเปนสวนตัว หรือทรัพยสินทาง

ปญญา ฯลฯ ยังมีเรื่องของพื้นที่ที่อาจจะเปนสวนกลาง สำหรับเปนสาธารณประโยชน เชน หองสมุด เปนตน ผูวิจัยไดเห็น

ปญหาในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนและความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจในการใชงานเทคโนโลยีเมตา

เวิรสของกลุมเจนวาย ซึ่งหากปญหานี้ไมไดรับการแกไขจะเกิดผลกระทบตอรายไดของเทคโนโลยีเมตาเวิรส ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ

ทำการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ โดยทำการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประชากรศาสตรสงผลตอการตั้งใจใชเทคโนโลยีเมตาเวิรสของวัยรุนเจนวาย 

2. เพื่ออธิบายลักษณะและพฤติกรรมที่สงผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีเมตาเวิรส 

3. เพื่อระบุความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีเมตาเวิรส 

ผลจากการศึกษาวิจัย ทำใหทราบถึงความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคออนไลน และ

ความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจในการใชเทคโนโลยีเมตาเวิรสของเจนวาย โดยทั้ง 3 วัตถุประสงคนี้ผูวิจัยคาดวาจะนำมา

แกปญหา และปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยี นำมาซึ่งในเรื่องของความพึงพอใจตอความคาดหวังทีส่งผลตอความตั้งใจในการ

ใชเทคโนโลยีเมตาเวิรส 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

จากแนวคิดของ สังเวียน ออนแกว (อางอิงใน เมรี วงษาสน, 2559) กลาววาองคประกอบของความคาดหวังมี 3 ประการ คือ 

การคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น พฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยูกับวาเขามีความคิดในใจเกี่ยวกับผลที่ตามมาอยางไร ความ

พอใจในคุณคาของผลที่เกิดขึ้น ผลที่เขาคาดหวังวาจะเกิดขึ้นนั้นทำใหมีความพอใจมีคุณคากับเขาเพียงใด และ ความคาดหวัง

เกี่ยวกับกำลังความพยายามกับผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับความยุงยากการทำงานใหประสบความสำเร็จจะมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจวาจะปฏิบัติงานดังกลาวหรือไม ความคาดหวังที่บุคคลตั้งไว มีมากมาย รวมทั้งความคาดหวังในระยะสั้นและความ

คาดหวังในระยะยาว และยังมีความคาดหวังในทางบวกและความคาดหวังในทางลบ ความคาดหวังจะนำไปสูพฤติกรรมที่

แตกตางกันของแตละบุคคล 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน 

จากแนวคิดของ ณัฏฐนันท พิธิวัตโชติกุล (อางอิงใน วีระศักดิ์ อินทรประวัติ, 2560) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนนั้น

ประกอบไปดวย 

1. ดานอารมณทางออนไลน Madden (อางอิงใน กนกวรรณ กลับวงศ, 2561) กลาววาเมื่อผูบริโภคเกิดความรูสึกยินดีขึ้น 

อารมณยินดีนั้นก็จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ 

2. ดานความบันเทิงออนไลน Richard & Chebat (อางอิงใน ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ, 2560) กลาววากิจกรรม หรือการ

กระทำที่ไมไดมีจุดมุงหมายโดยตรง หรือเปนกิจกรรมที่เขารวมเพราะความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ 

3. ดานความตอเนื่อง Hoffman (อางอิงใน ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลช, 2563) กลาววาสวนสำคัญที่มนุษยนั้นจะมี

ปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร โดยประสบการณในการใชงานเว็บไซตจะเชื่อมโยงกับการติดตอสื่อสารซึ่งจะไปสรางอารมณเชิง

บวกซึ่งก็จะมีผลตอการเขาใชงานตอเนื่อง การที่มนุษยเราตื่นตัวจากการถูกกระตุนประกอบกับการใชงานเว็บไซตหรือส่ือ

ออนไลนนั้นมีความสัมพันธในเชิงบวก 

4. ดานประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Richard (อางอิงใน ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลช, 2563) กลาววา ประสิทธิภาพ

ของเทคโนโลยีมาจากการที่เว็บไซตแสดงขอมูลไดอยางถูกตอง และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

จากแนวคิดของ Chu (อางอิงใน ชัชพัชร เตชะเกษมสุข, 2563) กลาววาการที่มนุษยเราเรยีนรูและทำความเขาใจตอเทคโนโลยี

จนเกิดการยอมรับขึ้นมาสงผลใหมีการนำมาใชในชีวิตประจำวัน โดยปจจัยสำคัญจะแบงได 6 ปจจัย ดังนี้ 

1. การรูถึงประโยชนที่ไดรับ (Perceived Usefulness) คือ การรับรูถึงคุณประโยชนของแตละบุคคลที่เกิดจากการเขาใชงาน 

และทำใหเกิดศักยภาพตอบุคคลนั้นๆ 

2. รับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) คือ เปนตัวกำหนดการรับรูหรือความสำเร็จที่ไดรับวาตรงตอ

ความตองการหรือไม 

3. การรับรูถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) คือ การที่เกิดการรับรูถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานเทคโนโลยี และ

สามารถรับมือ หรือยอมรับผลที่เกิดได 

4. ความตั้งใจที่จะใช (Intention to Use) คือ จะขึ้นอยูแตละบุคคลที่มีพฤติกรรมสนใจในการใชงานเทคโนโลยี 

5. ทัศนคติที่มีตอการใช (Attitude toward Using) คือ แตละบุคคลมีทัศนคติ หรือความสนใจตอการใชงานเทคโนโลยีอยางไร 

6. การนำมาใชงานจริง (Actual Use) คือ การที่บุคคลนั้นๆ เกิดการยอมรับเทคโนโลยีและสามารถนำมาใชงานไดจริง ซ่ึง

ทฤษฎีดังกลาวถูกพัฒนามาจากแนวคิดของ Davis (อางอิงใน ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลช, 2563) กลาววาจากปจจัย

ทั้งหมดทางผูทำวิจัยไดหยิบยกหัวขอหลักๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มาเพียง 3 ปจจัย คือ การรับรูถึงความงาย การรับรูถึง

ความเส่ียง และการรูถึงประโยชนที่ไดรับ สำหรับการนำมาใชศึกษาครั้งนี้ 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคำนึงถึงการตลาดดิจิทัล 
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Wertime and Fenwick (อางอิงใน ชัชพัชร เตชะเกษมสุข, 2563) กลาววาการตลาดดิจิทัลคือ การเปล่ียนแปลงของตลาด ที่

เกิดขึ้นเมื่อบริษัทไดดำเนินงานผานชองทางสื่อสารดิจิทัล เนื่องจากสื่อดิจิทัลเปนสื่อที่มีรหัสและสามารถระบุผูใชงานจึงทำให

นักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทางกับลูกคาแตละบุคคลในแตละครั้งไดอยางงาย นักการตลาดสามารถทราบขอมูล

ในทันที รวมถึงไดความคิดเห็นจากผูบริโภคโดยตรงและนำมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุดการตลาดดิจิทัลเปนกิจกรรมทาง

การตลาดเพื่อสรางการรับรู สรางความเขาใจ และสรางการมีสวนรวมระหวางบริษัทกับผูบริโภค โดยชวยกระตุนการขาย และ

สรางความจงรักภักดีตอสินคา ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง และไดมีการจัดทำกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดใหมีความ

หลากหลายและตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคเกิดการปฏิสัมพันธอยางสม่ำเสมอและใหผูบริโภคไดรับรายละเอียดของสินคาและ

บริการอยางรวดเร็วและมากขึ้น ดังนั้นการตลาดเชิงเนื้อหา จึงเปนการเพิ่มมูลคาของขอมูลในการสรางความบันเทิงเพื่อเพิ่ม

ความคิดและความรูสึกในเชิงบวกของผูบริโภค เนื้อหาที่นำเสนอจะชวยกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมสรางความบันเทิง สราง

การไววางใจ และเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับบริษัทหลักการสำคัญของการทำการตลาดเชิง

เนื้อหามี 5 ประการคือ 1) การจัดการขอมูลใหมีคุณคาและสอดคลองกับผูบริโภค และมีวัตถุประสงคทางการตลาดที่ตองการ

สรางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค ดวยการผานสื่อหลายรูปแบบ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ และมี

การระบุกลุมเปาหมายที่ชัดเจน หัวใจการตลาดเชิงเนื้อหาที่สำคัญนั้นเปนการสื่อสารที่แตกตางจากการสื่อสารในรูปแบบเดิม 

เนื่องจากผูบริโภคในสังคมตองการไดรับขาวสารที่นาเชื่อถือและตรงตามความเปนจริง มากกวาที่ไดรับขอมูลขาวสารที่ตาม

กระแสในการโฆษณาเทคโนโลยีก็เปนอีกหนึ่งสิ่งที่มีบทบาทในการตลาดรูปแบบนี้เนื่องจากผูบริโภครับโฆษณาผานทาง

อินเทอรเน็ตผานรูปแบบที่หลากหลาย เชนภาพโฆษณายาสีฟนในแตละสูตร อยางสูตรดั้งเดิม สูตรเย็น สูตรเค็ม สูตรปองกัน

การเสียวฟน และอื่นๆ รูปแบบการตลาดที่หลากหลายและการเลือกใชชองทางในการสื่อสารใหเหมาะกับพฤติกรรมการใช

ชีวิตและการเปดรับสื่อโฆษณาของผูบริโภค จะสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคาผูบริโภค เนื่องจากเมื่อผูบริโภคเปดรับ

ขอมูลขาวสารของรายละเอียดผลิตภัณฑทำใหเกิดการจดจำเมื่อไดรับขอมูลเพิ่มเติมในภายหลังก็จะชวยกระตุนความตองการ

ซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกและเนื่องจากผูบริโภคในยุคนี้มีความสามารถในการโตตอบกับแบรนดหรือองคกร จึงทำใหเกิดการสราง

ปฏิสัมพันธหรือการมีสวนรวมกันผานส่ือสังคมออนไลนได ดังนั้นเมื่อนักส่ือสารการตลาดสามารถปฏิบัติและปรับเปล่ียนได จะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการสื่อสารการตลาดในยุคที่มีการแขงขันสูงโดยไมจำเปนตองพึ่งการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ

จากชองทางสื ่อกระแสหลักอีกตอไป การนำเสนอขอมูลผานเว็บไซต เปนสวนหนึ่งของเนื ้อหาทางดิจิทัล เปนรูปแบบ

แพลตฟอรมใหมที่จะนำมาใชในการใหขอมูล ประชาสัมพันธสินคาและบริการใหกับผูบริโภคไดทำใหผูบริโภค สามารถเขาถึง

ขอมูลได ในเวลาใดก็ไดโดยไมจำเปนตองไปถึงหนาราน หรือตัวแทนจำหนายกอใหเกิดความสะดวกสบายแกผูบริโภค 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูประสาทสัมผัส 

สิทธิโชค วรานุสันติกูล (อางอิงใน ชัชพัชร เตชะเกษมสุข, 2563) กลาววาการรับรู คือกระบวนการที่อินทรียหรือสิ่งมีชีวิต

พยายามทำ ความเขาใจสิ่งแวดลอมโดยผานทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้เริ่มตนจากการใชอวัยวะสัมผัสจากสิ่งเราและ

จัดระบบส่ิงเราใหมภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้นจะแปลส่ิงเราที่รับสัมผัสวาส่ิงเรานั้นคืออะไร ขั้นแปลความหมายนี้เปน

ขั้นที่มีการใชประสบการณเกาเปนพื้นฐานของการแปลความหมาย 
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2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เมรี วงษาสน (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื ่อการปฏิบัติงานของบุคลากร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาบุคลากรผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน 

อยูในระดับ 10,000-20,000 บาท และมีระยะเวลาในการทำงานโดยประมาณ 2-5 ป สำหรับพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศสวนใหญมี ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร 2-3 ป เคยเขาอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ครั้ง 

ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัลโคลเลช (2563) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน

และการรับรูความเส่ียงที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวาการยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนและการรับรูความเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชสกุลเงิน

ดิจิทัลของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีกลุ มตัวอยางเปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คนใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยมีคาความเชื่อมั้นเทากับ 0.95 วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2560) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลใหเกิดความตั้งใจซื้อ

สินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชั่น ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค รวมถึง

เปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในแตละเจเนอเรชั่นวา

มีความแตกตางกันอยางไร เพื่อใหผูประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธทางการตลาดในแตละกลุมเปาหมายอยางถกูตอง โดย

ใชวิธีเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผานการแจกแบบสอบถาม กำหนดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 600 คน แบงเปนเจเนอเรชั่นละ 200 คน 

หลังจากนั้นจึงนำขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และการใชสถิติเชิงอางอิงโดยใชวิธีวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

676



 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ในการทำกรอบแนวคิดของงานวิจัย ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาหาตัวแปรที่เกี่ยวของเพื่อเชือ่มโยงเขากับทฤษฎีทีใ่ชเพือ่

ทำการวิเคราะหและอภิปรายผล ทั้งนี้จะเห็นไดวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวที่ผูวิจัยไดทำการศึกษานัน้มีผลตอความตั้งใจใชงาน

เทคโนโลยีเมตาเวิรส ในประเทศไทย ทำใหผูวจิัยไดรับรูถงึความคาดหวัง การยอมรับเทคโนโลยี และการรบัรูประสาทสัมผัส

ของกลุมเจนวาย ที่มีความสนใจในเมตาเวิรส ซึ่งจะมีผลตอการเลือกใชสถิตทิดสอบสมมติฐาน และผลการวิจัย 

3. วิธีการศึกษา 

ผูวิจัยทำการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีการศึกษาแบบ Mixed method โดยใชทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน

การศึกษาเพื่อใหไดการวิเคราะหที่ถูกตอง 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การศึกษาครั้งนี้จะอางอิงจากการแบงตามสัดสวนของจำนวนผูใชงานเมตาเวิรสในกลุมเจนวาย โดยวิเคราะหจาก

ฐานขอมูลผูใชงานเมตาเวิรสจากเฟสบุค จำนวน 83,720 คน ในระหวางชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2563 และทำการ

สัมภาษณผูใชงานเมตาเวิรส จำนวน 7 ราย โดยเลือกตัวอยางจากพฤติกรรมการใชงานเมตาเวิรสของกลุมเจนวาย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะทำการสุมตัวอยางผูใชงานเมตาเวิรสทั้งหมด จำนวน 408 ชุด และผูวิจัยไดทำการเจาะกลุมตัวอยางของกลุม

เจนวาย จำนวน 400 ชุด เพื่อทำการสุมแบบโดยสะดวก โดยจะทำการสุมจากกลุมเจนวายผูที่ศึกษาเทคโนโลยีเมตาเวิรส ซึ่ง

ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามทั้งแบบออนไลนและออฟไลน โดยทำการเก็บขอมูลผานเพจเฟสบุคทางแอดมินเพจ จำนวน 300 ชุด 
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และผูวิจัยไดทำการเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวน 100 ชุด และทำแบบสัมภาษณ จำนวน 7 ราย เพื่อนำมาวิเคราะห

ผลที่ไดจากการสัมภาษณโดยการบันทึกเสียงสัมภาษณเพื่อถอดรหัส Coding และทำการสรุป และสวนผลที่ไดจากการเก็บ

แบบสอบถามออนไลนมาวิเคราะหในโปรแกรม SPSS โดยใช การหาคา T-Test One Way ANOVA Crosstab และการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การวิเคราะหขอมูล 

เนื้อหาที่ไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถามออนไลน ผูวิจัยจะนำขอมูลจากผูใชงานมา

วิเคราะหถึงแนวทางแกไขปญหาผานทฤษฎีขางตน โดยสอดคลองกับแนวคิดและทฎษฎี โดยมีการใชทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค

ออนไลน ของกลุมเจนวายที่ใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส ในประเทศไทย และวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง ที่สงผลตอ

ความตั้งใจใชงาน โดยผูวิจัยจะนำขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหและสรุปแบบอุปนัย ในรูปแบบ

เชิงพรรณนา และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส ในประเทศไทยมารวบรวม พรอมตรวจสอบความ

ถูกตอง จากนั้นนำขอมูลมาลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ โดยมีวิธีวิเคราะหขอมูล 2 สวนดวยกัน 

ดังนี้ 

สวนที่ 1 ผูใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรสในประเทศไทย ผูวิจัยจะเลือกสัมภาษณเชิงลึกโดยสัมภาษณผานออนไลน กับกลุม

เจนวายที่ใชงานเมตาเวิรส โดยมีเกณฑมีระเบียบการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยแบงเปนผูชาย 4 ราย ผูหญิง 3 ราย ซึ่งผูให

สัมภาษณสวนใหญเปน นักลงทุนและยูทูปเบอร โดยผูวิจัยทำการสัมภาษณแบบคำถามปลายเปด เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ทำใหไดขอมูลหลากหลายแงมุม ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะนำขอมูลจากการ เก็บ

ขอมูล มาวิเคราะหและสรุปแบบอุปนัย ในรูปแบบเชิงพรรณนา  

สวนที่ 2 ผูใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส ในประเทศไทย ผูวิจัยจะเลือกเก็บแบบสอบถามทั้งออนไลนและออฟไลน เพื่อให

กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามใหไดขอมูลที่ถูกตองและนำมาวิเคราะหในโปรแกรม SPSS โดยคำถามแบงออกเปน 6 สวน 

ดังนี้ ดานประชากร ดานพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ดานความคาดหวัง ดานการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูประสาท

สัมผัส และดานความตั้งใจใชงาน เพื่อนำไปใชในการวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง โดยผูวิจัยทำการเก็บขอมูลผานทาง

ออนไลน Facebook โดยไดทำการเก็บแบบสอบถามในชวงเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โดยแบงการวิเคราะหขอมูลแบบการ

ใช สถิติเชิงพรรณนา เชนความถี่ และรอยละ เพื่อใชบรรยายลักษณะความคาดหวัง พฤติกรรมผูบริโภคออนไลนของกลุม

ตัวอยาง 

หลังจากเก็บขอมูล ผูวิจัยจะทำการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมบทสัมภาษณผูใชงานเมตาเวิรส 7 ราย โดยการบันทึกเสียง

สัมภาษณเพื่อถอดรหัส Coding และทำการสรุป ไดเพื ่อนำมาสรุปเปนคาตัววัดสเกลในโปรแกรม SPSS จากการสำรวจ

แบบสอบถาม ดานประชากรศาสตร พฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ความคาดหวัง การยอมรับเทคโนโลยี การรับรูประสาท

สัมผัส ความตั้งใจใชงาน และนำคาที่ไดมาใชในการหาคาความถี่ โดยสรุปออกมาเปนคารอยละ เพื่อนำไปหาคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องของความพึงพอใจ และมาจำแนกเปน 2 กลุม เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกับสมมติฐานที่กลาว

ไว 
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4. ผลการศึกษาและอภปิราย 

ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจ ไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการ

เก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับงานวิจัยโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจากผูใชงาน

เมตาเวิรสในประเทศไทย กลุมเจนวาย ใชระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 1 เดือน โดยรวบรวมแบบสอบถามที่

มีความสมบูรณครบถวนจำนวนทั้งสิ ้น 408 ชุด ซึ ่งจากการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) โดยการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลดานลักษณะทางประชากรศาสตร และขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะพฤติกรรมที่สงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส ของกลุมตัวอยาง โดยแสดงเปนตารางการแจกแจงแสดง

คาความถี่ (Frequency) และแสดงคารอยละ (Percentage) ซึ่งสามารถสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีขอมูล

ลักษณะทางประชากรศาสตรที่มากสุด เปนเพศชาย ชวงอายุระหวาง 28-32 ป มีรายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท 

ประกอบอาชีพยูทูปเบอร สนใจในแพลทฟอรมเมตาเวิรส วัตถุประสงคในการใชงานเมตาเวิรส คือ ครอบครองอสังหาริมทรัพย 

และเปนเครื่องมือใชทำงาน เว็ปไซตที่สนใจเลนก็มี The Sandbox Meta และ Epic game บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช

เมตาเวิรส คือ ตนเอง และคนมีชื่อเสียง เนื่องจากเปนเรื่องใหมที่นอยคนจะมีความรูในเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังวิเคราะหขอมูลใน

สวนของความตั้งใจใชงานเมตาเวิรสในประเทศไทย ของกลุมเจนวาย โดย แสดงคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ตามคุณภาพในการใชงานโดยรวม โดยพบวา กลุมเจนวายศึกษาเมตาเวิรสใหความสนใจสงผลตอ

ความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยแตละดาน พบวา ผลตอบแทน

และกำไร ดานการใชงานระบบ ดานความสัมพันธกับผูพัฒนาระบบ ดานความสัมพันธกับเพื่อนในโลกเมตาเวิรส  การรับรูถึง

ความงาย การรับรูถึงความเสี่ยง การรูถึงประโยชนที่ไดรับ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อยูในระดับมาก จากผลการวิจัย 

แสดงใหเห็นวา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร (Demographic Factors) มีผลตอความตั้งใจใชงานเมตา

เวิรส 

การวิเคราะหปจจัยทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมผูบริโภค กับความตั้งใจใชงานเมตาเวิรสในประเทศไทย โดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลปรากฎวา ผู บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร และ

พฤติกรรมผูบริโภค ที่แตกตางกันสงผลตอความตั้งใจใชงานเมตาเวิรสในประเทศไทย ไมแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของตัวแปร พบวามีตัวแปรอิสระทั้งหมดสงผลตอ

ความตั้งใจใชงานเมตาเวิรสในประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test ของปจจัยมีคา Sig. นอยกวา 0.05) 

โดยในเรื่องของความคาดหวังผูวิจัยไดทำการเรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไป

หานอย คือ ความสัมพันธกับเพื่อน, ผลตอบแทนกำไร, การใชงานระบบ, ผูพัฒนาระบบ ตามลำดับ และในเรื่องของการ

ยอมรับเทคโนโลยีผูวิจัยไดทำการเรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหานอย คือ 

การรับรูถึงความงาย การรับรูถึงความเสี่ยง การรับรูถึงประโยชน ตามลำดับ โดยผลที่ไดจากความตั้งใจใชงานเมตาเวิรสใน

ประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทำใหสามารถนำไปใชตอบสมมติฐานของงานวิจัยตอไป 
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5. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรสของประชากรกลุมเจนวายใน

ประเทศไทย ผู ว ิจ ัยไดทำการทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของและนำแนวคิดทฤษฎีตางๆ มาวิเคราะห สมมติฐานหา

ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดงานวิจัย ซึ่งตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัย

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน พฤติกรรมของผูบริโภคออนไลน ความคาดหวัง การ

ยอมรับเทคโนโลยี การรับรูประสาทสัมผัส และตัวแปรตามคือ ความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรส โดยใชการสัมภาษณและ

เก็บแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเก็บเฉพาะกลุมเจนวายในประเทศไทยที่ใชงานเมตาเวิรสเทานั้น 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวบขอมูลและแบบสอบถามตอบกลับที่มีความครบถวนสมบูรณรวมทั้งสิ้นจำนวน 400 ชุด โดยไดนำมา

วิเคราะหผลพรอมทั้งสามารถสรุปผลการวิจัย และสรุปผลทดสอบสมมติฐาน ไดดังนี้ 

ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรสในประเทศไทย มีเพียงปจจัยประชากรศาสตรดาน

อายุ และปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดเทานั้น สวนปจจัยประชากรศาสตรดานอาชีพไมไดมีผลตอความตั้งใจใชงาน

เทคโนโลยเีมตาเวิรส อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความคาดหวัง ซึ่งประกอบดวย ผลตอบแทนกำไร, การใชงานระบบ, ผูพัฒนาระบบ, ความสัมพันธกับเพื่อน พบวาปจจัยที่มีผล

ตอความตั้งใจใชงานเทคโนโลยีเมตาเวิรสในประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-test ของปจจัยมีคา sig. 

นอยกวา 0.05) โดยเรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหานอย ไดแก 

ความสัมพันธกับเพื่อน, ผลตอบแทนกำไร, การใชงานระบบ, ผูพัฒนาระบบ ตามลำดับ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวทำให

ทราบถึงแนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน รวมทั้งความคาดหวังที่มีผลตอการใชงานเมตาเวริสที่สงผลตอการความตั้งใจ

ใชงานมากนอยเพียงใด ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกตเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถจำแนกเปนขอเสนอแนะในเชิงบริหารจัดการ 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามคอนขางจำกัด คือประมาณ 1 เดือน (ระหวางเดือน

มกราคม 2565 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2565) จึงอาจทำใหผลคลาดเคล่ือนในการนำไปอางอิงกับกลุมของประชากรไดเพราะกลุม

ประชากรไมมีการกระจายตัวเทาที่ควร  

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจำกัดเฉพาะกลุมเจนวายในประเทศไทยเทานั้น ซึ่งในอนาคตที่หลายกลุมวัยเขามา

ใชงานอยางแพรหลายมากขึ้น ขอมูลบางสวนในงานวิจัยนี้จะใชเทียบขอมูลไดไมมากพอตอการไปวิจัยฉบับอื่น สำหรับการใช

งานเชิงธุรกิจ ในอนาคตเทคโนโลยีเมตาเวิรสอาจมีการเปลี่ยนแปลงไมมากก็นอย ควรศึกษาในประเด็นตางๆ อาทิ ดาน

พฤติกรรมออนไลน ความคาดหวังที่สงผลตอความตั้งใจของงานเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและศึกษาเปลี่ยนแปลงขอมูล

ใหมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

Marketing mixed factors affecting the decision making on Private Hospital  

During the outbreak Covid-19, Bangkok Metropolis 
 

ทวีวัฒน วัฒนวิกร0

1 และ ศศวิิมล มีอำพล1

2 

Thaveewat Wattanavikorn and Sasivimol Meeampol 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ไดแก (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โควิด 19 แยกตามประชากรศาสตร กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ ในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส โควิด 19 จำนวน 401 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบสมมติฐานดวย t-Test, F-Test และ LSDโดย

ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับดานบุคลากรในการใหบริการอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก และดานการ

สงเสริมการตลาด เปนอันดับสุดทาย (2) ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: ปจจยัสวนประสมทางการตลาด, โรงพยาบาลเอกชน, ไวรัสโควิด 19 

 

Abstract 
The purpose of this study is (1) to study Marketing Mix (7ps) that affects the decision of choosing to receive 

service from private hospitals in Bangkok during the outbreak of Covid-19 and (2) to study Marketing Mix (7Ps) that affects 

the decision of choosing to receive service from private hospitals in Bangkok during the outbreak of Covid-19 separated 

by demography. The sample group is 401 clients of private hospital in Bangkok. Instruments used in the study are Likert’s 

scale questionnaire since October to November 2021 and data analysis using the mean and standard deviation. 

Hypothesis test using independent sample t-Test, F-Test and LSD is also applied. The results were as follows (1) Most 

participants focus on people the most. The next ones are process, product, physical evidence, place, price and 

promotion respectively. (2)  Different demographic factors such as sex, age and occupation affect the marketing mix 

factors of clients of private hospitals in Bangkok during the outbreak of Covid-19 with statistical significance at the level 

of .05.  
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1. บทนำ 
 

     ในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชนไดรับแรงกดดันจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 กระทบกำลังซื้อของผูปวยไทยและ

ตางชาติ จากจำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่มีเปนจำนวนมาก และจะมีแหงใหมทยอยเปดใหบริการเปนระยะ ๆ ประกอบกับปจจัยใน

เรื ่องเศรษฐกิจและกำลังซื ้อที่ยังไมฟ นตัว รวมถึงภาวะการณตกงานที่มีเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะการระบาดของโควิด 19 

ภายในประเทศระลอกที่ 4 สงผลใหภาพรวมของตลาด Medical Tourism ของไทยในป 2564 หดตัวตอเนื่อง โดยตลาดคนไขที่หด

ตัวสูงจะเปนกลุมตะวันออกกลาง (เชน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต โอมาน ซาอุดีอาระเบีย) จีน และกลุมประเทศในอาเซียน (เมียน

มา กัมพูชา ลาว) ที่สรางรายไดใหกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคิดเปนสัดสวนราว 30% ของรายไดคนไขตางชาติทั้งหมด เมื่อกลุม

คนไขตางประเทศยังไมกลับมา ทุกคายก็จะตองหันมาชิงกลุมคนไขในประเทศอยางหนัก ซึ่งจะทำใหการแขงขันเรื่องราคารุนแรงขึ้น

ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อจูงใจทั้งในแงของการรักษาฐานลูกคาเดิมและดึงลูกคาใหม ๆ เขามาเสริม รวมทั้งการสรางพันธมิตร

เครือขายในการสงตอคนไขที่จะมีใหเห็นมากขึ้น  

     ผูบริโภคมักจะใหความสำคัญกับดานผลิตภัณฑ และบริการ (product) ที่ตอบสนองความตองการ ดานราคา (price) ที่ดึงดูดใจ 

ทำใหรูสึกเกิดความคุมคา ดานสถานที่บริการและชองทางจัดจำหนาย (place) จัดส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ทั้งที่จอดรถรานคาที่

บริการลูกคา ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด (promotion) ในการมอบสวนลดหากมาใชบริการ 

     ในสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดที่สรางความตระหนักใหคนทั้งประเทศ คาดวาผูคนจะหันมาใหความสำคัญกับดาน

บุคลากร (people) ที่เพียงพอและพรอมใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ (process) ที่รวดเร็ว พรอมรับทุกสถานการณ และ

ดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลเกี่ยวของกับการใหบริการ (physical evidence) เพื่อติดตามผลการใหบริการกับลูกคาอยาง

ตอเนื่อง โดยการดึงเอาระบบออนไลนเขามาใช ตอบโจทยการเวนระยะหางทางสังคม และลดความเส่ียงในการติดเช้ือ  

     จากการทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวของ พบวา ฤทัยรัตน จีนประดิษฐ (2563) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกับนราธิป แนวคำดี และ ประพัฒสอน เปยกสอน (2561) ศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนสมปอง ประดับมุข (2560) ศึกษาปจจยั

สวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจดานสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ซึ่งการศึกษาทั้งหมดไดทำการเก็บขอมูลกอนเกิดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีเพียงณิชาภัทร อติ

เปรมินทร (2562) ที่ไดศึกษาปจจัยการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในชวงวิกฤติโควดิ 19  

     จากทีก่ลาวมาขางตน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงตองปรับตัวเพื่อใหอยูรอดในวิกฤตเศรษฐกิจในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด 19 ผูศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 แยกตามประชากรศาสตร เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนในการนำไปใชไปแนวทางในการ

วางแผน ปรับปรุง และกำหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 

19  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2541) สรุปเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการ

บริการ (marketing mix’s) วาธุรกจิที่ใหบริการจะใชสวนประสมทางการตลาดบริการหรอื 7Ps ไดแก  

     1. ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่สามารถสนองความจำปนรวมทั้งความตองการของมนุษยไดคือผูขายจะตองมอบใหแกลูกคาและ

ลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่อาจ

สามารถจับตองไดและผลิตภัณฑที่ไมสามารถจับตองไมได ซึ่งสามารถสนองตอบความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความ

พึงพอใจได 

     2. ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (cost) ของลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง

คุณคา (value) ผลิตภัณฑกับราคา (price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ  

     3. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ใหบริการในสวนเริ่มตน โดยการเลือกทําเลที่ตั้ง (location) ของธุรกิจบริการนั้น

มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลูกคาตองไปรับบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว  

     4. การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารทางขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อในการสรางทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมการซื้อ 

สวนประสมในการติดตอสื่อสาร (communication mix) ประกอบดวย การติดตอสื่อสารโดยใชพนักงานขายดําเนินการขาย 

(personal selling) รวมทั้งการติดตอส่ือสารโดยไมใชบุคคล (non personal selling)  

     5. บุคลากร (people) หรือพนักงาน (employees) หมายถึง พนักงานผูใหบริการเปนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการ

ผลิตและบริการ ซึ่งตองผานการคัดเลือก (selection) การฝกอบรม (training) และการจูงใจพนักงานเพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขง  

     6. กระบวนการใหบริการ (process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการเพื่อสงมอบการบริการที่ดีแกลูกคา ซึ่งตองใช

พนักงานที่มีคุณภาพหรือเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยตองมีการวางแผนเปนอยางดีเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจ

สงผลใหการบริการไมมีคุณภาพเทาที่ควร 

     7. ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence and presentation) หมายถึง สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สรางคุณคาใหกับ

ลูกคา (customer value proposition) และทำใหลูกคารับรูถึงภาพลกัษณและคุณภาพของการบริการ ไมวาจะเปนความสะอาด 

ความรวดเร็ว หรือประโยชนอื่น ๆ ลักษณะทางกายภาพที่สามารถดึงดูดลูกคาทําใหลูกคามองเห็นภาพการใหบริการไดอยาง

ชัดเจน รวมถึงอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชบริการ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรวาประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

อาชีพ และรายได ลักษณะเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการกำหนดตลาดเปาหมาย และสามารถเขาถึงความคิด รวมถึงความรูสึกของ

กลุมเปาหมายได โดยลักษณะของประชากรศาสตรแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนี้  

     1. เพศ (sex) สงผลตออารมณความรูสึก การรับรู และการตัดสินใจ เพือ่ตอบสนองความตองการของตัวเองใหไดมากที่สุด  

     2. อายุ (age) โดยประสบการณชีวิตของคนที่มีชวงอายทุี่แตกตางกนั วัยรุนชอบแสวงหาส่ิงที่ดทีี่สุด และตรงตามความตองการ

ของตัวเอง มากที่สุด สวนผูสูงอายุจะใหความสำคัญกับประสบการณในการมีสวนชวยในการตัดสินใจ  

     3. สถานภาพ (status) โดยบุคคลที่มีครอบครัวแลวมักจะมีการใชจายที่ประหยัด เนนที่ราคาเปนสำคัญ เพราะมีภาระ

คาใชจายดานอื่นที่เสริมเขามาดวย 

     4. การศึกษา (education) โดยบุคคลที่มีความคิด มีการศึกษาระดับสูงมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม 
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การบริโภคสินคาที่มีคุณภาพที่ดีกวาผูที่มี การศึกษาต่ำ อาจเพราะความรูประสบการณ ความคิดที่ผาน 

การวิเคราะหมาเปนอยางดี  

     5. อาชีพ (occupation) โดยอาชีพของแตละบุคคลสงผลตอความถนัดเฉพาะดานของบุคคลที่แตกตางกัน  

     6. รายได (income) โดยบุคคลที่มีรายไดต่ำจะมีความไวตอราคาเสมอ และคนที่มีรายไดสูงจะใหความสำคัญตอคุณภาพสินคา

และ ความสะดวกสบายเปนหลัก 

 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     ฤทัยรัตน จีนประดิษฐ (2563) ไดศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบวาทุกปจจัยมีความสัมพันธตอตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปจจัยสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครสูงสุด สวนปจจัยดานราคามีความสัมพันธการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล

เอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครนอยที่สุด 

     ณิชาภัทร อติเปรมินทร (2562) ไดศึกษาปจจัยการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน 

ในชวงวิกฤติโควิด 19 พบวาดานกระบวนการสงผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในชวงวิกฤติโควิด 19 มาก

ที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการขาย ดานการบรกิาร ดานชองทางการจัดจำหนาย 

และดานราคา ตามลำดับ 

     นราธิป แนวคำดี และ ประพัฒสอน เปยกสอน (2561) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน

แหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา ดานราคา, ดาน

สถานที่, ดานกระบวนการใหบริการ, ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ, ดานบุคลากรในการใหบริการ และต่ำสุดดานการสงเสริม

การตลาด ตามลำดับ และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่

แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     ปญจพล เหลาทา (2560) ไดศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนของผูปวยใน 

ในจังหวัดสมุทรปราการ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีสถานภาพสมรส โดยสวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง 15,001 -30,000 บาท และ

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบประกันสังคม และเมื่อจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และสิทธิในการรักษาพยาบาลที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนของผูปวยใน ในจังหวัด

สมุทรปราการ 

     สมปอง ประดับมุข (2560) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตดัสินใจดานสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการศนูย

การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวาผูรับบริการใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดในทุกดาน โดย

ดานราคา และดานบุคลากรที่ใหบริการมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด อีกทั้งผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ และ

รายไดมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     ผองพิมล พิจารณสรรค (2556) ไดศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราช

การุณย พบวาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการมากที่สุด คือ ปจจัยดานอาคารและสถานที่ นอกจากนี้ยังไดศึกษาลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรมีผลตอการเลือกใชบรกิารโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการณุย ซ่ึงพบวาลักษณะทางดานประชากรศาสตรดาน 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการที่ตางกัน 
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2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาน้ีคือ ผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โค

วิด 19 (เดือนมีนาคม 2563 ถึงปจจุบัน) ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป โดยรวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามออนไลน ตั้งแตเดือนตุลาคม 

2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 แตเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน อีกทั้งใชการสุม

ตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) ซึ่งเปนวิธีที่ไมไดกำหนดโอกาสหรือความนาจะเปนที่กลุมตัวอยางจะถูกเลือก

จากประชากรทั้งหมด จึงหาขนาดของกลุมตัวอยางจากวิธีการของ Cochran โดยขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากการคำนวณและการ

ประมาณคา คือ 385 คน อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไดกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 401 คน เพื่อปองกันความ

ไมสมบูรณของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใหความสำคัญตอการเลือกใชโรงพยาบาลเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ซึ่งการแปลผลความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด คะแนนที่ไดจากการประเมินแบบสอบถาม

จะแบงได 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยคะแนนเทากับ 5 หมายถึง ใหความสำคัญมากที่สุด สวนคะแนนเทากับ 

1 หมายถึง ใหความสำคัญนอยที่สุด และการวิเคราะหและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 แยกตาม

ประชากรศาสตร โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) ไดแก การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่มีความเปน

อิสระตอกัน (independent sample t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA, F-Test) และการ

ทดสอบความแตกตางรายคู (LSD) 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชพี 

6. รายได 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจดัจำหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากรในการใหบริการ 

6. ดานกระบวนการใหบรกิาร 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 

     ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายดานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดเกือบทุกดาน ยกเวนดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งให

ความสำคัญอยูในระดับมากเพียงสองดานเทานั้น เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับดานบุคลากรในการ

ใหบริการอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก (�̅�𝑥 = 4.45, S.D. = .52) อันดับรองลงมา ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.41, 

S.D. = .50) ดานผลิตภัณฑ (�̅�𝑥 = 4.37, S.D. = .56) ดานลักษณะทางกายภาพ (�̅�𝑥 = 4.33, S.D. = .51) ดานชองทางการจัดจำหนาย (�̅�𝑥 

= 4.23, S.D. = .53) ดานราคา (�̅�𝑥 = 4.16, S.D. = .66) และดานการสงเสริมการตลาด เปนอันดับสุดทาย (�̅�𝑥 = 3.97, S.D. = .67) 

ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญ และอันดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายดาน 

              (n = 401) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 𝒙𝒙� S.D. ระดับความสำคัญ 

ดานบุคลากรในการใหบรกิาร 4.45 .52 มากที่สุด 

ดานกระบวนการใหบริการ 4.41 .50 มากที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 4.37 .56 มากที่สุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.33 .51 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.23 .53 มากที่สุด 

ดานราคา 4.16 .66 มาก 

ดานการสงเสรมิการตลาด 3.97 .67 มาก 

 

1)  ดานบุคลากรในการใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น กลาวคือ บุคลากรมีความ

สะอาด ปลอดเชื้อ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเปนอนัดับแรก (�̅�𝑥 = 4.58, S.D. = .64)    

2)  ดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น กลาวคือ มีกระบวนการ

ปองกันการแพรเชื้อ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรคเปนอันดบัแรก (�̅�𝑥 = 4.48, S.D. = .68)    

3)  ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น กลาวคือ โรงพยาบาลไดรับการรับรอง

มาตรฐานมีความสำคัญเปนอนัดับแรก (�̅�𝑥 = 4.42, S.D. = .73)  

4)  ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงพยาบาลในระดับมากที่สุด

เปนอันดบัแรก (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = .64) 

5)  ดานชองทางการจัดจำหนาย กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลในระดับมาก

ที่สุดเปนอันดับแรก (�̅�𝑥 = 4.43, S.D. = .67)   
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6)  ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับคารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบัคุณภาพในการใหบรกิารอยูใน

ระดับมากที่สุดเปนอันดับแรกเพียงประเด็นเดียว (�̅�𝑥 = 4.29, S.D. = .73)   

7)  ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความสามารถเบิกจายรวมกับบริษัทประกันชั้นนำไดอยูใน

ระดับมากที่สุดเปนอันดับแรกเพียงประเด็นเดียว (�̅�𝑥 = 4.32, S.D. = .84) 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ของกลุมตัวอยางแยกตามประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในแตละดาน โดย (1) เพศ มีผลตอปจจัยดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ (2) อายุ มีผลตอปจจัยดานอายุ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ (3) สถานภาพ มีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑเพียงปจจัยเดียว (4) ระดับ

การศึกษา มีผลตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและดานกระบวนการใหบริการ (5) อาชีพ มีผลตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ และ (6) รายได มีผลตอปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดเพียงปจจัยเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาด 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ผลิตภัณฑ -   -  - 

ราคา  - - - - - 

ชองทางการจัดจำหนาย  - - -  - 

การสงเสริมการตลาด  - -  -  

บุคลากรในการใหบรกิาร -  - - - - 

กระบวนการใหบริการ   -   - 

ลักษณะทางกายภาพ   - -  - 

 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

     จากสมมติฐานการศึกษา กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยการตัดสินใจดานสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ผล

การศึกษา พบวา 

     1. เพศที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทาง

การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นราธิป แนวคำดี 

และประพัฒสอน เปยกสอน (2561) และงานวิจัยของสมปอง ประดับมุข (2560) ซึ่งผลการศึกษาทั้งสองพบวา เพศที่แตกตางกัน 
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สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน 

     2. อายุที ่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นราธิป แนวคำดี และ ประพัฒสอน 

เปยกสอน (2561) ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดาน

บุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวจิัยของ

สมปอง ประดับมุข (2560) ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ดาน 

     3. สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ

ฤทัยรัตน จีนประดิษฐ (2563) ซึ่งผลการศึกษาพบวา สถานภาพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดาน

ผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

     4. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน

กระบวนการใหบริการทีแ่ตกตางกนั ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสมปอง ประดบัมุข (2560) ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตาง

กัน สงผลตอดานการสงเสริมทางการตลาด และดานกระบวนการใหบริการที่ไมแตกตางกัน 

     5. อาชีพที ่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

กระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมปอง ประดับมุข (2560) ซึ่งผล

การศึกษาพบวา อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจำหนาย

ที่แตกตางกันเพียงสองดานเทานั้น 

     6. รายไดที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมทางการตลาดที่แตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของฤทัยรัตน จีนประดิษฐ (2563) และงานวิจัยของ นราธิป แนวคำดี และ ประพัฒสอน เปยกสอน (2561) ซึ่งผล

การศึกษางานวิจัยทั้งสองพบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานการสงเสริมทาง

การตลาดที่แตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยสมปอง ประดับมุข (2560) ซึ่งผลการศึกษางานวิจัยพบวา รายไดที่แตกตางกัน 

สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกนั 

 

5.  สรปุผลการศึกษา 

5.1 สรปุ 

 

     ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดเกือบทุก

ดาน ยกเวนดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งใหความสำคัญอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา กลุม

ตัวอยางใหความสำคัญกับดานบุคลากรในการใหบริการอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก อันดับรองลงมา ไดแก ดาน
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กระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาด ตามลำดับ 

     ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

กลุมตัวอยางแยกตามประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

บางดาน กลาวคือ (1) เพศหญิงใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดสูงกวาเพศชายเกือบทุกดาน ยกเวนดาน

ผลิตภัณฑและดานบุคลากรในการใหบริการ(2) ชวงอายุ 26-35 ป ใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรในการ

ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพสูงกวาชวงอายุ 36-45 ป เชนเดียวกับชวงอายุ 18-25 ป ที่ให

ความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการกับดานลักษณะทางกายภาพสูงกวาชวงอายุดังกลาวเพียงสองดานเทานั้น สวน

ปจจัยอีก 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานราคา ดานชองทางการจดัจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่ในแตละชวงอายุ

ใหความสำคัญไมแตกตางกนั (3) สถานภาพที่แตกตางกนัใหความสำคัญกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันเกอืบทกุ

ดาน ยกเวนดานผลิตภัณฑเพียงดานเดียวที่สถานภาพโสดใหความสำคัญสูงกวาสถานภาพสมรส (4) ระดับการศกึษาที่แตกตางกัน

ใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมการตลาดและดาน

กระบวนการใหบริการ โดยการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ใหความสำคัญกับปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดสูงกวาระดับปริญญาโท ขณะเดียวกันระดับปริญญาตรีก็ใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ

สูงกวาระดับอนุปริญญาดวยเชนกัน (5) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการ

จัดจำหนายสูงกวาอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เชนเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ที่ใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพสูงกวาอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนปจจัยอีก 3 ดาน ไดแก ดานราคา ดาน

การสงเสรมิการตลาด และดานบุคลากรในการใหบริการ เปนปจจัยที่ในแตละอาชีพใหความสำคัญไมแตกตางกัน (6) ชวงรายไดที่

แตกตางกันใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมการตลาดเพียง

ดานเดียวที่ชวงรายได 60,001-75,000 บาท ใหความสำคัญสูงกวาชวง 75,000 บาท ขึน้ไป 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

     ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก

ที่สุด ทางผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

     1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองมาตรฐานมากที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลจึง

ควรรักษามาตรฐานการใหบริการและคุณภาพ รวมถึงพัฒนามาตรฐานใหดียิ่งขึ้น เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกผูใชบริการ 

     2. ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลมากที่สุด ดังนั้น

โรงพยาบาลจึงควรอำนวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ เชน มีรถบริการรับ-สงระหวางโรงพยาบาลกับสถานที่ที่ผูใชบริการสามารถ

เดินทางไดอยางสะดวก เชน หางสรรพสินคา สถานรีถไฟฟา โดยไมเสียคาใชจาย 
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     3. ดานบุคลากรในการใหบริการ พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับบุคลากรที่มีความสะอาด ปลอดเชื้อ รวมถึงปฏิบัติตาม

มาตรการของกรมควบคุมโรคมากที่สุด เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นบุคลากรของโรงพยาบาลจึง

ควรรักษาความสะอาด ปลอดเชื้อตามมาตรฐาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งกอใหเกิดการติดเชื้อหรือเปน

อันตรายตอผูใชบริการในขณะที่เขาใชบริการ 

     4. ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับกระบวนการปองกันการแพรเชื้อ ตามมาตรการของกรม

ควบคุมโรคมากที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครดัตั้งแตชวงระหวางใชบรกิารจนถงึชวงหลังใชบรกิาร 

เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการวาจะไดรับความปลอดภัยในขณะที่เขาใชบริการ 

     5. ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูใชบริการใหความสำคัญกับความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงพยาบาลมากที่สุด เนื่องดวย

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรรักษาความสะอาดของพื้นที่ภายในโรงพยาบาล เพื่อให

ปราศจากเชื้อไวรัส อีกทั้งสรางความมั่นใจใหแกผูใชบรกิารในโรงพยาบาล 

     จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ

กลุมตัวอยางแยกตามประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ และอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทางผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

     1. ดานเพศ พบวา ผูใชบริการเพศหญิงใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดสูงกวาเพศชายเกือบทุกดาน ดังนั้น

โรงพยาบาลจึงควรวางแผนการตลาดใหตอบโจทยกลุมผูใชบริการเพศหญิง เชน ใหบริการที่จอดรถสำรองสำหรับผูหญิง (Lady 

Parking) แผนตรวจสุขภาพราคาพิเศษสำหรับเพศหญิง เปนตน 

     2. ดานอายุ พบวา ชวงอายุ 26-35 ป ใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรในการใหบริการ ดานกระบวนการ

ใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพสูงกวาชวงอายุ 36-45 ป ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรออกแบบผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการ

ใหบริการ และลักษณะทางกายภาพใหทันสมัย เพื่อใหคนรุนใหมเขาถึงงาย เชน แอพพลิเคชั่นในการรอคิวตรวจ นวัตกรรมใหมใน

โรงพยาบาล เปนตน 

     3. ดานอาชีพ พบวา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจำหนายสูงกวา

อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงควรเพิ่มชองทางบริการที่ทำใหพนักงานบริษัทเอกชนเขาถึงงาย เชน 

บริการเขาตรวจสุขภาพประจำปที่สำนักงานใหญของแตละบริษัทในราคาพิเศษ 

 

5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 

 

     1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากบักลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรงุเทพฯ เทานั้น ดังนั้นจึงควร

มีการศึกษาและเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงโรงพยาบาลรัฐบาล

หรือโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่อื่น ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 เพื่อใหเห็นความสอดคลองและ

ความแตกตางที่เกิดขึ้นระหวางโรงพยาบาลแตละประเภทหรือแตละพื้นที่ 
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     2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการในเชิงปริมาณ 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดวย เชน การสัมภาษณผูใชบริการ เนื่องจากขอมูลดังกลาวอาจเปนประโยชน

สำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลไดอยางชัดเจนและตรงประเด็นมากขึ้น 

     3. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเทานั้น ดังนั้นจึง

ควรมีการศึกษาโดยพิจารณาถึงปจจัยอื่นที่นาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเชน ความคาดหวัง การรับรู ทั้งนี้เพื่อใหได

ขอมูลที่สะทอนถึงความเปนจริงในการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูใชบริการมากที่สุด 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในอนาคตของ 

สกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

Factors Influencing KUB COIN Investment Decision Making   

In The Future of Generation Y in Bangkok. 

 
ทศพล บุณยประเวศ1 และเอกภัทร มานิตขจรกิจ2 

Thosaphon Boonyaprawet and Ekapat Manitkajohnkit  
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN เพื่อใหนัก

ลงทุนหรือผูที่ศึกษาทั่วไป รวมไปถึงผูพัฒนาเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ไดนำขอมูลไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนและพัฒนาการลงทุน

ในสกุลเงินดิจิทัลไดในอนาคต โดยประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน ผูลงทุนของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในรูปแบบความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สมการถดถอยโลจิสติกส ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระดับการรับรูวา

งายตอการใชงาน ระดับการรับรูถึงความเสี่ยง และระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ลงทุนในอนาคตสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คำสำคัญ การตดัสินใจลงทุน; สกุลเงินดจิิทัล 

Abstract 
The purpose of this research is to study the factors influencing the decision to invest in the 

cryptocurrency KUB COIN so that investors or the general public can use the information to benefit and 

develop their investment in cryptocurrency in the future. The population used in this study was 400 

Generation Y investors in Bangkok. The statistics used in the data analysis were presented in the form of 

frequency, percentage, mean, standard deviation. and logistics regression equations The results of the 

research revealed that the age, status, educational level monthly income, perceived ease of use, risk 

perception level and the level of performance expectations correlated with the decision to invest in the 

digital currency KUB COIN in the future of Generation Y group in Bangkok statistically significant at 0.05 

 

Keywords: investment decision; digital currency 
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1. บทนำ 

  
 ในปจจุบันประชาชนทั่วโลกนั่นใหความสำคัญกับการออมเงินและการลงทุนที่มากยิ่งขึ้น การลงทุนในสกุลดิจิทัล 

(Cryptocurrency) ถือวาเปนอีกหนึ่งชองทางการลงทุน ที่มีกระแสนิยมทางสังคมเปนจำนวนมากในไมกี่ปที่ผานมา และเปนที่

ยอมรับของคนทั่วโลกโดยสามารถดูไดจากสถิติจากทั่วทั้งโลก ไมเวนแมแตในประเทศไทย พบวาประเทศไทยถือครอง สกุลเงิน

ดิจิทัล เปนอันดับ 1 ของโลก โดยมีสัดสวนการถือครองอยูที่ 20.1% แสดงใหเห็นวานักลงทุนชาวไทยมีความสนใจที่ลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัลเปนอยางสูง โดยในปจจุบันประเทศไทย ไดมีการเปดตัวเหรียญสกุล KUB COIN บนระบบ Bitkub Chain เปน

ระบบที่พัฒนาโดยคนไทย โดยบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเหรียญ KUB COIN นี่ถือเปนอีกเหรียญที่เปน

กระแส และไดรับความสนใจเปนอยางมากในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเมื่อตอนเปดตัวซื้อขายครั้งแรก เหรียญ KUB COIN ได

เปดตัวที่ราคา 30 บาท แลวใชเวลาเพียงไมนาน ราคาก็ทำ All Time High ที่ระดับราคา 580 บาท ชวงเดือน ธันวาคม ป 

2564 ใชเวลาเพียงไมกี่เดือน ก็เปนที่นาสนใจของนักลงทุนที่เขามาซื้อขายเหรียญ KUB COIN โดยเหตุผลที่ราคาสูงขึ้นมาได

ขนาดนี้ เกิดจาก 2 เหตุผล คือ ทางธนาคารไทยพาณิชย จำกัด มหาชน ไดประกาศซื้อหุนในบริษัท Bitkub Online 51% ซึ่ง

ทำใหราคาขึ้นมาเปน 98 บาท และเหรียญ KUB COIN ไดเขาลิสตในกระดานเทรดของตางประเทศ ทำใหราคาพุงขึ้นสูงถึง 

580 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นอกจากขาวที่กลาวมาแลว อีก 1 ปจจัยที่ทำใหราคาสูงขึ้นเกิดจากแรงซื้อของนัก

ลงทุนในประเทศและตางประเทศ ตามหลักของ Demand และ Supply เมื ่อมีผู ซื ้อมากกวาผู ขาย ราคายอมสูงขึ ้นเปน

ธรรมดา  

ดังนั้นจากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ทำใหผูวิจัยเห็นความสำคัญและสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ในอนาคตของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN เพื่อนำขอมูลที่ไดมานำไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ

ลงทุนไดในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และปจจัยการยอมรับเกี่ยวกับการใช

สกุลเงินดิจิทัล ที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ในอนาคตของกลุ ม Generation Y ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหทราบถึงปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยการรับรู และปจจัยการยอมรับ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ในอนาคตของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่ศึกษาทั่วไป รวม

ไปถึงผูพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ไดนำขอมูลไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนและพัฒนาการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไดในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดประชากรศาสตร ประชากรศาสตร ตามที่ มินตรา เชืออ่ำ (2561) และ เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) 

กลาวถึงวาเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลจะสงผลใหพฤติกรรมการของผูใชบริการแตกตางกัน บุคลิกลักษณะบงบอกได

ถึงความเชื่อมั่นในตนเอง เปนตัวของตัวเอง คลอยตามผูอื่น มีความเปนผูนำ ชอบตอตานหรือปรับตัวไดดีสวนแนวความคิดของ

ตนเองเปนวิธีที่บุคคลคนนั้นจะมองตนเองในแงมุมที่แตกตาง ไดแก แนวคิดที่มองวาสิ่งที่เปนตัวตนที่แทจริง (Actual self-
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concept) ซึ่งจะแตกตางจากแนวคิดที่มองตนเอง ในอุดมคติ (Ideal self-concept) เปนสิ่งที่อยากจะเห็นตัวเองเปน ซึ่งจะ

แตกตางจากแนวคิดที่คิดวาคนอื่นมอง ตนเองมา (Their other self-concept think others see them) 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ตามที่ มินตรา เชืออ่ำ (2561) ไดกลาวถึงวา การรับรู เปนการที่บุคคล 

(Aware) และมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา (Reaction) โดยระบบการรับรู ประกอบดวย ตา หู จมูก ลิ ้น ผิวหนัง และ

กลามเนื้อ การสัมผัสที่ไดรับในครั้งแรกจะเรียกวา “พฤติกรรมการรูสึก” และสมองจะมีการแปลความหมายการรูสึกในระดับที่

สูงขึ ้นเปนการรับรู อธิบายความหมายของการรับรู  เปนกระบวนการที่อินทรียหรือสิ่งมีชีวิตพยายามทำความเขาใจกับ

สิ่งแวดลอมโดยผานทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้เริ่มตนจากการที่ใชอวัยวะสัมผัสจากสิ่งเรา และจัดระบบสิ่งเราใหม

ภายในระบบการคิดในสมอง ทำใหเราทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมที่สัมผัสนั้น คืออะไร มีความหมายอยางไร มีลักษณะ

อยางไร 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการยอมรับการใชสกุลเงินดิจิทัล ตามที่ จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน 

พัฒนรังสรรค (2563) ไดกลาวถึงวา เปนการที่บุคคลรับรูความสำคัญของเทคโนโลยีที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองในดานตาง 

ๆ ดวยวิธีการหรือรูปแบบที่ดีกวาการใชสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติตอการใชงานเทคโนโลยี 

รวมถึงการใชเทคโนโลยีนั้นยังกอใหเกิด ประสบการณแกบุคคล ความรู ทักษะ ในการใชงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งการตัดสินใจของบุคคลในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช เพราะคิดวาเทคโนโลยีนั้นเปนวิธีการที่ดีกวาและมีประโยชนมากกวา 

ซึ่งเปนส่ิงที่ทำใหบุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชสกุลเงินดิจิทัล ทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยี และความสามารถในดานการใช

งานที่ง าย ดังนั ้น การยอมรับเทคโนโลยีจึงเปนปจจัยสำคัญในการใชเทคโนโลยี เพราะการไดใชเทคโนโลยีทำใหเกิด

ประสบการณ ความรู ทักษะ และความตองการใชงานเทคโนโลยี 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ 

 จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค (2563) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย โดยใชสถิติในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ไดอาศัยการวิเคราะหแบบจำลองโลจิต (Logit Model) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 พบวา เพศสามารถอธิบายไดวามี

ความแตกตางกันที่สงผลตอการตัดสินใจ สวนดานอายุพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 41 ปขึ้นไป มีโอกาสตัดสินใจที่จะใชสกุลเงิน

ดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทยมากกวาอายุที่ไมเกิน 30 ป และสวนในดานการศึกษาพบวาชวงการศึกษาปริญญาตรีและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากกวาชวงระดับต่ำกวาปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สวนเมื่อมามองดานรายไดและอาชีพพบวาไมมีอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจในระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

และจากกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญแลวจะใชงานสกุลเงินดิจิทัลของประเทศไทย หากทางธนาคารแหงประเทศไทยเขามา

ดูแลกำกับใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

มินตรา เชืออ่ำ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน 

(Bitcoin) ในประเทศไทย สถิติที่ใชสมมติฐานไดแก Pearson Correlation พบวาคาความสัมพันธของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (0.026<0.05) แสดงวาปจจัยการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยนโดยรวม ไดแก การรับรูถึงประโยชน การ

รับรูวางายตอการใชงาน การรับรูความเสี่ยง และการใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยนในประเทศไทยโดยรวมมีความสัมพันธกันใน

ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งทำใหเห็นวากลุมตัวอยางมีระดับการรับรูที่มาก และสงผลตอการตัดสินใจใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน 

นอกจากนั้นกลุมตัวอยางสวนใหญแลวจะพบวาจะใชสกุลเงินดิจิทัลในการเก็งกำไรเปนสวนใหญ   

เกียรติกร เทียนธรรมชาติ (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลตอการตัดสินใจยอมรับใชเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ของ

ผูบริโภคกลุม Millennials ในกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค พบวา การยอมรับการใชเงินดิจิทัล

ของกลุม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร มีนัยสำคัญทางสถิติเชิงบวก เนื่องจากเปนกลุมที่มีความคิดเห็นตอเงินดิจิทัล
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สามารถสรางรายไดที่มาจาก สินทรัพยที่ผูบริโภค และเปนกลุมที่รับความเสี่ยงไดตอผลประโยชน กลาวคือถากลุมตัวอยางมี

การยอมรับการใชเงินดิจิทัลมากขึ้น ก็จะสงผลใหมีการนำเงินสกุลเงินดิจิทัลไปใชมากขึ้นตามตามลำดับ Ter Ji-Xi, J., et al. 

(2021) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชสกุลเงินดิจิทัลในมาเลเซีย เมื่อพิจารณาถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 

0.05 พบวา เพศชาย และมีอายุระหวาง 25-40 ป สวนใหญจะใชเงินสกุลเงินดิจิทัลในการลงทุน รวมไปถึงสามารถนำเงินสกุล

เงินดิจิทัลเปนส่ือกลางในการทำธุรกรรมในการใชเพื่อซื้อของอุปโภคบริโภค แทนเงินสด มากยิ่งขึ้น  

Esmaeilzadeh, (2019) ที่ไดศึกษาเรื่อง การยอมรับสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลการนำ Cryptocurrency ไปใชสวน

บุคคล โดยใชการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค พบวา การยอมรับและการใชเทคโนโลยีแบบครบวงจร (UTAUT) มีนัยสำคัญ

ทางสถิติเชิงบวก ที่สงผลตอการนำสกุลเงินดิจิทัลไปใช เนื่องจากประชาชนสวนใหญนั่นไดใหการยอมรับและใหความเชื่อมั่น

กับเงินสกุลดิจิทัลวาเงินสกุลดิจิทัลนั่นสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือหากกลุมตัวอยางมีการยอมรับเรื่อง

เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ก็จะสงผลใหการใชเทคโนโลยแบบครบวงจรเพิ่มมากขึ้นตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

กรอบแนวการวิจัย 

 จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การศึกษาครั้งนี้จึงประกอบดวยปจจัยทางประชากรศาสตร ที่มีผล

ตอการใชสกุลดิจิทัล ดังกรอบแนวคิดนี้ 

  ตัวแปรตน                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- รายได 

การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

KUB COIN ในอนาคตของกลุม 

Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงนิดิจิทัล 

- ระดับการรับรูถึงประโยชน 

- ระดับการรับรูวางายตอการใชงาน 

- ระดับการรับรูถึงความเส่ียง 

ปจจัยการยอมรับเกี่ยวกับการใชสกุลเงิน

ดิจิทัล 

- ระดับการรับรูถึงความเชือ่มั่นไววางใจ 

- ระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ 

- ระดับความคาดหวังของการใชงาน 

- ระดับของอทิธิพลทางสังคม 
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3. ระเบียบวธีิวิจัย 
 การวจิัยครัง้นี้ใชระเบียบวิธวีิจยัเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึง่ประกอบดวยรายละเอยีด ดังนี ้

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที ่ผ ู ทำการศึกษาการเก็บขอมูลในกลุ มแบบสำรวจในการวิจ ัยในครั ้งนี ้ คือ กลุ ม ประชากรกลุม 

GENERATION Y ในกรุงเทพมหานคร ชวงอายุระหวาง 22-42 ป ที่มีประสบการณการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล  KUB COIN  

เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลาย   กำหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดย

ผูวิจัยตั้งเปาหมายในการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มเปน 400 โดยผูวิจัยไดมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่มเปน 410 ชุด เพื่อ

ปองกันการตอบแบบสอบถามมาไมครบถวน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งเปแบบสอบถามปลายปด

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการออกแบบตัวแปรที่ตองการตามกรอบแนวคิดใน

การทำวิจัยจากทฤษฎีดานตาง ๆ อันไดแก ทฤษฎีดานประชากรศาสตร ทฤษฎีดานการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ทฤษฎีดาน

การยอมรับเกี่ยวกับการใชสกุลเงินดิจิทัล และทฤษฎีดานการตัดสินใจใชเงินสกุลดิจิทัล (Cryptocurrency) แบงออกเปน 5 

สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 คำถามคัดกรอง เปนการสอบถามถึงกลุมตัวอยางวาเคยลงทุน ในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ใชหรือไม และสอบถาม

ถึงอายุวาอยูในชวง 22-42 ป ใชหรือไม เพื่อที่แบบสอบถามจะไดตรงกับวัตถุประสงค และตรงกับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดสนใจ

ในการศึกษา 

 สวนที่ 2 ปจจัยทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 3 ปจจัยการรับรูเกี่ยวกบัสกุลเงินดิจทิัล 

 สวนที่ 4 ปจจัยการยอมรับเกี่ยวกับการใชสกุลเงินดิจทิัล 

สวนที่ 5 การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ในอนาคตของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบไปดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ Logistic 

Regression Analysis 

 

4. ผลการศกึษา 

 

ขอมูลดานปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.0 และเปนเพศชาย จำนวน 176 คน 

คิดเปนรอยละ 44.0 สวนใหญมีอายุ 26 - 30 ป จำนวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 สวนใหญสมรส จำนวน 202 คน คิด

เปนรอยละ 50.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
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20,001 – 30,000 บาท จำนวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5 สวนใหญมีอาชีพรับจาง/พนักงานเอกชน จำนวน 240 คน คิด

เปนรอยละ 60.0  

 

ขอมูลดานปจจัยการรับรูเก่ียวกับการลงทุน 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการรับรูเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN รายดาน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ระดับการรับรูถึงประโยชน อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.66 รองลงมา คือ ระดับการรับรูวางายตอการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.51 และระดับการรับรูถึงความเส่ียง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 

 

ขอมูลดานปจจัยการยอมรับเก่ียวกับการลงทุนในสกุลเงนิดิจิทัล KUB COIN  

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยการยอมรับเกี ่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.64 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ 

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.67 รองลงมา คือ ระดับความคาดหวังของการใชงานและระดับของอิทธิพลทางสังคม 

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.64 และระดับการรับรูถึงความเชื่อมั่นไววางใจ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.64 ซึ่งสามารถทำการสรุปวิเคราะหเปนรายขอได ดังนี้ 

 

ผลการทดสอบแบบจำลองสมการถดถอยเชิงโลจิสติก 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบแบบจำลองสมการถดถอยเชิงโลจิสติก 

 

Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

เพศ (หญงิ) 0.058 0.478 0.015 1 0.903 1.060 

อาย ุ -0.110 0.044 6.398 1 0.011 0.896 

สถานภาพ (สมรส) -3.038 0.540 31.673 1 0.000 0.048 

ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตร ี     1.277 2 0.023   

ระดับการศึกษาปริญญาตร ี 0.468 0.591 0.627 1 0.012 0.626 

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี 0.256 0.956 0.072 1 0.789 1.292 

รายไดตอเดือนต่ำกวา 20,000 บาท     12.358 3 0.006   

รายไดตอเดือน20,001 - 30,000 บาท 1.106 0.883 1.567 1 0.211 3.021 

รายไดตอเดือน30,001 - 40,000 บาท 2.915 1.041 7.841 1 0.005 18.442 

รายไดตอเดือนตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป 2.646 1.075 6.060 1 0.014 14.099 

ระดับการรับรูถงึประโยชน -2.840 0.822 11.941 1 0.429 0.058 
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ตารางที่ 1 การทดสอบแบบจำลองสมการถดถอยเชิงโลจิสติก (ตอ) 

 

Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

ระดับการรับรูวางายตอการใชงาน 1.119 0.522 4.605 1 0.032 3.063 

ระดับการรับรูถงึความเส่ียง -1.832 0.772 5.637 1 0.018 6.246 

ระดับการรับรูถงึความเชื่อมั่นไววางใจ 2.489 73.429 0.001 1 0.973 12.044 

ระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ 2.962 1.380 4.607 1 0.032 19.337 

ระดับความคาดหวังของการใชงาน -2.861 73.432 0.002 1 0.969 0.057 

ระดับของอทิธพิลทางสังคม -2.360 1.390 2.883 1 0.090 0.094 

Constant 3.11 2.883 1.167 1 0.280 22.527 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงโลจิสติคดวยการแสดงคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร (B) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.E) คาสถิติทดสอบของวอลด (Wald) เพื่อใชทดสอบตัวแปรใดๆวามีผลตอ odd ratio หรือไม คา 

Degree of freedom (df) คานัยสําคัญหรือ Significant (Sig) และคาคาดหวัง (Exp(B)) เมื่อพิจารณาคานัยสําคัญ (Sig) หรือ

ตรองมีคานอยกวา 0.05 เมื่อทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ตัวแปรดังกลาวจึงจะมีความสัมพันธกับโอกาสในการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN ของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสำคัญและพบวาตัว

แปรที่มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

รายไดตอเดือนต่ำกวา 20,000 บาท รายไดตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท รายไดตอเดือนตั้งแต 40,001 บาทขึ้นไป ระดับ

การรับรูวางายตอการใชงาน ระดับการรับรูถึงความเสี่ยง และระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ โดยมีคานัยสําคัญเทากับ 

0.011, 0.000, 0.023, 0.012, 0.006, 0.005, 0.014, 0.032, 0.018, 0.032 ตามลำดับหมายความวาตัวแปรดังกลาวมีผลตอ

ความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ กลาวคือตัวแปรดังกลาวมีผลตอโอกาสการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN 

ของกลุม Generation Y ในกรุงเทพมหานครไดอยางมีนัยสําคัญ 

 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
  

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาดานปจจัยประชากรณศาสตรพบวา ปจจัยดานอายุ (Age) มีความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ กลาวคือ เมื่ออายุยิ่งนอยจะสงผลตอการตัดสินใจลงทุนไดมากกวาคนอายุเยอะ ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ จิรายุทธ ธรา

ธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค (2563) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดจิิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 พบวาอายุมากกวา 31ป ขึ้นไปมีการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย

มากกวาอายุที ่ต่ำกวา 31 ป  ปจจัยดานสถานภาพ (Sta) พบวามีความสัมพันธเชิงลบกับการตัดสินใจลงทุน กลาวคือ 

สถานภาพสมรส มีการตัดสินใจในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลนอยกวาสถานพโสดและหยาราง ซึ่งการศึกษานี้สอดคลองกับ ผล

การศึกษาของมินตรา เชื้ออ่ำ (2561) ที่ศึกษาการรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน 

(Bitcoin) ในประเทศไทย ที่พิจารณาถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวาพนักงานที่มีสถานภาพโสดและสถานภาพ
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หมาย/หยารางมีการตัดสินใจเลือกลงทุนมากกวากลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรส เนื่องจากกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสด 

และหมาย/หยา อาจไมมีพันธหรือมีความเปนอิสระคอนขางสูงไมตองดูแลรับผิดชอบใน เรื่องตางๆ สงผลใหมีการตัดสินใจ

เลือกลงทุนเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพของตนเองตอไป ปจจัยดานการศึกษา (Edu) พบวามีความสัมพันธเชิงลบกับการ

ตัดสินใจ กลาวคือคนที่การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีโอกาสตัดสินใจลงทุนนอยกวาคนที่จบปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค (2563) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 พบวาระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรีและสูงกวานั้น มีการ

ตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทยมากกวา ปจจัยดานรายได (Sal) มีความสัมพันธเชิงบวก พบวากลุม

ที่มีรายได 30,001 – 40,000 บาท และตั้งแต 40,000 บาทขึ้นไป มีโอกาสตัดสินใจในการลงทุนมากกวาคนที่มีรายไดต่ำกวา 

20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมินตรา เชื้ออ่ำ (2561) ที่ศึกษาการรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการ

ใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน (Bitcoin) ในประเทศไทย ที่พิจารณาถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวารายไดที่แตกตางกัน

สงผลตอการใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน (Bitcoin) ในประเทศไทย โดยที่กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทขึ้น

ไปใชบิทคอยนในการเทรดหรือการลงทุนเพื่อเก็งกำไร มากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยต่ำกวา 50,001 บาท และยังตรง

กับแนวคิดและทฤษฎีทีว่าประชากรนั่นมีเกณฑในการพจิาณาดานความคิดทีแ่ตกตางกนัในแตละเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพระหวางคนโสดกับสมรส หรือแมกระทั่งคนที่มีรายไดที่แตกตางกันก็ใหความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป 

 

 ผลการศึกษาของปจจัยการรับรู พบวาระดับการรับรูวางายตอการใชงาน (Eas) มีความสัมพันธเชิงบวกกับโอกาสการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUBCOIN ยิ่งนักลงทุนใหคะแนนเกี่ยวกับการรับรูวางายเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสในการตัดสินใจ

ลงทุนมากขึ้น ซึ่งการศึกษาไดสอดคลองกับการศึกษาของมินตรา เชื้ออ่ำ (2561) ที่ศึกษาการรับรูและทศันคติของประชาชนที่

มีตอการใชสกุลเงินดิจิทัลบิทคอยน (Bitcoin) ในประเทศไทย ที่ไดศึกษาถึงการรับรูวางาย เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบเชิง

บวกกับการใชสกุลเงินดิจทัลบิทคอยน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีระดับการรับรูความเสี่ยง (Ris) ที่มี

ความสัมพันธเชิงลบกับการตัดสินใจลงทุน กลาวคือเมื่อนักลงทุนรับรูความเสี่ยงที่มากขึ้น ก็จะสงผลใหนักลงทุนไมตัดสินใจที่

จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตรงกับแนวคิดและทฤษฎีปจจัยการรับรูที่ไดใหความหมายไววา ปจจัยการรับรูมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อสินคาอุปโภคและบริโภค ซึ่งซึ่งการศึกษาไดสอดคลองกับการศึกษาของมินตรา เชื้ออ่ำ (2561) ที่ศึกษา

การรับรูและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการใชสกุลเงินดจิิทัลบิทคอยน (Bitcoin) ในประเทศไทย ที่ไดศึกษาถึงการรบัรูวางาย 

เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบเชิงบวกกับการใชสกุลเงินดิจทัลบิทคอยน ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

 ผลการศึกษาของปจจัยการยอมรับ พบวา ระดับความคาดหวังของประสิทธิภาพ (Eff) ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

โอกาสตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน KUB COIN เมื่อนักลงทุนใหคะแนนเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของประสิทธภิาพเพิ่มมากขึน้ 

ก็จะมีโอกาสการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับแนวคิดและทฤษฎีของการยอมรับการใชสกุลเงินดิจิทัล การตัดสินใจของ

บุคคลในการนำเอาเทคโนโลยีมาใชเกี่ยวกับการใชสกุลเงินดิจิทัล ใหเกิดประโยชนตอการใชงาน ซึ่งทำใหบุคคลเปลี่ยนแปลง 

และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Esmaeilzadeh (2019) ที ่ไดศึกษาเรื ่องการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลของบุคคลที่นำ 

Cryptocurrency ไปใชสวนบุคคล พบวาการยอมรับและการใชเทคโนโลยีแบบครบวงจร (UTAUT) มีนัยสำคัญเชิงบวกที่

สงผลตอการนำสกุลเงินดิจทัลไปใช เนื่องจากประชาชนสวนใหญนั่นไดใหการยอมรับและใหความเชื่อมั่นกับสกุลเงินดิจิทัลวา

เงินนั่นสามารถนำไปใชงานหรือลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ที่ไดพบวาดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ทำให

เห็นวาประชากรที่แตกตางกันนั่นสงผลตอการตัดสินใจที่แตกตางกันไปในแตละตัวบุคคล ดังนั้นผูพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลในไทย 

ควรมีการพัฒนาใหตรงกับกลุมเปาหมาย และความตองการในแตละกลุมประชากร รวมไปถึงโบรคเกอรตัวแทนการซื้อขาย

สกุลเงินดิจิทัล ก็ตองมีการโฆษณาใหตรงกับวัตถุประสงคของแตละกลุมประชากร เพื่อเปนการตัดสินใจการเขาลงทุนตอใน

อนาคตของสกุลเงินดิจิทัล KUBCOIN  

จากการศึกษาปจจัยดานการรับรูวางายตอการใชงาน การรับรูถึงความเสี่ยง รวมไปถึงปจจัยดานการคาดหวังของ

ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลในไทย รวมไปถึงหนวยงานราชการ และโบรคเกอรตัวแทนการซื้อขายสกุลเงิน

ดิจิทัล ควรสรางการรับรูและการยอมรับใหกับประชาชนหรือนักลงทุนทั่วไป วาการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล KUB COIN นั่นมี

ประโยชนอยางไร เพราะถาเพียงแตโฆษณาซึ่งจะเห็นไดจากปจจุบัน จะเห็นติดปายโฆษณาตามทองถนน รวมไปถึงในชองทาง

ออนไลน แตประชาชนทั่วไปบางคนก็ไมไดใหความสนใจ ซึ่งจะทำใหสงผลตอการตัดสินใจลงทุนตอในอนาคตไดของนักลงทุน 
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ผลของคุณภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม 

ตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

The Effect of Service Quality and Social Legitimacy of the Hotels in  

Prachuap Khiri Khan on the Guests’ Health-Focused Behavior 
ทองนภา พริดานนท01 และ ณัฐพล พันธุภักดี1

2 

Tongnapa Paridanont and Nuttapon Punpugdee 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของคุณภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของแขกโรงแรม โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือแขกที่เคยใชบริการโรงแรมใน

พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธระหวางชวงการแพรระบาดของโรคโควิด19 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 – ปจจุบัน (มีนาคม 2565) 

ซึ่งกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 423 คนจากการศึกษาพบวา คุณภาพบริการในมิติการเอาใจใส มีอิทธิพล

ตอความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธมากที่สุด ตามดวย มิติความนาเชื่อถือ มิติการ

ตอบสนองตอลูกคา และมิติการใหความเชื่อมั่นความปลอดภัย ตามลำดับ นอกจากนั้น ความชอบธรรมทางสังคมสงผลตอ

พฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรม 

 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความชอบธรรมทางสังคม, พฤติกรรมเนนสุขภาพ  

 

Abstract 
The objective of this study was to examine the relationship among service quality and social 

legitimacy of the hotel located in Prachuap Khiri Khan Province and guest’s health-focused behavior. The 

sample of this study was a group of 423 hotel guests who visit the hotel during Covid-19 pandemic from 

March 2020 - present (March 2022). The study indicated that the dimension of service quality most affecting 

the social legitimacy was empathy, followed by reliability, responsiveness and safety assurance, 

respectively. Moreover, social legitimacy impacted the health-focused behavior of the guests. 

 

Keywords: Service Quality, Social Legitimacy, Health-Focused Behavior 
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1. บทนำ 

 

    จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยนับตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 นักทองเที่ยวชาวไทยยังคงมี

ความกังวลเรื่องโรคติดตอ โรงแรมจึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใหบริการลูกคา ใหเขากับสถานการณ

ปจจุบัน เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เนนการบริการที่เปนเลิศเพื่อสรางความประทับใจในการใชบริการ 

คุณภาพบริการจึงถือเปนปจจัยที่สำคัญในการทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ (Kanyapilai, 2020) ธุรกิจ

โรงแรมจึงจำเปนตองมีการปรับตัวในการใหบริการเพื่อใหเขากับสถานการณในปจจุบัน นอกจากนี้ยังตองมีการปรับตัวในดาน

ของการจัดตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อไมใหเกิดปญหาที่สงผลตอคุณภาพบริการ (Avilk, 2020) เนื่องจากนักทองเที่ยว

ใหความสำคัญกับการบริการและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงแรมมากขึ้น ถือเปนโอกาสสำคัญที่

ผูประกอบการจะสรางความเชื่อมั่นใหตรงตามความคาดหวังของลูกคาที่ใชบริการ เชน อบรมพนักงานเรื่องขอปฏิบัติความ

สะอาดเพื่อสถานการณโควิด โปสเตอรเพื่อกระตุนการรักษาความสะอาดสวนบุคคล เชน ลางมือดวยแอลกอฮอลลางมือ รักษา

ระยะหางเวลาอยูรวมกัน (Revfine, 2021) ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมจึงตองดำเนินการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน  

    จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบันสงผลใหคุณภาพบริการมีความสำคัญมากขึ้น คุณภาพบริการ

ซึ่งเปนรากฐานที่ทำใหเกิดความชอบธรรมของผูประกอบการจึงมีความสำคัญมากขึ้นดวย การที่โรงแรมมีการปฏิบัติตอชุมชน

และลูกคาในการปรับตัวตอสถานการณโควิดอยางเปนรูปธรรมทั้งในเชิงสัญลักษณที่แสดงออกถึงสวัสดิภาพในสังคม เชน การ

ออกสื่อรณรงคเกี ่ยวกับมาตรการการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทรวง รวมไปถึงการปฏิบัติตาม

มาตรการนั้นอยางเครงครัดขององคกรและพนักงานนั้นสามารถสรางภาพลักษณความชอบธรรมขององคกรในสายตาของ

ลูกคาและสังคมได (Arnold, Handelman, & Tigert, 1996) โดยในการศึกษากอนหนานี้ไดเนนไปที่การปฏิบัติหนาที่ของ

องคกรเปนหลัก แตในการศึกษาของ Yang, Kim, and Araceli (2020) นี้ไดรวมไปถึงการศึกษาคุณภาพการบริการที่เปนสวน

สรางความสัมพันธระหวางความชอบธรรมทางสังคมและคุณภาพการบริการมิติตาง ๆ ดวย โดยไดนำทฤษฎีคุณภาพบริการ 

ทั้ง 5 มิติ ของ Berry, Parasuraman, and Zeithaml (1988) มาปรับใชเพื่อใหเขากับสถานการณการแพรระบาดของโรคโค

วิด 19 ในปจจุบัน การแพรระบาดของโรค ทำใหเกิดการตระหนักถึงการปองกันดูแลสุขภาพของตนเอง คุณภาพบริการของ

โรงแรมทำใหโรงแรมเกิดภาพลักษณที่ดี และเกิดเปนความชอบธรรมในสังคมแลว เมื่อลูกคาใหความเชื่อถือที่จะมาใชบริการ 

ลูกคาเองก็มีแนวโนมทีจ่ะกอใหเกิดพฤติกรรมเนนสุขภาพที่เครงครัดขึ้นตามมาตรการของโรงแรม ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน (Yang, Kim, and Araceli (2020) 

        ดวยเหตุนี้ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพบริการอันเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและความชอบ

ธรรมของสังคมอันเปนผลลัพธจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกคาในชวงการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 ที่เนนเรื่องสุขภาพเปนสำคัญ จึงเปนที่มาในการศึกษาผลของคุณภาพบริการและความชอบธรรมทางสังคม

ของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของแขกโรงแรมซึ่งผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนและ

นำไปพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได

ตอไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

    Yang, Kim, and Araceli (2020 อางถึง Tigu and Tapescu, 2015) วาคุณภาพการบริการวัดไดจากการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางกระบวนการในการบริการและการรับรูการบริการของลูกคา ซึ่งกระบวนการในการบริการนั้นเนนไปในดานของทาง

กายภาพ ทางเทคนิค มนุษย และลักษณะเฉพาะของผูคา ซึ่งนำไปสูการรับรูคุณภาพบริการของลูกคาในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ทำใหงานวิจัยนี้นำทฤษฎีคุณภาพบริการของ Berry, Parasuraman, and Zeithaml (1988) มา

ปรับใชเพื่อใหเขากับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน โดยแบงคุณภาพบริการออกเปน 5 มิติ ดังนี้ 

ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) การใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (Safety 

Assurance) การเอาใจใส (Empathy) และสำหรับลักษณะทางกายภาพ (Tangible) แบบดั้งเดิมของ Berry, Parasuraman, 

and Zeithaml (1988) นั้น ผูวิจัยไดนำเอามิติการปฏิบัติดานสุขอนามัย (Hygiene Practice) เขามาแทน เพื่อใหเขากับ

สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ในปจจุบัน เปนไปตามการศึกษาของ Yang, Kim, and Araceli (2020) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมิติของคุณภาพการบริการ ความชอบธรรมในเชิงปฏิบัติ ความชอบธรรมทางสังคม ความตั้งใจ

กลับมาใชบริการและพฤติกรรมเนนสุขภาพ ของรานคาปลีกในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พบวาคุณภาพบริการ มิติ

การปฏิบัติดานสุขอนามัย มิติความนาเชื่อถือ มิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและมิติการเอาใจใสคือตัวกำหนด

ความชอบธรรมในเชิงปฏิบัติและทางสังคม ซึ่งสงเสริมความตั้งใจของผูบริโภคที่จะกลับไปใชบริการและสงเสริมพฤติกรรมที่

เนนเรื่องสุขภาพ (Yang, Kim, and Araceli 2020) นอกจากนี้การศึกษาของ กฤติยา ทองคำ (2564) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่

สงผลตอการกลับมาใชบริการโรงแรม 3-5 ดาว ในภาคใตของนักทองเที่ยวเจเจอเรชั่นวาย พบวามิติคุณภาพบริการที่เปน

รูปธรรม (Tangibility) และมิติการตอบสนอง (Responsiveness) มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการกลับมาใชบริการ  

 

2.2 ความชอบธรรมทางสังคม (Social Legitimacy) 

 

     จากงานวิจัย Yang, Kim, and Araceli (2020) ไดพูดถึงความชอบธรรมทางสังคมวาการสรางภาพลักษณที่สังคมใหการ

ยอมรับนั้น มาตรการรักษาความปลอดภัยดานสุขภาพสำคัญมาก การรับรูความชอบธรรมทางสังคมอาจมีอิทธิพลตอผูบริโภค

ในการรับพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคมไปปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมนั้นอาจมีผลดีกับองคกร และผูอื่นดวย เชนมาตรการปองกัน

ตัวเอง ความชอบธรรมทางสังคมถูกวัดมากอนแลวจากงานวิจัยของ Ringen (1987) ที่กลาววา ความชอบธรรมทางสังคม 

หมายถึงระดับความเชื่อมั่นที่สวนรวมใหการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน ซึ่งระดับความเชื่อมั่นนี้มักจะชี้วัดดวย

ขอมูลของความเห็นของสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ Handelman and Arnold (1999 อางถึง Suchman, 1995) 

กลาววา องคกรจำเปนตองไดรับความชอบธรรมจึงจะสามารถดำเนินกิจการไดยืนยาว ความชอบธรรมทางสังคม (เรียกวา 

ความชอบธรรมทางศีลธรรม) โดยความชอบธรรมทางสังคม สะทอนใหเห็นถึงประเพณีที่ปฏิบัติกันในทางที่ดีในการประเมิน

องคกรและกิจกรรมขององคกร โดยเทียบจากตรรกะความเห็นอกเห็นใจของแตละบุคคล ที่แตกตางกันไปตามผลประโยชน

ของตนเอง Suchman (1995) กลาวโดยสรุป ความชอบธรรมจึงเปนสิ่งสำคัญตอการอยูรอดและการเติบโตขององคการ เปน

การบงบอกถึงระดับการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณะที่มีตอองคการ องคการจึงพยายามใชกลยุทธเพื่อสราง

และรักษาความชอบธรรมขององคการใหดำรงอยางตอเนื่องและทำใหองคการสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติความชอบธรรมและ

สามารถยกระดับความชอบธรรมขององคการเพิ่มอีกดวย (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,  2564) 
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2.3. พฤติกรรมเนนสุขภาพ (Health-Focused behavior) 

 

     Kasl and Cobbs (1966) ไดใหความหมายพฤติกรรมสุขภาพวา เปนกิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำขึ้นเพื่อ

สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ซึ่งการกระทำนี้อาจเปนการปองกันโรค หรือการคนหาโรคในระยะที่ยังไมเกิดอาการเดนชัดดวย 

สอดคลองกับ Harris and Guten (1975) ซึ ่งกลาวถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ วาคือกิจกรรมทุกชนิดของบุคคลที ่ทำ

ตามปกติและสม่ำเสมอ เพื่อใหสามารถปองกันโรคได และเพื่อใหมีสุขภาพที่ดี และความสามารถของบุคคลในการคงไวหรือ

ยกระดับภาวะสุขภาพเพื่อใหเกิดความผาสุก (Well-being) และมีคุณคาในตนเอง (Pender., 1987) Gochman (1988) ให

ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพวา เปนลักษณะของสวนบุคคล เชน ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ การรับรู คานิยม 

รวมถึงอารมณและความรูสึก ลักษณะนิสัย ที่มีรูปแบบพฤติกรรมสังเกตได เปนการกระทำที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิต การ

ฟนฟูสุขภาพ รวมไปถึงการสงเสริมสุขภาพและการปรับปรุงสุขภาพ ซึ่งเนนไปที่ปจเจกบุคคล รวมทั้งการกระทำที่สังเกตได

และดานจิตใจ จากการศึกษาของ     Yang, Kim, and Araceli (2020) ที่กลาวถึงการปฏิบัติของลูกคาในชวงการแพรระบาด

ของโรคในปจจุบันทำใหผูคาปลีก รับทราบถึงการรับเปลี่ยนที่สำคัญของพฤติกรรมลูกคาเนื่องจากลูกคาที่มีความยินดีในการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคระบาด เชนการสวมหนากากอนามัย การใชเจลแอลกอฮอลลางมือ การรักษาระยะหางจาก

ผูอื่น ความชอบธรรมทางสังคมสงผลบวกตอความตั้งใจกลับมาใชบริการและพฤติกรรมเนนสุขภาพ สามารถกลาวไดวาการ

ตอบสนองของลูกคาที่มีตอรานคาปลีกดานความเชื่อมั่น ไดแสดงออกมาในรูปแบบของความตั้งใจในการกลับมาใชบริการ 

(Ailawadi et al., 2013) ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมเนนสุขภาพภายในรานคาดวย Yang, Kim, and Araceli (2020) นอกจากนี้ 

การศึกษาของ อวัชฎา เหมทานนท (2564) ที่กลาวถึงคุณภาพบริการ มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ของ

ศูนยการคาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา การสวมหนากากอนามัย การทำความสะอาดและฆาเชื้อรอบบริเวรพื้นที่ การ

ควบคุมจำนวนคนใชบริการ และสังคมไรสัมผัส สงผลตอความพึงพอใจ และความมั่นใจในการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Vikas Gupta et al. (2022) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติการรักษาความสะอาดในโรงแรมหาดาวทั้ง 7 ดานภายใต

สถานการณโควิดที่สงผลกระทบตอการรับรูและดานอารมณของลูกคา พบวา ในดานของ “สวนนอกของโรงแรม” และ “พื้นที่

สวนกลาง” นั้นมีความสำคัญนอยกวาตามสถิติเมื่อเทียบกับดานอื่น และผลลัพธที่เกี่ยวของกับอารมณความรูสึกของลูกคา 

พบวามีดานที่เกี่ยวกับอารมณความรูสึกของลูกคาดานความสะอาดในทางลบสงผลตอการเลือกโรงแรมหรือหลีกเลี่ยงโรงแรม

อยางมาก กลาวคือลูกคาจะรูสึกไมพอใจอยางมากเมื่อพบเจอส่ิงเหลานี้ในโรงแรม เชน โรงแรมที่ไมสะอาดตามมาตรฐาน  

 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
รูปที่ 1    กรอบแนวคิดการวจิยั 
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    จากรูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณภาพบริการ และความชอบธรรม

ทางสังคม ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเนนสุขภาพ โดยมีสมมติฐานดังนี้ 1) คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความชอบธรรมทาง

สังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) ความชอบธรรมทางสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของแขก

โรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

3. วิธีการศึกษา 
 

    ประชากรในการศึกษานี้ คือแขกที่เคยใชบริการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธระหวางชวงการแพรระบาดของโรค

โควิด19 ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 – ปจจุบัน (มีนาคม 2565) ผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธีคำนวณหากลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรกรณีที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนของ ของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

และกำหนดขนาดความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดที่ระดับ 0.05 โดยใชสูตรดังนี้ 

 n =  

 
โดยที่  n =   จำนวนกลุมตัวอยาง 

Z =   คาที่ไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

Z  มีคาเทากับ 1.96 

e =  คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากกลุมตัวอยางที่ยอมรับได 

 

    โ ด ย ง า น ว ิ จ ั ย น ี ้ ก ำ ห น ด ค  า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล ื ่ อ น เ ท  า ก ั บ  5% (ก ำ ห น ด  e ม ี ค  า  0.05) แ ล ะ เ ม ื ่ อ 

นำตัวเลขไปแทนคาในสูตร ณ ระดับความเชื่อมั่น เทากับ 95% (คา z = 1.96) จะไดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากบั 385 คน 

ดังสมการ 

 n =  

 n = 384.16 

 

    การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัย ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Validity test) กับกลุมตัวอยาง

ที ่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุ มตัวอยางจริงจำนวน 42 คน เพื ่อวิเคราะหหาคาความสอดคลองภายในความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Cronbach coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวาคาความเชื่อมั่น มีคามากกวาหรือเทากับ 0.7 อยูในเกณฑที่รับได (Nunnally, 1978) จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary data) ดวยการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience sampling) โดยแจกแบบสอบถามออนไลนผาน 

Google Form ซึ่งสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ผานการคัดกรองและตอบคำถามอยางครบถวนทั้งสิ ้น 423 คน 

วิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายผลการวิเคราะห ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
    ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 277 คน คิดเปนรอยละ 65.5 มีอายุ 21-

30 ป จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 46.6 สถานภาพ โสด จำนวน 328 คน คิดเปนรอยละ 77.5 ระดับการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 304 คน คิดเปนรอยละ 71.9 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 149 คน คิด

เปนรอยละ 35.2 และสวนใหญมีรายได 15,000 บาท – 30,000 บาท จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 35.9  

    ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพบริการของโรงแรม ภาพรวมของคุณภาพบริการมีระดับสูงที่สุด เมื่อ

พิจารณาปจจัยรายมิติพบวา ทุกมิติมีระดับคุณภาพบริการสูงที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ยมากไปนอย มิติการปฏิบัติดานสุขอนามัย 

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 มิติการเอาใจใส มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.53 มิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 มิติการ

ตอบสนองตอลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 และมิติความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.29 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 1  ระดับคุณภาพบริการของโรงแรม 

(n = 423) 

คุณภาพบริการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การปฏิบัติดานสุขอนามัย 4.43 0.52 สูงที่สุด 

2. ความนาเชื่อถือ  4.29 0.51 สูงที่สุด 

3. การตอบสนองตอลูกคา  4.31 0.53 สูงที่สุด 

4. การใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 4.32 0.53 สูงที่สุด 

5. การเอาใจใส 4.33 0.53 สูงที่สุด 

 

      ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับความชอบธรรมทางสังคม ภาพรวมของความชอบธรรมทางสังคมของ

โรงแรมมีระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาปจจัยรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับสูงที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก การรับ

ฟงของโรงแรมตอความตองการของลูกคาอยางใจจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 การเปน

ตัวอยางความประพฤติ/การปฏิบัติงานที่โรงแรมควรจะเปน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 และ

ความมุงมั่นของโรงแรมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ลูกคาคาดหวังจากโรงแรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.59 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2  ระดับความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม 

(n = 423) 

ความชอบธรรมทางสงัคม คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การเปนตัวอยางความประพฤติ/การปฏิบัติงานที่โรงแรมควรจะเปน 4.24 0.61 สูงที่สุด 

2. ความมุงมั่นของโรงแรมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ลูกคาคาดหวังจาก

โรงแรม 

4.22 0.59 สูงที่สุด 

3. การรับฟงของโรงแรมตอความตองการของลูกคาอยางใจจริง 4.30 0.62 สูงที่สุด 
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    ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมเนนสุขภาพ พบวาภาพรวมของพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคา

โรงแรมอยูในระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาปจจัยรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับสูงที่สุด เรียงตามคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก การ

ปฏิบัติตัวของลูกคาตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เชน สวมหนากากอนามัยขณะอยูในพื้นที่

สาธารณะภายในโรงแรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 การใชสเปรยหรือเจลแอลกอฮอลทันที

หลังจากออกจากพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  การใชสเปรย

หรือเจลแอลกอฮอลทันทีหลังจากสัมผัสธนบัตร อุปกรณเครื่องใชสาธารณะ หรือจุดสัมผัสรวมในโรงแรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.53 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 การเวนระยะหางทางสังคมของลูกคาขณะใชบริการในพื้นที่สาธารณะของโรงแรม 

และขณะตอแถวภายในโรงแรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66  และการที่ลูกคาไมสัมผัสดวงตา 

จมูก และปาก ขณะอยูในพื้นที่สาธารณะในโรงแรมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคา 

(n = 423) 

พฤติกรรมเนนสุขภาพ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การเวนระยะหางทางสังคมของลูกคาขณะใชบริการในพื้นที่สาธารณะ

ของโรงแรม และขณะตอแถวภายในโรงแรม 

4.52 0.66 สูงที่สุด 

2. การใชสเปรยหรือเจลแอลกอฮอลทันทหีลังจากสัมผัสธนบัตร อุปกรณ

เครื่องใชสาธารณะ หรือจดุสัมผัสรวมในโรงแรม  

4.53 0.62 สูงที่สุด 

3. การที่ลูกคาไมสัมผัสดวงตา จมูก และปาก ขณะอยูในพื้นทีส่าธารณะใน

โรงแรม 

4.51 0.66 สูงที่สุด 

4. การใชสเปรยหรือเจลแอลกอฮอลทันทหีลังจากออกจากพืน้ที่สาธารณะ

ภายในโรงแรม 

4.58 0.62 สูงที่สุด 

5. การปฏิบัติตวัของลูกคาตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 เชน สวมหนากากอนามัยขณะอยูในพื้นที่สาธารณะภายใน

โรงแรม 

4.68 0.58 สูงที่สุด 

 

    วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  ในการทดสอบสมมติฐานทั้ง 2 ขอ คือ 1) คุณภาพ

บริการมีอิทธิพลตอความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) ความชอบธรรมทางสังคมของ

โรงแรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

    ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ พบวา ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพบริการไดแก มิติการปฏิบัติดานสุขอนามัย มิติความนาเชื่อถือ มิติการ

ตอบสนองตอลูกคา มิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และมิติการเอาใจใส สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปร

ตาม คือ ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมไดรอยละ 61.8 โดยมีคาความคลาดเคล่ือนของการประมาณการ 0.32888  

 

ตารางที่ 4  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมของปจจัยมิติคุณภาพ

บริการ 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

708



Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .789a .622 .618 .32888 

 

     ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระโดยเรียงลำดับความมีอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก มิติการ

เอาใจใส (X5) มิติความนาเชื่อถือ (X2) มิติการตอบสนองตอลูกคา (X3) และมิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (X4) ซึ่ง

สามารถเขียนสมการพยากรณความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม ไดดังนี้ 

 

𝑦𝑦� = 0.436 + 0.260X2 + 0.193 X3 + 0.172 X4 + 0.270 X5 

 

ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระคุณภาพบริการ 

 

คุณภาพบริการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .436 .155  2.807 .005* 

การปฏิบัติดานสุขอนามัย (X1) -.010 .042 -.010 -.237 .813 

ความนาเชื่อถือ (X2) .260 .052 .253 4.985 .000* 

การตอบสนองตอลูกคา (X3) .193 .052 .194 3.690 .000* 

การใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (X4) .172 .062 .172 2.763 .006* 

การเอาใจใส (X5) .270 .057 .274 4.733 .000* 

หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

 

    ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของ

ลูกคาโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา ตัวแปรอิสระ คือ ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม สามารถอธิบาย

ความผันแปรของตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคา ไดรอยละ 18.4 โดยมีคาความคลาดเคลื่อนของการ

ประมาณการ 0.46667 

 

ตารางที่ 6 คาสถิติที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรโดยรวมของปจจัยดาน

ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .431a .186 .184 .46667 
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ตารางที่ 7 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ คือ ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม (X1) ซึ่งสามารถเขยีน

สมการพยากรณความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม ไดดังนี้ 

 

𝑦𝑦� = 2.788 + 0.418X1 

ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม 

 

ความชอบธรรมทางสงัคมของโรงแรม 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.788 .183  15.205 .000* 

ปจจัยดานความชอบธรรมทางสังคม (X1) .418 .043 .431 9.796 .000* 

หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

    ผลการวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพบริการของโรงแรม ภาพรวมของคุณภาพบริการมีระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาปจจัย

รายมิติพบวา มิติการปฏิบัติดานสุขอนามัย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.43 รองลงมาคือมิติการเอาใจใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.33 มิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 มิติการตอบสนองตอลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 และ

มิติความนาเชื่อถือ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.29 ตามลำดับ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรม ภาพรวมของความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมมี

ระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาปจจัยรายขอพบวา การรับฟงของโรงแรมตอความตองการของลูกคาอยางใจจริง มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด เทากับ 4.30 รองลงมาคือ การเปนตัวอยางความประพฤติ/การปฏิบัติงานที่โรงแรมควรจะเปน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

และความมุงมั่นของโรงแรมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ลูกคาคาดหวังจากโรงแรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 ตามลำดับ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรม ภาพรวมของพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาอยูใน

ระดับสูงที่สุด เมื่อพิจารณาปจจัยรายขอพบวา การปฏิบัติตัวของลูกคาตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโค

วิด 19 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.68 รองลงมาคือ การใชสเปรยหรือเจลแอลกอฮอลทันทีหลังจากออกจากพื้นที่สาธารณะ

ภายในโรงแรมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.58 การใชสเปรยหรือเจลแอลกอฮอลทันทีหลังจากสัมผัสธนบัตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53 การ

เวนระยะหางทางสังคมของลูกคาขณะใชบริการในพื้นที่สาธารณะของโรงแรม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52 และการที่ลูกคาไมสัมผัส

ดวงตา จมูก และปาก ขณะอยูในพื้นที่สาธารณะในโรงแรมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.51 ตามลำดับ 

    ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวาคุณภาพบริการมิติการเอาใจใสมีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือมิติความนาเชื่อถือ มิติการ

ตอบสนองตอลูกคา และมิติการใหความเชื่อมั่นในความปลอดภัย มีอิทธิพลตอความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนมิติการปฏิบัติดานสุขอนามัย ไมมีอิทธิพลตอความชอบ

ธรรมทางสังคมของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความชอบธรรมทางสังคมของโรงแรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรม

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.2 ขอเสนอแนะ  

 

     ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการธุรกิจโรงแรม จากการศึกษานี้ทำใหทราบวาคุณภาพบริการในมิติการเอาใจใส และมิติ

ความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลมากตอความชอบธรรมทางสังคมมากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมควรใหความสำคัญใน

การดูแลเอาใจใสแขกผูมาเขาพักในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน ดวยการจัดเตรียมส่ิงอำนวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลสำหรับลางมือ ถุงมือพลาสติก

ในหองอาหาร หรือส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุและผูพิการ และควรใหความสำคัญในการบริการลูกคาอยางรวดเร็ว 

โดยการตอบสนองลูกคาในทันที และถูกตองในครั้งแรก เต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคา เพื่อสรางความนาเชื่อถือของพนักงาน

บริการและนอกจากนี้ โรงแรมควรจะตองแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับขอมูลความปลอดภัย และอบรมพนักงานใหมีความรู

เกี่ยวกับความปลอดภัยอยูเสมอ เพื่อทำใหโรงแรมเปนตัวอยางความประพฤติที่โรงแรมควรจะเปน 

    ในดานพฤติกรรมเนนสุขภาพของลูกคาโรงแรม พบวาการปฏิบัติตัวของลูกคาตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นโรงแรมควรมีมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในเรื่อง

การแพรระบาดของโรคโควิด 19 เชน มีการกำหนดใหเวนระยะหางทางสังคมในพื้นที่สาธารณะของโรงแรม เชน เคานเตอร

ตอนรับ หองอาหาร ลิฟตโดยสาร เปนตน มีการจัดเตรียมสเปรย หรือ เจลแอลกอฮอล และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

ภายในบริเวรโรงแรม อยางทั่วถึง นอกจากนี้โรงแรมควรมีปายสัญลักษณการเวนระยะหางทางสังคม และการปฏิบัติตัวตาม

มาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เชน กรุณาสวมหนากากอนามัยในขณะอยูพื้นที่สาธารณะ หรือปาย

จำกัดจำนวนคนในการใชบริการลิฟตโดยสาร เปนตน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยใหกับผูที่มาเขาพัก

โรงแรมในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ในปจจุบัน  
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ปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาทดิจิทลั (Digital Baht) ในระบบขนสง 
ทางรางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 

Factors that Determine the Success of the Decision to Use Digital Baht in  
the Public Rail Transport System of the Passenger Group in Bangkok 

 
ทองโรจน โฆษิตวัฒนาพานชิย01 และ ภัทรกิตต์ิ  เนตินิยม1

2 
Thongrote Kositwatanapanich and Pattaragit Netiniyom 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบ

ขนสงทางรางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครโดยใชวิธีวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางคือกลุมผูโดยสารระบบ

ขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จำนวน 405 คน ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวนคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน การทดสอบไคสแควร 

(Chi-Square Test) และการทดสอบคาส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพ ันธ ของสเป ยร แมน (Spearman’s Rank Correlation 

Coefficient) ผลการวิจัยพบวาสถานภาพ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แตเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ 

คาใชจายในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเดินทาง ไมมีผลตอการตัดสินใจเงินบาทดิจิทลั (Digital Baht) 

นอกจากนั้นยังพบวาปจจัยดานการรับรูถึงประโยชน ความเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย การยอมรับเทคโนโลยีบล็อก

เชน มีผลตอการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

คำสำคัญ : เงินบาทดิจิทัล, สกุลเงินดิจิทัลแหงชาติ, ระบบขนสงทางรางสาธารณะ 

 

Abstract 
By using survey research method The sample consisted of 405 people of the passenger group in 

Bangkok periods used an online questionnaire as a tool for data collection. The Statistics used for data 

analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation. Chi-Square Test and Spearman’s 

Rank Correlation Coefficient Test. The results of the research were that marital status influences on the 

decision to use Digital Baht At a significant level of 0.05, but gender age education Average monthly income 

occupation travel expense travel frequency and travel time have no influences on the decision to use 

Digital Baht. In addition, it was found that recognizing the benefits factor, Trust to the Bank of Thailand 

factor, Blockchain Technology Adoption factor influences on the decision to use Digital Baht At a significant 

level of 0.05 

 
Keywords: Digital Baht, Central Bank Digital Currency (CBDC), Public Rail Transport System 

1
 นิสิตหลกัสูตร ศศม.การเงินประยกุต ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10900 email: thongrote.k@ku.th 

2
 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10900 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

713



1. บทนำ 

 

ในปจจุบันเงินสกุลดิจิทัล (Digital Currency) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวนผูเปดบัญชีซื้อขายสินทรัพย

ดิจิทัลมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องทุกๆ เดือน ซึ่งแสดงถึงกระแสความนิยมของนักลงทุนที่มีตอสินทรัพยดิจิทัล เงินสกุลดิจทิัล 

(Digital Currency) ถูกพัฒนาขึ ้นมาจากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ ่งมีการประมวลผลแบบไมมีศูนยกลาง 

(Decentralization) จึงทำใหการเก็บขอมูลมีความถูกตองแมนยำ และมีความปลอดภัย อยางไรก็ตาม คริปโทเคอรเรนซี 

(Cryptocurrency) ไมมีสินทรัพยหนุนหลัง ทำใหเกิดการเก็งกำไรตามกลไกลของตลาด (Demand and Supply)  เปนผลให

ประเทศตางๆ มีแนวทางในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของประเทศตนเอง สำหรับประเทศไทยมีการพิจารณาออกเงินสกุลดิจิทัล

แหงชาติที่ออกโดยธนาคารกลางแหงประเทศไทย ภายใตชื่อวาเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) เพื่อใชเปนสื่อกลางในการ

แลกเปลี่ยนมูลคา โดยสามารถใชแทนตัวเงินสดในการชำระคาสินคาและบริการได ในสวนของธุรกิจขนสงทางรางสาธารณะก็

เปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีการพิจารณานำการซื้อขายสินคาและบริการดวยเงินสกุลดิจิทัล โดยประเทศญี่ปุนมีการรับชำระเงินดวย

เงินสกุลดิจิทัลและ Stablecoin นอกจากนี้ปญหาสำคัญของระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทยคือจำนวนผูใชบริการ

หนาแนนมากในชวงเวลาเรงดวน (Peak Hour) ดังนั้นการเพิ่มชองทางการชำระคาโดยสารที่สะดวกจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวย

อำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ สำหรับรูปแบบการชำระเงินมีการศึกษาความสำเร็จของแอปพลิเคชั่น “เปาตัง” ซึ่งทำ

หนาที่เปนกระเปาเงินอเิล็กทรอนิกส (E-Wallet)  ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการ

ตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ภายใตระบบ CBDC โดยใชกลุม

ตัวอยางในระบบขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ภายใตระบบ CBDC โดยใชกลุม

ตัวอยางในระบบขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ภัทรดนัย พิริยะนภัทร (2558) และเกียรติกร เทียนธรรมชาติ  

(2561) ไดใหความหมายนิยามของประชากรศาสตรวาคือคุณลักษณะหรืออัตลักษณเฉพาะตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู

สื่อสารจะตองทำการวิเคราะหผูรับสาร ในสถานการณตางๆกัน จำนวนผูรับสารก็มีผลตอการสื่อสาร ดังนั้นวิธีการที่ดทีี่สุดของ

การจำแนกผูรับสารจำนวนมากคือการแบงผูรับสารออกเปนกลุมตามลักษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน   

 

2. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู  Guych (2018) และ Ögel S และ Ögel I (2021) ไดใหความหมายนิยามของ 

การรับรูวาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการไดรับสัมผัสจากสิ่งเรา ผานกลไก 3 ขั้นตอน ไดแก การเลือกสิ่งเรา 

(Selection) การประมวลสิ่งเรา (Organization) และการแปลผลตีความสิ่งเรา (Interpretation) และแสดงผลออกมาในรูปของ
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ความคิด การตัดสินใจ หรือการแสดงออกทางดานพฤติกรรม กลไก 3 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ การเลือกสิ่งเรา (Selection) 

เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธกับหลักจิตวิทยาพื้นฐานของแตละบุคคล โดยบุคคลจะเลือกรับเฉพาะสิ่งเราหรือประเด็นที่ตน

สนใจ หรือตรงตามความตองการของตนเอง มินตรา เชื้ออ่ำ (2561) การประมวลสิ่งเรา (Organization) ภายหลังการเลือก

ขอมูลแลว บุคคลจะเกิดการจัดระบบขอมูลที ่ทำการเลือกที่ทำการเลือก เพื ่อใหเกิดความสะดวกในกระบวนการแปล

ความหมาย การแปลความหมาย (Interpretation) การแปลความหมายนับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการรับรู ที่บุคคล

จะแปลความหมายสิ่งที่ไดรับสัมผัสผานสิ่งที่มีอยูภายในตัวเอง เชน ประสบการณ ความรู ความเชื่อ หรือทัศนคติของแตละ

บุคคล Ögel S และ Ögel I (2021) 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค (2563) ไดใหความหมาย 

นิยามของการยอมรับการใชเงินดิจิทัล ประกอบดวยการรับรูประโยชน (Perceived Usefulness: PU) และการรับรูถึงความ

งายในการใชงาน (Perceived Ease of Use : PEOU) ที่คาดวานาจะสงผลตอทัศนคติ (Attitude : AT) และตั้งใจที่จะใชงาน 

(Behavioral Intention : BI) ซึ่งสอดคลองกับมินตรา เชื้ออ่ำ (2561) ไดใหความหมาย การยอมรับการใชสกุลเงินดิจิทัลวา 

การที่บุคคลรับรูความสำคัญของเทคโนโลยีที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองในดานตาง ๆ ดวยวิธีการหรือรูปแบบที่ดีกวาการใช

สกุลเงินดิจิทัลซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติตอการใชงานเทคโนโลยีรวมถึงการใชเทคโนโลยีนั้นยังกอใหเกิด 

ประสบการณแกบุคคล ความรู ทักษะ ในการใชงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ และ Guych (2018) ไดกลาวถึงทฤษฎีรวม

ของการยอมรับและการใชเทคโนโลยีมุงศึกษาพฤติกรรมการใชที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 

(Behaviotal Intention) ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy), 

ความคาดหวังในในความพยายาม (Effort Expectancy) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) นอกจากนี้ สภาพส่ิง

อำนวนความสะดวก (Facilitating Conditions) สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการใช (Use Behavior) โดยมีตัวแปรเสริมหรือ

ตัวแปรผันแปร ที่มีผลกระทบจำนวน 4 ตัวแปร คือ เพศ (Gender), อายุ (Age), ประสบการณ (Experience) และความสมัคร

ใจในการใชงาน (Voluntariness of Use) 

 

4. แนวคิดและทฤษฎี S-Curve  เปนทฤษฎีที่กลาวถึงความสำเร็จในการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม 

เพื่อมาใชแทนที่นวัตกรรมเดิม โดย น.อ.รุงธรรม บัวแตง (2016) ไดใหนิยามความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการเติบโตของ

นวัตกรรมเทคโนโลยีตามทฤษฎี S-Curve ไววาจุดเริ่มตนของ S- Curve เกิดจากการที่เราสังเกตเห็นปญหาเกี่ยวกบันวตักรรม

เดิม ซึ่งทำใหเกิดแนวคิดใหมๆ ที่จะสรางและพัฒนานวัตกรรมใหม เพื่อเขามาตอยอดความสำเร็จเดิมในรูปแบบนวัตกรรมสวน

เพิ่มหรือเราอาจจะนำนวัตกรรมใหมเพื่อมาใชแทนที่นวัตกรรมเดิมทั้งหมด โดยเราจะใชรูปรางของโคงตัว S ในการใชอธิบาย

สถานการณในแตละชวง โดยในชวงเริ ่มแรกการสรางนวัตกรรมสวนเพิ่มหรือนวัตกรรมใหมจะยังไมสามารถแขงขันกับ

นวัตกรรมเดิมไดเนื่องจากอยูในชวงเริ่มตน ผูใชอาจจะยังไมเกิดการรับรูตอการใชงาน จนเมื่อนวัตกรรมใหมกับนวัตกรรมเดิม

มาตัดกันที่เสนโคง ถือเปนจุดที่นวัตกรรมใหมตามทันนวัตกรรมเดิม ทั้งในดานประสิทธิภาพและความประหยัดตนทุน แต

นวัตกรรมใหมมีโอกาสที่จะเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพไดดีขึ้นอีกในอนาคต ในขณะที่นวัตกรรมเกาถึงจุดอิ่มตัวและมีแนวโนม

ที่จะถูกแทนที่ดวยนวัตกรรมใหม โดยกลาวถึงการเปรียบเทียบของกลุมอุตสาหกรรมเดิมและกลุมอุตสาหกรรมใหมของ

ประเทศไทย โดยกลุมอุตสาหกรรมไทยแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ 2 กลุม ตามมูลคาทางเศรษฐกิจและแนวโนมในการเติบโตใน

อนาคต คือ First S-Curve หรือ กลุมอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยูแลวในประเทศ มีศักยภาพในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ

สูง มี 5 อุตสาหกรรม ไดแก ยานยนตสมัยใหม, อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ, การทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร และ New S-Curve หรือ กลุมอุตสาหกรรมอนาคต ที่เนน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

715



การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวโนมสูงมากที่จะเติบโตในอนาคต มี 5 อุตสาหกรรม ไดแก หุนยนต, การบินและโลจิ

สติกส, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, ดิจิทัลและการแพทยครบวงจร แตเนื่องจากยังไมคอยมีผูประกอบการมากนัก มูลคา

ทางเศรษฐกิจก็จะไมสูงเทากลุมแรก จึงตองมีการเสริมสรางความแข็งแกรงใหมากขึ้น แมวาอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 

จะมีมูลคาสูง แตก็ชวยใหเศรษฐกิจเติบโตไดเพียงระยะส้ัน-กลางเทานั้น จึงตองถูกเติมเต็มดวยอุตสาหกรรมแหงอนาคต (New 

S-Curve) เพื่อชวยใหเศรษฐกิจเติบโตไดดีในระยะยาว 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ ตามที่ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาวถึงการตัดสินใจวาหมายถึง  

กระบวนการในการเลือก โดยการเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกทั้งหมด ซึ่งบุคคลนั้นจะตองใชการวิเคราะหจาก

ขอมูลที่ไดรับกอนนำไปสูกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค โดย

ผานกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อเลือกปฏิบัติในทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกตางๆ ผานกระบวนการวินิจฉัย ไตรตรอง 

อยางระเอียดรอบคอบ กอนนำไปสูการตัดสินใจ โดยกระบวนการตัดสินใจมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การรับรูปญหา การ

แสวงหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งมีความสอดคลองกับททฤษฎีกระบวน

การตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอนของ Kotler (1997) ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชในการตัดสินใจเลือกวิธีชำระเงินเขากับการศึกษา

ของเราในครั้งนี้ โดยการเปรียบเทียบทางเลือกของการชำระเงินวิธีอื่นกับวิธีการชำระเงินดวย QR Code ในรูปแบบกระเปา

เงินอิเล็กทรอนิกสของเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ที่ออกโดยธนาคารกลางแหงประเทศไทย และพัฒนามาจากเทคโนโลยี

บล็อกเชนที่มีความสะดวกรวดเร็ว นาเชื่อถือและปลอดภัย โดยเมื่อเกิดการรับรู ประเมินทางเลือก และตัดสินใจใชจนเปนเกิด

เปนพฤติกรรมใชเปนประจำ เมื่อเกิดความประทับใจในการใชงานจนเกิดการใชซ้ำอีก 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

          จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค (2563) ทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชเงินสกุล

ดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชเงินสกุลดิจิทัลของธนาคารแหง

ประเทศไทย (CBDC) โดยใชขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามออนไลนจาก บุคคลทั่วไปที่ใชบริการทางการเงินผาน 

โทรศัพทเคล่ือนที่สมารทโฟน จำนวน 400 ตัวอยาง นำมาวิเคราะหดวยแบบจำลองโลจิต ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสินใจใชงานสกุลเงนิดิจิทลัของธนาคารแหงประเทศไทย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก เพศ อายุ และการศึกษา 

ความถี่ในการทำธุรกรรมผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน พฤติกรรมการชำระสินคาทั่วไป อิทธิพลจากเครือขายผานเพื่อน

หรือคนรูจักดานอิทธิพลจากชื่อเสียง ไดแก ชื่อเสียงของบริษัทหรือองคกรที่ใชบริการเขาเปนสมาชิกรับชำระ รวมถึงปจจัยดาน

เงินเสมือน คือ การมีองคกรกำกับดูแล ทั้งนี้ใหผูบริการที่ความสนใจในสกุลเงินดิจิทัล ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใชผล

การศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาสกกุลเงินดิจิทัลของตนเองได เชน การสรางความรูความเขาใจในสกุลเงินดิจิทัลใหกับ

ประชาชนเพื่อจูงใจใหเกิดการใชงานอยางจริงจัง 

จิดาภา ดำรงสมบัติ และคณะ (2564) ทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจที่จะลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจในสกุลเงิน

ดิจิทัลเกิดความตระหนักตอการตัดสินใจที่จะลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีความผันผวนและเปล่ียนแปลงเปนอยางมาก ใน

ปจจุบันงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 431 คน และวิเคราะหขอมูลดวยสมการ

ถดถอยเชิงเสนพหคูณวิธี Stepwise พบวา มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร ไดแก โอกาสในการลงทุนทางเลือกใหม ทัศนคติที่ดีตอ

สกุลเงินดิจิทัล ความตองการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ความปลอดภัยและความโปรงใสของระบบในการเก็บขอมูลความ
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สนใจสกุลเงินดิจิทัลจากทั่วโลก และความเปนสวนตัวของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธกับการตัดสินใจที่จะ

ลงทุรในเงินสกุลดิจิทัลเทากับ 0.649 สามารถพยากรณการตัดสินใจที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไดรอยละ 41.4 

         Guych, N., et al. (2018) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใชการชำระดวยสกุลเงินดิจิทัล 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบการยอมรบัการชำระเงนิดวยสกลุเงินดิจทิัลในโรงแรมไตหวัน โดยตรวจสอบปจจัยที่มีแนวโนม

ที่จะสงผลตอเจตนาทางพฤติกรรมตอความตั้งใจที่จะรับการชำระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัลนั้น ไดรับผลกระทบจากการรับรูถึง

ประโยชน และรับรูถึงความสะดวกในการใชงานของการชำระเงิน มีการรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับผลกระทบจากความ

ไววางใจตอการชำระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยี และความเสี่ยงทาง

สังคม การรับรูถึงความงายในการใชงานไดรับผลกระทบจากความสะดวกของการชำระเงินดวยสกุลเงินดจิิทัล ไมแสดงวาไดรับ

ผลกระทบจากความไววางใจอยางมีนัยสำคัญ 

Ögel, S., & Ögel, I. Y (2021) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรูความเสี่ยง ทัศนคติ และความตั้งใจที่จะใช: การศึกษา

เชิงประจักษเกี่ยวกับ Bitcoin เปนสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

และเชิงลบระหวางการรับรูความเส่ียงทางการเงนิ เวลา และจิตวิทยา และทัศนคติตอการใช Bitcoin และพบความสัมพันธที่มี

นัยสำคัญทางสถิติและเปนบวก ระหวางทัศนคติที่มีตอและความตั้งใจที่จะใช Bitcoin ผลการศึกษานี้คาดวาจะสนับสนุนทั้ง

วรรณกรรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยการอธิบายพฤติกรรมทางการเงินของบุคคลภายในบริบทของทฤษฎีความเสี่ยงที่

รับรู 

  Ter Ji-Xi, J., et al., (2021) ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเงินสกุลดิจิทัลในมาเลเซีย โยมี

วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค (BI) ในการใชสกุลเงินดิจิทัลเปนส่ือกลาง

ในการทำธุรกรรม สรางจากทฤษฎีเอกภาพของการยอมรับและการใชรูปแบบเทคโนโลยีและตัวแปรเพิ่มการรรับรูความเสี่ยง 

(PR) มีการตรวจสอบในการทำนาย BI โมเดลนี้จะมีอายุและเพศ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่เสนอความคาดหวังในประสิทธภิาพ 

ความคาดหวังของความพยายาม และเงื่อนไขการอำนวยความสะดวก เปนตัวทำนายที่สำคัญที่จะนำสกุลเงินดิจิทัลมาใชเปน

ส่ือกลางในการทำธุรกรรมนากรใชสกุลเงินดิจิทัล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

     ปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะของกลุม

ผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร จากวัตถุประสงคขางตน สามารถสรุปกรอบแนวคิดไดดังนี ้
 

     กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ                                                                         ตัวแปรตาม                                        

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2.  อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. รายได ้

5. อาชีพ 

6. ระดบัการศึกษา 

7. ระยะเวลาในการเดินทาง 

8. ความถ่ีในการเดินทาง 

9. ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

 
ปัจจยัการรับรู้เงินบาทดิจิทลั  

1. การรับรู้ถึงประโยชน ์

2. การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน 

 

ปัจจยัการยอมรับต่อการใชเ้งินบาทดิจิทลั  

1. ระดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย (ธปท.)  

2. ระดบัการยอมรับเทคโนโลยบีลอ็กเชน 

(Blockchain) สาํหรับนาํมาใชพ้ฒันาเงินบาทดิจิทลั 

3. ระดบัอิทธิพลทางสงัคม 
 

 

 

   

  

  

 

 
   

 

การตดัสินใจใชเ้งินบาทดิจิทลั (Digital Baht)

ในระบบขนส่งทางรางสาธารณะของกลุ่ม

ผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร 
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3. วิธีการศึกษา 
     การวจิัยครัง้นี้ใชระเบียบวจิัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอยีดวิธกีารวจิัยดงันี้   

 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากร (Population) ไดแก กลุมผูโดยสารระบบขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

     กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูโดยสารระบบขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป กำหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จของทาโร ยามาเน Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับไดรอยละ 5 ดังนั้น ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

 

     เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามซึ่งมี 5 สวนดงันี้คือ 

     สวนที่ 1 คำถามคัดกรอง เพื่อการสำรวจเฉพาะกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับการ

ใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) โดยคำถามเปนแบบรายการคำถามปลายปดที่มีคำตอบใหเลือก 4 คำตอบ จำนวน 7 ขอ 

(Multiple Choice) เนื่องจากเปนเรื่องคอนขางใหมสำหรับคนไทย ผูศึกษาจึงไดใหผูทำแบบสอบถามดูวิดีโอเกี่ยวกับดิจิทัล

บาทกอนทำแบบสอบถาม โดยเกณฑการคัดกรองจะตองตอบถูก 4 ขอขึ้นไป 

         สวนที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบรายการคำถามปลายปดที่มีคำตอบใหเลือกเพียง 2 

คำตอบ (Dichotomous Questions) และคำถามปลายปดที่มีใหเลือกหลายคำตอบ (Multiple Choice Questions) 

          สวนที่ 3 ปจจัยการรับรูเกี ่ยวกับเงินบาทดิจิทัล มีลักษณะแบบสอบถามเปน Rating Scaleประกอบดวย 2 ดาน 

จำนวน 8 ขอ ไดแก ระดับการรับรูถึงประโยชน ระดับการรับรูวางายตอการใชงาน 

          สวนที่ 4 ปจจัยการยอมรับเกี่ยวกับการใชสกุลเงินดิจิทัล มีลักษณะแบบสอบถามเปนRating Scale ประกอบดวย 3 

ดาน จำนวน 13 ขอ ไดแก ระดับความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Blockchain) ที่นำมาใชพัฒนาเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) และระดับของอิทธิพลทางสังคม โดยแบบสอบถามที่ใชจะ

ประเมินคำตอบสวนที่ 2 ถงึ 4 มี 5 ระดับ (rating scale)  

          สวนที ่ 5 การตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในการชำระคาสินคาและบริการในระบบขนสงทางราง

สาธารณะ ของกลุมผูโดยสารในกรงุเทพมหานคร เปนแบบรายการคำถามปลายปดที่มีคำตอบใหเลือกเพียง 2 คำตอบ 

(Dichotomous Questions) คำถามปลายปดที่มีใหเลือกหลายคำตอบ (Multiple Choice Questions) และคำถามปลายเปด 

(Open-ended Questions) สำหรับขอเสนอแนะของแบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บขอมูล 

 

     การวิเคราะหขอมูล 

     การวิเคราะหขอมูล โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบ ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจก

แจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบไคสแควร (Chi-Square Test) และทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของส

เปยรแมน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient) 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
ผลการศกึษา 

 

     4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (51.4) อายุระหวาง 20 – 30 ป (33.1) ไมมีคูสมรส (70.1)  ระดบัการศึกษาปรญิญา

ตรี (52.6) รายไดตอเดอืน 25,000 – 35,000 บาท (26.4) อาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (36.5) คาใชจายในการ

เดินทาง ต่ำกวา 1,000 บาท (59.3) ความถี่ในการเดินทาง ทกุวัน (24.9) ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง (42.0) 

 

     4.2  ปจจยัการรับรูเงินบาทดิจิทลั 

     การรับรูถึงประโยชน 

     พิจารณาปจจัยดานการรับรูถึงประโยชน จากกลุมตัวอยางจำนวน 405 ชุด โดยแบงออกเปน 4 หัวขอ ประกอบดวย การ

ชำระคาสินคาและบริการดียิ่งขึ้น ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยและความถูกตองแมนยำ 

สามารถสรุปผลไดดังนี้ ขอมูลดานการชำระคาสินคาและบริการดียิ่งขึ้น พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการ

ชำระคาสินคาและบริการดียิ่งขึ้นในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.2 ขอมูลดานความสะดวกรวดเร็ว พบวาสวนใหญกลุม

ตัวอยางใหความสำคัญกับความสะดวกรวดเร็วในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.9 ขอมูลดานความปลอดภัย พบวาสวน

ใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความปลอดภัยในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.3 ขอมูลดานความถูกตองแมนยำ 

พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความถูกตองแมนยำในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.9  

 

     4.3 ปจจยัการยอมรับตอการใชเงินบาทดิจิทัล 

     ระดับความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

     พิจารณาปจจัยดานความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย  จากกลุมตัวอยางจำนวน 405 ชุด โดยแบงออกเปน 4 

หัวขอ ประกอบดวย ความไววางใจในบทบาทการทำงาน ความรูเกี่ยวกับเงินบาทดิจิทัล ความเชื่อถือในคุณภาพ ความเชื่อถือ

มากกวาเงินสกุลอื่น สามารถสรุปผลไดดังนี้ ขอมูลดานความไววางใจในบทบาทการทำงาน พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางให

ความสำคัญกับความไววางใจในบทบาทการทำงานในระดับมากที่สุด หรือคิดเปนรอยละ 42.7 ขอมูลดานความรูเกี่ยวกับเงิน

บาทดิจิทัล พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความรูเกี่ยวกับเงินบาทดิจิทัลในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 

35.31 ขอมูลดานความเชื่อถือในคุณภาพ พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความเชื่อถือในคุณภาพในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 38.5 ขอมูลดานความนาเชื่อถือมากกวาเงินสกุลอื่น พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความ

นาเชื่อถือมากกวาเงินสกุลอื่นในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41  

      

 

ระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) สำหรับนำมาใชพัฒนาเงินบาทดิจิทัล 

     พิจารณาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน จากกลุมตัวอยางจำนวน 405 ชุด โดยแบงออกเปน 5 หัวขอ 

ประกอบดวย ดานประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาเปนเงินบาทดิจิทัล ดานความปลอดภัยในการใชงาน ดานความสะดวกสบาย
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ในการใชงาน ดานความเปนที่นิยม สามารถสรุปผลไดดังนี้ ดานประสิทธิภาพ พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับ

ประสิทธิภาพในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.7 ดานการพัฒนาเปนเงินบาทดิจิทัล พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญ

กับดานการพัฒนาเปนเงินบาทดิจิทัลในระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.7  

 ดานความปลอดภัยในการใชงาน พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับดานความปลอดภัยในการใชงานในระดับมาก 

คิดเปนรอยละ 46.9  ดานความสะดวกสบายในการใชงาน พบวาสวนใหญกลุ มตัวอยางใหความสำคัญกับดานความ

สะดวกสบายในการใชงานในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.8  ดานความเปนที่นิยม พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางใหความสำคัญ

กับดานความสะดวกสบายในการใชงานในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.6  

     4.4 ปจจัยดานการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ  

     พิจารณาจากปจจัยดานการตัดสินใจ สามารถสรุปผลไดดังนี้ พบวามีผูตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล 

(Digital Baht) คิดเปนรอยละ 87.7 และผูตอบแบบสอบถามที่ตัดสินใจไมใชเงินบาทดจิิทัล (Digital Baht) คิดเปนรอยละ 

12.3 โดยเหตุผลที่ตัดสินใจใชเงินบาทดิจทิัล (Digital Baht) มากที่สุดคือการซือ้บัตรโดยสารรถไฟฟาในชวงเวลาเรงดวน(Peak 

Hour) เปนเรื่องยาก คิดเปนรอยละ 42.5 และเหตุผลที่ไมใชเงินบาทดจิิทัล (Digital Bahtมากที่สุดคือ ไมมขีอมูลการใชงานมา

กอน คิดเปนรอยละ 52.6 

     4.5 การทดสอบปจจยัที่สงผลตอการตัดสินใจเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะของ

กลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบอทิธิพลสวนบุคคลกับการตัดสินใจเงินบาทดิจทิัล (Digital Baht) 

 
ปจจัยสวนบุคคล การตดัสินใจใชเงินบาทดจิิทัล (Digital Baht) 

คา sig 

เพศ 0.764 

อาย ุ 0.317 

สถานภาพ       0.000** 

ระดับการศึกษา 0.474 

รายไดตอเดือน 0.965 

อาชีพ 0.299 

คาใชจายในการเดินทาง 0.229 

ความถี่ในการเดินทาง 0.501 

ระยะเวลาในการเดินทาง 0.246 

 

     จากตารางที่ 1 พบวา ผลการทดสอบคาทางสถิติของปจจัยสวนบุคคล จำนวน 9 ตัวแปร ดวย One Way ANOVA และ

Independent Sample T-Test พบวามีเพียง ตัวแปรสถานภาพ (Status) เทานั ้นที ่มีคานัยสำคัญทางสถิติ (Significant) 

หมายความวา การมีคูสมรสและไมมีคูสมรสมีความแปรปรวนไมเทากัน เมื่อเรามาดูคา Sig ของสมมติฐานดานบนพบวาคา sig 
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0.004 < 0.05 Significant ดังนั้นเราจึงสรุปไดวาการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ

ของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครระหวางการมีคูสมรสและไมมีคูสมรสไมเทากัน 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระในแบบจำลอง  

 

 อิทธิพลทางสังคม 

ระดับการยอมรบัเทคโนโลยี Blockchain 0.746** 

 

     จากตารางที่ 2 พบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ ระดบัการยอมรับเทคโนโลยี Blockchain กับระดบั

อิทธิพลทางสังคม ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมนเทากับ 0.746 หมายความวา ตัวแปรอิสระขางตนมีความสัมพันธ

กัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.65 เราสามารถสรุปไดวาตัวแปรอิสระเกิดภาวะที่เราเรียกวา ตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกนัเอง (Multicollinearity) จำนวน 1 คู ดังนัน้ การศึกษาในครั้งนี้ เราจึงจำเปนที่จะตองตัดตัวแปรอิสระตวัใด

ตัวหนึ่งออกไป ดังนั้นเราจึงเลือกตัดตวัแปรอทิธิพลทางสังคมออกไป 

 

     ตารางที ่3 ผลการทดสอบแบบจำลองสมการความถดถอยเชงิโลจิสติกส 

 

Variables in the Equation 

                          B                   S.E.                 Wald                   df                   Sig                 Exp 

(B)              

Bene               1.784                 0.368            23.533                   1                0.000              5.956 

Easy                0.193                0.429              0.203                   1                 0.653             1.213 

Rel                  1.236                0.418              8.469                    1                0.001             3.442 

Acc                  1.331               0.421              9.990                    1                0.002             3.786 

Constant         17.381              3.190             29.686                   1                 0.000            0.000 

     จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงโลจิสติกส พบวาโอกาสการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital 

Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะไดอยางมีนัยสำคัญ และพบวามีตัวแปรที่มีนัยสำคัญนอยกวา 0.05 ระดับการรับรู

ประโยชน (Bene) ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย (Rel) และระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Acc) โดยมี

คานัยสำคัญเทากับ 0.000, 0.001, 0.002 ตามลำดับ โดยการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระ ระดับการรับรูประโยชน (Bene) 

ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย (Rel) และระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Acc) มีคา Exp(B) เทากับ 

5.956, 3.442, 3.786 ตามลำดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 แสดงถึงการมีผลกระทบในเชิงบวกตอตัวแปรตาม กลาวคือ ตัวแปร

ดังกลาวทำใหมีโอกาสที่กลุมตัวอยางจะตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) มากกวาโอกาสที่กลุมตัวอยางจะตัดสินใจไม

ใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) 
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การเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  

      การศึกษาปจจัยสวนบุคคล เปนปจจัยที่แสดงถึงความแตกตางของแตละบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายได และอาชีพ และนอกจากนี ้ผู ว ิจ ัยยังไดใชในการอธิบายลักษณะ ของบุคคลนั ้น แสดงออกมาเปน

ลักษณะเฉพาะ เชื้อชาติ และสถานะทางสังคม ของบุคคลนั้นๆ การศึกษาปจจัยที่มีกำหนดความสำเร็จของการใชเงินบาท

ดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะของกลุ มผู โดยสารในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา

สถานภาพมีคานัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงถึงสถานะที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลในระบบขนสงทางราง

สาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีการรับรู  

     จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูถึงประโยชนและรับรูวางายตอการใชงานของเงินบาทดิจิทัล (Digital 

Baht) ในการชำระคาสินคาและบริการของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับทฤษฎีผานกระบวนการรับรู ดังนี้ 

กลุมผูใชบริการระบบขนสงทางรางสาธารณะจะตองเดินทางดวยการใชเหรียญโดยสารและบัตรโดยสารเปนประจำ เมื่อ

ผูโดยสารไดรับรูถึงประโยชนและความงายในการใชงานของเงินบาทดิจิทัล กลุมผูโดยสารจะเกิดการเปรียบเทียบทางเลือกกับ

ชำระเงินรูปแบบอื่นๆ นำไปสู การเลือกสิ่งเรา (Selection) โดยการเลือกเลือกที่จะเรียนรูการใชงานของเงินบาทดิจิทัล 

หลังจากนั้นจะเกิด การประมวลสิ่งเรา (Organization) จากการพิจารณาขอดีขอเสียกับการชำระเงินดวยการใชเงินสด การ

ซื้อเหรียญโดยสารและบัตรโดยสาร การใชบัตรเครดิตแลว พบวาการชำระเงินดวย QR Code ผานการแสกนจายดวยเงินบาท

ดิจิทัล (Digital Baht) ในรูปแบบกระเปาเงิน (E-Wallet) ที่มีความสะดวก รวดเร็วแมนยำ และปลอดภัยดวยเทคโนโลยีบ

บล็อกเชน มากกวาการชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ นำไปสู การแปลความหมาย (Interpretation) เกิดการใชงาน จนเกิดเปน

ความรูประสบการณ และเปนพฤติกรรมที่ใชงานเปนประจำในทายที่สุด จากผลการศึกษาพบวาปจจัยการรับรูถึงประโยชนมี

คานัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงถึงการรับรูถึงประโยชนมีผลตอการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลในระบบขนสงทางรางสาธารณะ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับ 

     ภายหลังจากการเกิดการรับรูเกี่ยวกับเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) แลว กอนที่จะเกิดการยอมรับจะตองพิจารณาปจจัย

ดานความนาเชื่อถือของผูออกเงินบาทดิจิทัลซึ่งเปนธนาคารกลางแหงประเทศไทย และเทคโนโลยีบล็อกเชนที่นำมาใชผลิตเงิน

บาทดิจิทัล (Digital Baht) จากผลการศึกษาพบวาความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยและการยอมรับเทคโนโลยี

บล็อกเชนวามีประสิทธิภาพมีคานัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงถึงความไววางใจในคุณภาพของธนาคารแหงประเทศไทย และมี

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนมีผลตอการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลใน

ระบบขนสงทางรางสาธารณะ หลังจาการยอมรับก็จะเกิดการนำไปใชงาน จนเกิดความรูประสบการณ จากทัศนคติที่มีตอการ

ยอมรับเงินบาทดิจิทัล จนนำไปสูพฤติกรรมการใชงานเงินบาทดิจิทัลในการชำระคาสินคาและบริการตอไป 

 

4. แนวคิดและทฤษฎี S - Curve 

     ทฤษฎี S – Curve เปนทฤษฎีของการเปรียบเทียบนวัตกรรมเกาและนวัตกรรมใหม โดยการศึกษา ในครั ้งนี ้พบวา 

นวัตกรรมเกาของการชำระเงินแบบเดิม (First S-Curve) ไดแก การชำระเงินดวยเงินสด การซื้อเหรียญโดยสารและบัตร
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โดยสาร การชำระเงินผานบัตรเครดิต และนวัตกรรมใหมของการชำระเงิน (New S-Curve) ไดแก การชำระเงินผาน QR 

Code ในรูปแบบกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูง ในดาน

ความสะดวกรวดเร็ว ความนาเชื่อถือและความปลอดภัย โดยเทคโนโลยีใหมคอยๆ เขามาแทนที่เทคโนโลยีเกา และผูใชงานจะ

คอยๆเรียนรูและใชงานเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) จนเกิดเปนพฤติกรรมการใชงานแทนที่การชำระเงินในรูปแบบเดิมใน

ทายที่สุด จากผลการศึกษาพบวาการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนมีคานัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงวาเทคโนโลยีบล็อกเชนมีผล

ตอการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลในระบบขนสงทางรางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นการนำ

นวัตกรรมใหมมาชวยพัฒนาระบบชำระเงินในระบบขนสงสาธารณะจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ โดยการนำเทคโนโลยี Blockchain 

 ที่มีระบบกระจายศูนย (Decentralization) ที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยสูง ผูใชงานเขาถึงไดงาย สามารถลดขอจำกัดของ

การใชเงินสด เขากับชวง New Normal รวมถึงลดตนทุนดานบริหารจัดการของธนาคารตางๆ มาพัฒนาเปนสกุลเงินบาท

ดิจิทัล (Digital) ซึ่งออกโดยธนาคารกลางแหงประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเปนองคที่มีความนาเชื่อถือและไมแสวงหาผลกำไร จึงถือ

วามีความปลอดภัยสูงในรูปแบบของ Stablecoin มีธนาคารกลางแหงประเทศไทยทำหนาที่เปนตัวกลางและมีสินทรัพยหรือ

เงินสดเปนตัวค้ำประกัน ตางกับเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ที่ไมมีตัวกลางและมีการเก็งกำไร (Speculation) ที่มีความ

เสี่ยงสูงกวา การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมมาพัฒนาเงินสกุลบาทดิจิทัล 

(Digital Baht) เขามาทำหนาที่พัฒนาระบบการชำระคาสินคาและบริการในระบบขนสงสาธารณะแทนที่การชำระดวยเงินสด

หรือการจายเงินดวย Cash Card ถือวาพัฒนาระบบการชำระเงิน ในรูปแบบที่ใกลเคียงกับความสำเร็จของแอฟพลิเคชั่น

กระเปาตังที่ไดรับความนิยมจากผูใชงานเปนจำนวนมากและยังชวยกระตุนเศรษฐกิจจากเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นดวย 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

     ในการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ของกลุมผูโดยสารระบบขนสงทารางสาธารณะใน

กรุงเทพมหานครนั้น เราไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision 

Process) เปนตัวอยางและนำมาอางอิงเกี ่ยวกับแนวคิดที ่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยผู บริโภคแตละคนนั้นมี

พฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่แตกตางกัน ถึงแมวาความตองการของผูบริโภคจะไมเหมือนกัน แตรูปแบบหรือ

กระบวนการที่แตละคนใชเลือกนั้นมีรปูแบบคลายกัน โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การ

ตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ  

จากผลการศึกษาพบวาการรับรูถึงประโยชนของการใชเงินบาทดิจิทัล ความนาเชื่อถือของธนาคารกลางแหงประเทศ

ไทย การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน มีคานัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงถึงปจจัยขางตนมีผลตอการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลใน

ระบบขนสงทางรางสาธารณะ เราสามารถกลาวโดยสรุปตามทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอนของ Kotler ไดวาเมื่อ

ผูโดยสารพบความยุงยากในการชำระเงินในรูปแบบเดิมและเรียนรูขอดีของการใชเงินบาทดิจิทัล นำไปสูการเรียนรูการใชงาน 

เกิดการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลจนเกิดเปนพฤติกรรมใชงานดวยเงินบาทดิจิทัลอยางเปนประจำ 

 

     5 สรปุผลการศกึษา 
     สำหรับผลการวิเคราะหเชิงอนุมานนั้น พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกตอโอกาสที่กลุมตัวอยางจะตัดสินใจใชเงิน

บาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ ไดแก สถานภาพ (Sta) ระดับการรับรูประโยชน (Bene) 

ความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย (Rel) และระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Acc) สามารถสรุปเปน

สมการพยากรณโอกาสที่ตัวอยางจะตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ กลาวคือ
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ถาผู โดยสารไดรับรู ถ ึงประโยชนในการใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในดานความสะดวกรวดเร็ว การยอมรับ

เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทำใหเกิดความปลอดภัยและความถูกตองแมนยำ รวมถึงความนาเชื่อถือของผูออกเงินบาทดิจิทัล

คือธนาคารแหงประเทศไทย จะทำใหกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบ

ขนสงทางรางสาธารณะ 

         หากพิจารณาผลทางสถิติในการทดสอบความสัมพันธ สมารถอธิบายความผันแปรในการวิเคราะหสมการถอด

ถอยโลจิสติกสดวยคา Nagelkerke R Square (Pesudo R-Square) พบวาแบบจำลองสามารถพยากรณโอกาสในการ

ตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ มีคาเทากับรอยละ 45.3 ดังจะเห็นไดวา ปจจัยการ

รับรูวางายตอการใชงาน ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคมไมสามารถอธิบายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญ  

ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังน้ี 

        การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่กำหนดความสำเร็จของการตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital 

Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะของกลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร ทำใหทราบถึงปจจัยเชิงบวกตอการตัดสินใจ

ใชเงินบาทดิจิทัล ไดแก ปจจัยดานสถานภาพ คาใชจายในการเดินทางระดับการรับรูประโยชน ความนาเชื่อถือของ

ธนาคารแหงประเทศไทยและระดับการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยผู ว ิจัยมีขอเสนอแนะที ่ไดจากการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 

     1 จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) เพื่อใชชำระ

คาสินคาและบริการในระบบขนสงทางรางสาธารณะเปนอันดับแรกคือ การซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟาในชวงเวลาเรงดวน 

(Peak Hour) เปนเรื ่องยาก และลำดับที่ถัดมาคือ การมีสภาพคลองสูง ซึ ่งแสดงใหเห็นวากลุมผู ตอบแบบสอบถาม

ตัดสินใจใชเงินบาทดิจิทัลจากความสะดวกรวดเร็วในการใชงานเปนหลัก ดังนั้นการประชาสัมพันธใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับ

เงินบาทดิจิทัลควรมุงเนนใหกลุมผูใชงานทราบถึงความสะดวกรวดเร็วในการชำระคาสินคาและบริการ 

 

 

2. จากผลการสำรวจดานผลิตภัณฑที่เหมาะสมในการใชเพื่อรองรับกับการชำระคาสินคาและบริการ 

ดวยเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) สำหรับพกพาติดตัวไปใชในชีวิตประจำวัน พบวากลุ มผู  โดยสารเลือกใชงาน

โทรศัพทมือถือมากที่สุด ตามมาดวยนาิกา Smart Watch และสายรัดขอมือ (Wristband) ดังนั้นควรมุงเนนในการ

ออกแบบผลิตภัณฑที่ใชเพื่อรองรับกับการชำระคาสินคาและบริการดวยเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ดวยโทรศัพทมือถือ

เปนหลัก 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของ E-Wallet ในระดับที่สูง  

โดยกลุมตัวอยางเชื่อวาจะสามารถไดรับเงินคืนเต็มจำนวน เมื่อทำกระเปาเงินหาย ดังนั้นจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา

กลุมผูโดยสารมีความเชื่อถือในการใชงานและความปลอดภัยของ E-Wallet 

4. จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูโดยสารในกรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจไมใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) 

เพื่อใชชำระคาสินคาและบริการในระบบขนสงทางรางสาธารณะเปนอันดับแรกคือ ไมมีขอมูลการใชงานมากอน ตามมา

ดวย มีทางเลือกอื่นในการชำระเงิน และอื่นๆ คือมีโปรโมชั่นสวนลด ซึ่งแสดงถึงวาผูตอบแบบสอบถามไมไดมีการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) มากอน เนื่องจากเปนผลิตภัณฑทางการเงินใหมที่จะออกโดยธนาคารกลาง

แหงประเทศไทยในป 2565 ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหม ซึ่งตองมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหเกิดความรูความเขาใจในเงิน
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บาทดิจิทัล (Digital Baht) เพื่อนำไปสูการตัดสินใจไมใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) เพื่อใชชำระคาสินคาและบริการ

ในระบบขนสงทางรางสาธารณะ  

5. ผูบริหารสวนงานที่เกี่ยวของของระบบขนสงทางรางสาธารณะควรใหการสนับสนุนงบประมาณ 

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ใหเกิดการรับรูแกประชาชนทั่วไป และกลุมผูโดยสาร

ระบบขนสงทางรางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร รวมถึงกาพัฒนาระบบเพื่อรองรับการชำระคาสินคาและบริการดวย

ชองทางเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชบริการ จากการเพิ่มชองทางการชำระเงิน ทำให

ชวยลดปญหาการจำนวนผูโดยสารตอแถวยาวเพื่อเติมเงินบัตรโดยสารในชวงเวลา (Peak Hour) ลงได 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. นอกจากการศึกษาการใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในระบบขนสงทางรางสาธารณะในครั้งนี้ 

แลว การศึกษาในครั ้งตอไปควรเพิ่มการนำเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) มาใชชำระคาสินคาและบริการในระบบขนสง

สาธารณะอื่นๆ เชน รถประจำทาง รถแท็กซี่ เรือ เครื่องบิน เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาระบบชำระเงินใหมีการเชื่อมตอทุกระบบ

และครอบคลุมการเดินทางของทั้งประเทศเขาเดียวกัน โดยเพิ่มชองทางการชำระเงินใหมากยิ่งขึ้น จากเดิมบัตรโดยสาร เงินสด 

เปนการชำระผาน QR Code ในรูปแบบกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ซึ่งมีความสะดวก รวดเรว็ และมีความปลอดภัย 

2. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรทำการศึกษาความเปนไปไดในการพฒันาแอปพลิเคช่ันของเงินบาทดิจิทัล 

(Digital Baht) รวมกับแอปพลิเคชั่นรบัสงอาหาร เชน Grab และ Lineman เปนตน เพื่อใหสามารถชำระเงินในรูปแบบกระเปา

เงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) และกำหนดจุดรับสงสินคาตามจุดเชื่อมตอของระบบขนสงสาธารณะ ในการนำอาหารที่สั่งให

นำมาสงบริเวณสถานีรถไฟฟาหรือจุดเชื่อมตอของระบบคมนาคมตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดโปรโมชั่นในรูปแบบการสะสม

แตม จากการใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ชำระคาโดยสารระบบขนสงสาธารณะและสั่งอาหาร เพื่อเปนสวนลด

สำหรับการใชบริการในครั้งตอไป  

 

3. เพื่อเปนการเพิ่มจำนวนผูใชเงินบาทดิจิทัลในวงกวางมากขึ้น ในการศึกษาครั้งถัดไปควรเพิ่มคำถาม 

ในแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชเงินบาทดิจิทัล (Digital Baht) ในการชำระคาสินคาและบริการกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากระบบ

ขนสงสาธารณะ เชน จองตั ๋วหนัง รานอาหาร รานคาสะดวกซื้อ  ตู จำหนายอาหารและเครื ่องดื ่มอัตโนมัติ การชำระคา

สาธารณูปโภค (คาทางดวน คาไฟฟา คาน้ำ) ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นที่ทำหนาที่เปนกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) โดยชำระ

เงินผาน QR Code  
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การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด 

เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ราน Banana ทุกอยาง20บาท 

A Study of Consumer Behavior and Marketing Strategies for 

Competitive Advantage of Banana 20Bath Everything Shop 
 

ทัตพงศ กรนิพงศ1 และ อัศวิณ ปสธุรรม2 

Tadpong Karinpong and Asawin Pasutham 

 

บทคัดยอ 
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการซื้อของผูบริโภค เพื่อนำมาสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม

ความสามารถทางการแขงขันใหกับราน Banana ทุกอยาง20บาท โดยไดทำการศึกษาประชากร2กลุม ไดแก 1) ผูประกอบการ

และบุคลากรตางๆจำนวน3ราย โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก  2) ผูบริโภคที่มาซื้อสินคากับรานคา โดยการเก็บแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางจำนวน 385 ตัวอยางผลการศึกษาพบวาดานประชากรศาสตร ผูใชบริการสวนใหญเปน เพศหญิง, ชวงอายุ 

21-30ป, ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช., รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000บาท สวนพฤติกรรมและปจจัยการซื้อของ

ผูบริโภคพบวา ลูกคาสวนใหญซื้อสินคาพลาสติก, จำนวน 2-4 ชิ้นตอครั้ง, ใชบริการ 2-3 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน

เลือกใชบริการเนื่องจากราคาถูก สวนดานการศึกษาสวนประสมทางการตลาดพบวา ปจจัยดานราคามีระดับความสำคัญมาก

ที่สุด   

 

คำสำคัญ: ผูบริโภค, ผูประกอบการ, ความสามารถทางการแขงขัน 

 

Abstract 
The objectives of this research are to study the behavior and purchasing factors of consumers to create 

marketing strategies for increasing the competitiveness of "Banana 20 Baht Shop". The methodology of 

research is conducted as follows: 1) 3 Entrepreneurs and personnel in various positions by in-depth 

interview 2) 385 Customers from "Banana 20Baht Shop" by questionnaire. The result of the research is as 

follows: Demographically, most of the customers are female, aged between 21-30years old. The levels of 

education are high school, monthly incomes are 10,000-20,000 Bath. Consumer behavior and purchasing 

factor, most customers buy a plastic product, the amount of 2-4 pieces per time, and visit the store 2-3 

times per month. The reason for choosing the service is because the price is affordable. Marketing Mix, 

the price factor is the most important. 

 

Keywords: consumer, entrepreneur, competitiveness  
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1. บทนำ 

 

     จากการเปล่ียนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเนื่องจากสถานการณโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ซบเซาในปจจุบันสงผล

ใหธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก มียอดขายลดลงและปดตัวลงไปเปนจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค

ที่เนนความสะดวกรวดเร็ว และเลือกสรรสินคาที่คุณภาพดีเปนหลัก สงผลใหมีการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น รานคาปลีก

ขนาดเล็กตองปรับตัวเพื่อเผชิญการแขงขันกับรานคาปลีกขนาดใหญเพื่อความอยูรอด โดยเลือกใชกลยุทธตางๆทางการตลาด

เพื่อเพิ่มยอดขาย 

     ดวยเหตุนี ้ผู วิจัยจึงมีความที่จะสนใจที ่จะศึกษา การศึกษาพฤติกรรมผู บริโภคและกลยุทธทางการตลาดเพื ่อเพิ่ม

ความสามารถทางการแขงขัน ราน Banana ทุกอยาง20บาท โดยเปนรานคาของใชเบ็ดเตล็ดที่ใชในชีวิตประจำวันสินคาสวน

ใหญในรานมีราคา20บาท และมีสินคาบางสวนที่ราคาเกิน ลูกคาสวนใหญเปนผูที่อาศัยอยูบริเวณชุมชนเขตสายไหม โดย

รานคาตองประสบปญหายอดขายที่ลดลงจากสถานการณโรคระบาดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังตองประสบกับการแขงขันทางตรง

กับรานคาสินคาเบ็ดเตล็ดประเภทเดียวกัน ภายในเขตสายไหมอีกจำนวนมาก จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาปจจัยตางๆของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาเพื่อสรางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการ

แขงขันใหกับราน Banana ทุกอยาง20บาท 

     โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหา ทำใหเกิดผลกระทบในระยะส้ันคือ ยอดขายลดลงผลกำไรไมสม่ำเสมอ, ลงทุนกับสินคา

ผิดประเภทไมตองความตองการของผูบริโภคและผูบริโภคเลือกใชรานคาปลีกขนาดใหญมากขึ้นสวนผลกระทบระยะยาวจะทำ

ใหมีความสามารถทางการแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจคอยๆลดลง จึงมีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซื้อและประเภทสินคาที่เลือกซื้อของผูบริโภค, เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ซื้อสินคาเบ็ดเตล็ด, เพื่อ

ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับราน Banana ทุกอยาง20บาท โดยประโยชนของ

งานวิจัยที่คาดวาจะไดรับคือ สามารถนำผลงานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันได, เพื่อเปน

แนวทางที่สามารถชวยใหธุรกิจสินคาเบ็ดเตล็ดมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น, เพื่อเปนแนวทางใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยการ

ซื้อของผูบริโภคสินคาเบ็ดเตล็ด 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     การนำแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู บริโภคมาวิเคราะห มีความสำคัญอยางมากในการสรางกลยุทธทาง

การตลาดตางๆใหกับธุรกิจ โดยหากมีความเขาใจถึงสาเหตุตางที่มีผลตอการจูงใจและตัดสินใจของผูบริโภค ก็จะสามารถรับรู

ไดถึงความตองการอยางแทจริงของผูบริโภค และสามารถสรางแบรนดหรือเลือกสินคาไดตรงตามความตองการของผูบริโภค 

โดยไดมีแนวทางการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริโภคดังนี้ 

     พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช และการประเมินผลการใชสินคา

หรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) การ

กระทำของบุคคลที่เกี ่ยวของกับการตัดสินใจเลือก(Select) การซื้อ(Purchase) การใช(Use) และการกำจัดสวนที่เหลือ

(Dispose) ของสินคาหรือบริการตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของตน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) กระบวนการที่เกี่ยวของ

กับบุคคลหรือกลุมในการจัดหา การเลือกสรร การซื้อ การใช และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ/บริการ เพื่อ
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ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในชวงเวลาหนึ่ง (ปณิศา มีจินดา, 2553) โดยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดและ

ความรูสึกผูบริโภคมี3รูปแบบ 

1) พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดลอมภายนอก เชน การสื่อสาร 

เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทำใหมีผลกระทบตอปจจัยดานความคิด ความรูสึกของผูบริโภคดวย และพฤติกรรมผูบริโภค ไดรับ

ผลกระทบมาจากปจจัยภายใน และภายนอก จึงทำใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดนิ่งอยูเหมือนเดิม แตอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวไดตลอดเวลา 2) พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและการ

กระทำ กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังนั้น ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองศึกษาทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกวา 

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา/บริการอะไร อยางไร และทำไม 3) พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน (Exchanges) 

หมายความวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีนี้คือการแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อ

(ผูบริโภค) กับผูขาย(เจาของสินคา) เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง (กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะว

นิช, 2553) 

     จากทีก่ลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อ การใช และการบริการโดยการแลกเปล่ียน

กับบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยผานกระบวนการตดัสินใจทัง้กอนและหลังการกระทำตางๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธทางการแขงขัน  

     ในการดำเนินธุรกิจ การสังเกตสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรตองนำขอมูลตางๆ มา

วิเคราะหเพื่อวางแผนกลยุทธใหประสบความสำเร็จ ซึ่งหากองคการไดมีการวิเคราะหแรงตาน 5 ดาน 1) การแขงขันที่มีอยูใน

ธุรกิจเดิม(Existing Competitor) 2) การคุกคามของผูมาใหม(New Entrants) 3) แรงกดดันของสินคาทดแทน (Subtitute) 

4) อำนาจการตอรองของผูซื้อ (Buyers) 5) อำนาจตอรองของผูขาย (Suppliers) หรือที่เรียกทั้งหมดวา การวิเคราะหแรง

กดดันทั้ง 5ดาน (Five Force Model)จะชวยใหองคกรไดเขาใจถึงโครงสราง แนวโนมหลักและแรงกระทำตางๆที่จะสามารถ

สงเสริมและลดแรงกดดันใหองคกรกาวไปสูเปาหมายที่ตั้งเอาไว  

     ความไดเปรียบทางการแขงขันหมายถึงความสัมพันธของจุดหมาย(เปาหมาย) ซึ่งธุรกิจใชอยูและวิธีการซึ่งแสวงหา

เปาหมายซึ่งสามารถสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเปนคุณคาที่เหนือกวาในการแขงขันซึ่งมีผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคามากกวาคูแขง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2547) ความสามารถขององคกรใดองคกรหนึ่งในการสรางผลงานเหนือองคกรอื่นๆ 

จากการผลิตสินคาหรือบริการที่ลูกคาตองการ จากนิยามหรือความหมายขางตน งานวิจัยครั้งนี้ไดกำหนดความหมายของ

ความไดเปรียบทางการแขงขนั หมายถึง การสรางความสามารถที่แตกตางเหนือกวาผูแขงขันและสงผลใหองคกรมีขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันเหนือคูแขงอื ่นในตลาด โดยการนำเสนอสิ่งที ่มีคุณคาแกลูกคาอยางสม่ำเสมอเปนสิ่งที ่คู แขงไมสามารถ

เลียนแบบหรือทำไดดีเทา (วิทยา ดานธำรงกุล, 2546) ความไดเปรียบทางการแขงขันหมายถึงฐานะที่ใหโอกาสการทำกำไรที่

สูงกับคูแขง โดยการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ การมุงสวนของตลาดที่เฉพาะเจาะจง การมุงการผลิตหรือชองทางการ

จำหนายการสรางความแตกตางจากคูแขงขัน (Fuller, 2004) การสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อใหธุรกิจอยูใน

ตำแหนงที่เหนือกวาคูแขงขัน ซึ่งตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง มีความสอดคลองกับทรัพยากรและ

ความพรอมของธุรกิจ โดยกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมี3กลยุทธไดแก 1) กลยุทธการสราง 
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ความแตกตาง 2) กลยุทธการเปนผูนำดานตนทุน 3) กลยุทธความแตกตางเฉพาะกลุม (Porter, 2005) 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันราน Banana ทุก

อยาง20บาท ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลโดยแบงออกไดเปน 2 สวน คือ การศึกษาเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยการ

สัมภาษณเชิงลึกจาก ผูประกอบการ,บุคลากรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ รวมทั้งส้ินจำนวน5ทาน และการแจกแบบสอบถามใหกับผูที่

เคยเขาใชบริการรานคาขายเบ็ดเตล็ด 20 บาททุกอยาง รวมทั้งสิ้น 385 คน อีกสวนหนึ่งคือการศึกษาเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ 

โดยการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เชนเอกสาร บทความ บทวิเคราะห เว็บไซตเพื่อนำขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาใช

ในการวิเคราะหเชิงกลยุทธ และกำหนดทิศทางขององคกรในอนาคต 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    ประชากรและกลุมตัวอยางคือกลุมผูบริโภคที่ใชบรกิารราน Banana ทุกอยาง20บาทแตเนื่องจากไมทราบจำนวนประชากร

ที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสูตรคำนวณของ Cochran (Cochran, 1977) ในกรณีที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนทีร่ะดบั

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5โดยไดขนาดกลุมประชากรตัวอยางจำนวน 385 ตัวอยาง  

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

     วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบพบโดยบังเอิญหรือแบบสะดวก จากกลุมผูที่ซื้อสินคาหรือใชบริการจากราน Banana ทุก

อยาง20บาท เพื่อทราบถึงขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซื้อและการใชบริการและนำขอมูลที่ไดมาเปนสวน

หนึ่งในการสรางกลยุทธทางการตลาดใหกับรานคา 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามทีร่วบรวมจากกลุมตัวอยางมาดำเนินการโดยแบงเปน3ตอนไดแก ตอนที่1 เปนขอมูลเกีย่วกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรและขอมูลสวนบุคคลเพื่อมาทำการวิเคราะหโดยใชการหาอัตรารอยละ (Percentage) ในการ

อธิบาย ตอนที่2 เปนขอมูลพฤตกิรรมและปจจัยการซื้อของผูบรโิภค วิเคราะหดวยการหาอัตรารอยละ (Percentage) ในการ

อธิบาย ตอนที่3 เปนขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีการใหคะแนนความสำคัญมากที่สุด 5 คะแนนและใหคะแนนความสำคัญนอยที่สุด 1 คะแนน  

สวนเกณฑการประเมินความหมายของคาเฉล่ีย และแปลความหมายโดยใชสูตรการคำนวณและการกำหนดชวงคะแนนตาม

มาตราสวนประเมินคาทางสถติคิะแนนเฉล่ีย (Arithmetic Mean)  ในแตละชวง

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิแบบเชิงปริมาณโดยการ วิจัยเชิงสำรวจ 

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชาการศาสตรของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 21 – 30ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 
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เฉล่ียตอเดือนอยูที่ระหวาง 10,000 – 20,000บาท 

สวนที่ 2 สวนพฤติกรรมและปจจัยการซื้อของผูบริโภคพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อสินคาประเภทพลาสติก 

ซื้อสินคาจำนวน 2-4 ชิ้นตอครั้ง ใชบริการ 2-3 ครั้งตอเดือน สาเหตุที่เลือกใชบริการเนื่องจากราคาถูก เลือกใชบริการใน

ชวงเวลา 15.01น.- 18.00น. ชำระคาสินคาดวยเงินสด และเลือกใชบริการรานสินคาเบ็ดเตล็ดเนื่องจากรานคาอยูใกลที่พัก 

สวนที่ 3 สวนแสดงระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา สวนที่มีระดับความคิดเห็นสำคัญมากที่สุด

ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา รองลงมาคือปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน 

ผลิตภัณฑ, ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ, ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร และ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ ตามลำดับ สวนที่มีระดับความสำคัญมากไดแก 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจำหนาย สวนที่มีระดับความสำคัญปานกลางไดแก ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ียรายดานและระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลำดับที่ ตัวแปรอิสระ คาเฉลี่ย การแปรคา 

1 ปจจัยดานราคา (Price) 4.35 มีความสำคัญมากที่สุด 

2 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 4.34 มีความสำคัญมากที่สุด 

3 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.31 มีความสำคัญมากที่สุด 

4 ปจจัยดานบุคลากร (People) 4.27 มีความสำคัญมากที่สุด 

5 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 4.25 มีความสำคัญมากที่สุด 

6 ปจจัยดานการจดัจำหนาย (Place) 3.64 มีความสำคัญมาก 

7 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 3.05 มีความสำคัญปานกลาง 

 

 

ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิแบบเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณเชิงลึก 

     สวนการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณจำนวนทั้งหมด 5 คนไดแก ผูประกอบการ พนักงานฝายจัดซื้อพนักงาน

แคชเชียร พนักงานประจำรานคา และพนักงานงานฝายคลังสินคา  เปนคำถามเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดำเนิน

ธุรกิจ และการประเมินสถานการณการแขงขันของธุรกิจจาก5ปจจัยมีเนื้อหาดังนี้ 

     การสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบการและบุคลากรพบวา จุดแข็งของรานคือสินคาที่หลากหลายกวาคูแขงโดยรอบและมกีาร

เพิ่มสินคาเขามาใหมอยูตลอด/ จุดออนคือทำเลที่ตั้งของรานและศักยภาพของบุคลากรภายในรานที่ยังไมสามารถบริการดาน

ตางๆไดอยางเต็มที่อีกทั้งยังมีสินคาคางสตอกอยูเปนจำนวนมาก/ โอกาสที่จะสงเสริมธุรกิจคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ

ผูบริโภคในยุคปจจุบันที่หันมาทำงานกันที่บานมากขึ้น ทำใหเริ่มมีความสนใจในสินคาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันภายในบาน อาจ

นำสินคาที่คงคางอยูในคลังมาจัดโปรโมชั่นเพื่อเปนการระบายสินคาออกได/ อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจคือตำแหนงของ

รานคาคูแขงที่อยูใกลบริเวณแหลงชุมชนมากกวาอีกทั้งยังมีรานคาที่มีสินคาประเภทเดียวกันเปดอยูเปนจำนวนมาก สวนดาน

ปจจัยการแขงขันทางธุรกิจ คูแขงในอุตสาหกรรมมีผลกระทบมากกับรานเนื่องจากเปนรานคาประเภทเดียวกันที่ขายราคา
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เทากัน /ดานคูแขงรายใหมซึ่งเปนรานคาเบ็ดเตล็ดแฟรนไชนมีผลกระทบไมมากนักเนื่องจากรานคาไดเปรียบเรื่องการรับสินคา

มาขายที่อิสระกวา /ดานคูแขงทางออม ไมมีผลกระทบเนื่องจากมีราคาของสินคาที่สูงกวาอยางชัดเจน/ ดานอำนาจการตอรอง

จากลูกคา มีอำนาจการตอรองสูงเนื่องจากภายในบริเวณนั้นมีรานคาที่ขายสินคาประเภทเดียวกันและราคาเทากันอยูหลาย

ราน/ ดานอำนาจการตอรองกับผูผลิต รานคาสามารถตอรองกับผูผลิตไดเพียงบางราย เนื่องจากรับสินคาจากหลายผูผลิตทำ

ใหจำนวนสินคาไมพอตอการตอรอง 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหสภาวะการแขงขันและผลกระทบ 

 

สภาวะการแขงขัน ผลกระทบ 

การแขงขันภายในอตุสาหกรรรม ผลกระทบสูง 

การเขามาของคูแขงรายใหม ผลกระทบปานกลาง 

อำนาจตอรองของผูขาย ผลกระทบปานกลาง 

อำนาจตอรองของผูซื้อ ผลกระทบปานกลาง 

ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ผลกระทบนอย 

 

 

        จากบทสัมภาษณเชิงลึกและการทำแบบสอบถามผูบริโภค ผูวิจัยไดนำเอาหลัก SWOT ANALYSIS มาวิเคราะหถึง จุด

แข็ง,จุดออน,โอกาส,อุปสรรคของราน Banana ทุกอยาง20บาทเพื่อที่จะไดทราบถึงศักยภาพของทางรานกอนจะนำไปสราง

กลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหกับรานคา 

จุดแข็ง (Strengths)  

1. พื้นที่ของรานมีขนาดที่ใหญ กวางขวางกวารานโดยรอบ ทำใหมีสินคาใหเลือกสรร หลากหลายประเภท  

2. สามารถเลือกสินคาที่จะเขามาขายไดหลากหลายและทันกระแสกวารานคาแฟรนไชนสินคาเบ็ดเตล็ดเนื่องจากรานคา

ประเภทนี้มีการกำหนดจำนวนและรูปแบบของสินคา 

3. เนื่องจากรานคามีพื้นที่ใหญจึงทำใหมีสินคาครบครันสามารถแยกหมวดหมูและจัดสินคาไดเปนระเบียบกวา 

4. มีการอัพเดทสินคาภายในรานอยางสม่ำเสมอ ทำใหผูบริโภคไดเลือกสรรสินคาใหมๆอยูตลอด 

5. มีที่จอดรถสรางความสะดวกสบายใหแกผูบริโภค โดยที่รานคาคูแขงอื่นตองจอดไดแครถจักรยานยนต  

จุดออน (Weakness) 

1. ที่ตั้งของรานคาอยูหางจากบริเวณแหลงชุมชน(ตลาด) เมื่อเทียบกับรานคาประเภทเดียวกันภายในซอย 

2. พนักงานภายในรานยังบริการลูกคาที่เขามาเลือกซื้อไดไมเต็มที่ ยังตองมีการกระตุนพนักงานอยูบางบางเวลา นอกจากนี้ยัง

ตองพัฒนาเรื่องการแนะนำสินคาใหกับผูเขามาใชบริการ 

3. ที่รานยังไมมีชองทางการขายทางออนไลน ทำใหเสียโอกาสจากลูกคากลุมนี้ไป 

4. มีสินคาที่ยังขายไมไดคางอยูในคลังของรานเยอะ เนื่องจากทางรานมีการเติมสินคาใหมๆอยูตลอดเวลา  
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5. มีจำนวนสาขานอย ทำใหผูบริโภคบางสวนเลือกเขารานคาที่แฟรนดไชนที่ดูนาเชื่อถือกวา 

โอกาส (Opportunity) 

1. เนื่องจากสถานการณที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน ผูคนปรับตัวโดยการทำงานหรือหารายไดจากที่บานมากขึ้น ทำใหสินคาที่

เกี่ยวกับการใชชีวิตประจำวันภายในบานไดรับความสนใจมากขึ้น 

2. ปจจุบันการเขาถึงเทคโนโลยีสื ่อออนไลนตางๆสามารถเขาถึงไดทั ่วทุกที ่ครอบคลุมทั ่วไทย สื ่อ Social Media , E-

commerce ยังมีแนวโนมการใชงานที่เพิ่มขึ้นในกลุมผูสูงอายุ ทำใหเพิ่มชองทางการจัดจำหนายไดหลากหลาย 

3. การขนสงในปจจุบันมีการพัฒนาใหมีความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางของสินคาสูผูบริโภค 

4. ปจจุบันมีการตั้งกลุมใน Online media เกี่ยวกับการรีวิวของใชในบานอยางแพรหลายทำใหมีโอกาสสรางยอดขายเพิ่มได

จากคนกลุมนี้ 

อุปสรรค (Threat)  

1. รานแฟรนไชนสินคาเบ็ดเตล็ด มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ผูบริโภคหันไปซื้อสินคาจากรานที่มีชื่อเสียงแทน 

2. ปจจุบันเริ่มมีรานสินคาเบ็ดเตล็ด10บาททุกอยางเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีคุณภาพและปริมาณไมเทารานสินคาเบ็ดเตล็ด20บาท

ทุกอยาง แตผูบริโภคอาจจะเลือกจากราคาที่ถูกกกวา 

3. ผูบริโภคมีชองทางการซื้อสินคาที่หลากหลายทั้งชองทาง OnlineและOffline ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดจากรานคา

ทั้งในประเทศและตางประเทศไดไมยาก จึงทำใหเกิดคูแขงและชองทางการแขงขันที่หลากหลาย 

4. คูแขงมีแนวโนมที่จะแขงขันทางการตลาดไดดีมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

     จากขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางและการสัมภาษณเชิงลึก สามารถนำมาออกแบบ 

กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ราน Banana ทุกอยาง20บาท โดยทำการศึกษา 

ขอมูลปฐมภูมิ ดานประชากรศาสตร พฤติกรรมศาสตร และสวนประสมทางการตลาด มาออกแบบกลยุทธทางการตลาดเพื่อ

เพิ่มความสามารถทางการแขงขัน และใช TOWs Metrix มาสรางการออกแบบกลยุทธ ซึ่งนำมาพิจารณารวมกับ ความพรอม

ดานตางๆขององคกร โดยผูวิจัยไดเลือกกลยุทธทั้งส้ิน 3 กลยุทธดังนี้ 

     ผูวิจัยไดเลือกกลยุทธการสรางความแตกตาง ดวยสินคาและบริการ เปนอันดับแรกเนื่องจากผูบริโภคจากกลุมประชากร

ตัวอยางไดใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาและดานผลิตภัณฑมากที่สุด เปน 2 อันดับแรก 

แตเนื่องดวยรานคาคูแขงในบริเวณนั้นเปนรานขายสินคาประเภทเดียวกัน และราคาเทากัน 

เปดอยูเปนจำนวนมาก จึงจำเปนตองสรางความแตกตาง ดวยสินคาที่แปลกใหมและบริการที่หลากหลายในดานตางๆ เพื่อ

ดึงดูดผูบริโภคจากรานคาคูแขงใหเขามาซื้อสินคาภายในรานมากที่สุด เชน การสรรหาสินคาใหมที่ทันกระแสในแตละชวงเขา

มาขาย การจัดโปรโมชั่นการขายสินคา การบริการเปลี่ยนสินคาเมื่อสินคามีตำหนิและการทำระบบ Membership เพื่อสะสม

แตมใหแกสมาชิกแลกรับสวนลด ซึ่งเปนบริการที่รานสินคาเบ็ดเตล็ดราคาเดียวทั่วไปไมมี ซึ่งสอดคลองกับ ภูริต กองบุญสุข 

(2561) สวนประสมคาปลีกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคารานคาปลีกแบบดั้งเดิม กรณีศึกษา รานชุมชน ตำบลปาไผ 

เชียงใหมอิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภครานคาชุมชนพบวา ดานความหลากหลายของประเภทสินคา 

การใหบริการลูกคาและการตั้งราคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในชุมชน 
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     ลำดับถัดมาเปนกลยุทธการเติบโต ในตลาดใหม โดยเปนกลยุทธขยายชองทางการบริการและขายทางออนไลน เนื่องจาก

พฤติกรรมผูบริโภคจากกลุมตัวอยางที่มักเลือกใชบริการรานสินคาเบ็ดเตล็ดที่อยูใกลที่พัก อีกทั้งราน Banana ทุกอยาง20บาท

ยังไมมีชองทางการขายทางออนไลน ทำใหไมสามารถเขาถึงผูบริโภคที่อยูไกลหรือคนละพื้นที่จากรานได ซึ่งปจจุบันการขาย

ทางออนไลนเปนชองทางที่ผูคนหันมาใชกันเปนจำนวนมาก จึงเปนการขยายตลาดใหมในกลุมผูบริโภคกลุมนี้ ใหสามารถ

เขาถึงรานคา เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับรานคาอยางครบวงจร อีกทั้งยังเปนชองทางที่ใหผูบริโภคสามารถ

ติดตอสอบถามการบริการตางๆได ซึ่งสอดคลองกับ ศรุตน อมรชัยนนท (2563) การศึกษาผลกระทบของ Social Media ตอ

อุตสาหกรรมคาปลีก กรณีศึกษาจากยานการคาแหงหนึ่ง พบวา การใชสื่อสังคมออนไลนในธุรกิจคาปลีกทำใหธุรกิจคาปลีก

ไดรับผลประโยชนจากการใชสื่อสังคมออนไลนในดานตางๆ ไดแก สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

สามารถตอบขอสงสัยไดสะดวก สามารถประหยัดตนทุนและคาใชจายในการสรางแบรนด สามารถลดขอจำกัดดานเวลา 

ระยะทางในการพบปะลูกคา 

     ลำดับสุดทายผูวิจัยไดเลือกใชกลยุทธดานพนักงาน เนื่องจากภายในราน Banana ทุกอยาง20บาทมีปญหาดานพนักงาน

ในหลายๆดาน เชน พนักงานมีหนาที่การทำงานไมชัดเจน พนักงานไมมีความรูความสามารถในการบริการ พนักงานไม

เพียงพอตอการบริการ นอกจากนี้ผูบริโภคจากกลุมประชากรตัวอยางยังไดใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานบุคลากรในระดับที่สูง จึงเลือกกลยุทธดานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของพนักงานและเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกรอยางยั่งยืน ซึ่งเมื่อหาพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะเพิ่มความสามารถ

ทางการแขงขันกับคูแขงไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ วิลาศ เรียงแหลม (2561) ตลอดจนเกิดกระบวกการในการสรางชองทาง

ใหเกิดการถายทอดความรูซึ่งกันและกันภายในระหวางบุคลากร ควบคูไปกับการรับความรูจากภายนอก ซึ่งเอื้อใหเกิดโอกาส

ในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสูการพัฒนาและสรางเปนฐานความรูที่เขมแข็งขององคกรตอไป 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งนี้ 

     ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน กรณีศึกษา ราน 

Banana ทุกอยาง20บาท พบปญหาในดานการทำแบบสอบถาม เนื่องจากผูวิจัยไดทำการเก็บแบบสอบถาม โดยการให

พนักงานในรานชวยแจกลูกคาที่เขามาใชบรกิาร ซึ่งปญหาที่พบคือ ผูตอบแบบสอบถามมีบางสวนทำแบบสอบถามไมครบ หรือ 

บางทานทำแคเพียงไมกี่ขอ ทำใหตองทำแบบสอบถามเพิ่มหลายครั้ง อีกทั้งบางขอคำถามของผูวิจัย ผูตอบแบบสอบถามเขาใจ

ไมชัดเจนจึงตองใหพนักงานที่แจกแบบสอบถามอธิบายเพิ่มเติม ในสวนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการและบุคลากร

ของราน พบวา คำถามที่ถามบางขอเขาใจไดยากเนื่องจากการใชคำในการตั้งคำถาม ผูวิจัยอิงกับหลักการของการวิจัยมาก

เกินไป จึงตองถามเปนภาษาที่เขาใจไดงาย 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

     1. สำหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจประเภทสินคาเบ็ดเตล็ด ผูวิจัยแนะนำใหเขาไปศึกษาสถานที่ประกอบการจริง 

เนื่องจากทำใหทราบหลายๆอยางชัดเจนกวาการหาแหลงขอมูลศึกษาเองทั้งในเรื่องการบริหารราน การจัดซื้อสินคา การ

บริหารคงคลัง การบริการของพนักงาน ซึ่งผูวิจัยไดทราบขอมูลที่แทจริงเมื่อไดเขาไปสัมภาษณเชิงลึก บุคลากรตำแหนงตางๆ 

ในรานคา และคำตอบที่ไดจากแตละทานแตกตางกันตามมุมมองของทานนั้นๆ  
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     2. ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน กรณีศึกษา ราน 

Banana ทุกอยาง20บาท เปนการศึกษาที่กำหนดขอบเขตเพียงรานBanana ทุกอยาง20บาทเทานั้น ซึ่งการศึกษาครั้งตอไป

อาจเพิ่มการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจากรานคาเบ็ดเตล็ดราคาเดยีวรานอื่นเพิ่มเตมิได เนื่องจากมีรานคาประเภทนี้กระจายตวั

อยูทั่วประเทศเพื่อการศึกษาใหครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น 
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ปจจัยเศรษฐกิจที่มีอทิธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาใน 

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

ECONOMIC FACTORS THAT INFLUENCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS 

IN ASEAN MEMBER STATES 

 
ทัศนีย ธนะศิรวิงษ01 และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธยีรชัย1

2 

Thadsanee Thanasiriwong and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเปนขอมูลทุติยภูมิใชเปนรายป ตั้งแต พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาแนล 

โดยวิธีวิเคราะห Fixed Effect Model เมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.10 ผลการวิจัยพบวาปจจัย

คะแนนความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) สามารถอธิบายการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาในทิศทางตรงกันขาม ในขณะที่ปจจัยที่เหลือ ไดแก การเปด

เสรีทางการคา (TOP) อัตราเงินเฟอ (INR) อัตราการวางงาน (UNR) อัตราแลกเปลี่ยน (EXR) และสามารถอธิบายการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศไหลเขาในทิศทางเดียวกัน 

 

คำสำคัญ: การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ, ปจจัยเศรษฐกิจ, อาเซียน, วิธีพาแนล 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the economic factors influencing foreign direct investment 

inflows in ASEAN member states. Using quarterly secondary data from 2010 to 2020 by panel data 

estimation, which reported that the Fixed Effect model is suitable model. When considering at 0.05 and 

0.10 significant level, the result shows that Doing Business (DB), Industrialization (IND) and Gross Domestic 

Product (GDP) had negative impacted on foreign direct investment inflows in ASEAN. While, Trade Openness 

(TOP), Inflation Rates (INR), Unemployment rate (UNR) and Exchange Rate (EXR) had positive impacted on 

foreign direct investment inflows in ASEAN. 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Economic Factors, ASEAN, Panel data 
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   1. บทนำ 
 

     การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขา (Inflow FDI)  เปนการลงทุนในระยะยาวโดยการเคลื่อนยายทุนจากประเทศ

หนึ่งสูประเทศผูรับการลงทุน ซึ่งการลงทุนโดยตรงจากประเทศไหลเขาเปนตัวชวยสำคัญในขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกตลอด

ระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาเนื่องจากประเทศเจาของทุนมีการถายทอดความรู เทคโนโลยี สงเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชากร ชวยสรางงาน ลดอัตราการวางงาน และทำใหมีการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการขยายการคาระหวางประเทศ 

ดังกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียนที่มีทั้งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม โดยมีแนวโนมของกระแสขาเขาของการ

ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตางก็พยายามดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนใน

ประเทศตนเองมากที่สุด (Cheng, T. & Ku, Y., 2000) ผานมาตรการตางๆ การเพิ่มขีดความสามารถ และพยายามผลักดัน

นโยบายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากตางประเทศเขามาในระบบเศรษฐกิจ เพื่อเปนการยกระดับภาคการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศตนเอง เนื่องจากสถานการณการติดเชื้อ โควิด-19 ทำใหป 2563 มีจำนวนการเขามาลงทุนจำนวนมูลคา 137.3 

พันลานดอลลารสหรัฐ ลดลงเกือบรอยละ 25 เมื่อเทียบกับป 2562 โดยพบวามีหลายประเทศในกลุมอาเซียนมีแนวโนมการ

เขามาลงทุนลดลงไมเวนแตกลุมประเทศที่มีการลงทุนขาเขาสูงที่สุดในภูมิภาคอยางสิงคโปร อินโดนีเซีย และเวียดนาม นั้น

ลวนมีมูลคาลดลง รวมถึงฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย เชนกัน ในขณะที่กลุมประเทศที่ไดรับแรงหนุนจากเงินทุนกระแสขาเขา

อยางกัมพูชาอยูในระดับคงที่ สวนบรูไน ลาว และพมา มีมูลคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 

     จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวากลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความจำเปนที่ตองพึ่งพาเงินลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ ทำใหการศึกษาปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขานี้มีความสำคัญอยางยิ่ง 

เพื่อนำผลการศึกษาที่ไดนั้นสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดึงดูดเม็ดเงินในการลงทุนจากตางประเทศใหมาก

ยิ่งขึ้นในอนาคต และเปนประโยชนเชิงวิชาการ สามารถใชเปนแนวทางศึกษาปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญตอ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพื่อเปนประโยชนตอภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ในการดึงดูดเม็ด

เงินจากบรรษัทขามชาติหรือนักลงทุนจากตางประเทศกลับเขามาลงทุนสูในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันเปนประโยชนทำให

ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากการเขามาลงทุนไดมากขึ้น ตลอดจนการเรงพัฒนาผูประกอบการและอุตสาหกรรมที่สอดคลอง

กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศมีความสามารถในการแขงขันในระดับที่สูงขึ้น นำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม 
 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

     การวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ กระแสขาเขาสูกลุมประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน จากที่มาและความสำคัญของปญหาการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลอยางมี

นัยสำคัญตอการเคลื่อนยายเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสูภูมิภาคอาเซียนและสามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

สำหรับการดึงดูดเม็ดเงินในการลงทุนจากตางประเทศใหมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 

     การศึกษาในครั้งนี้ทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาแนล ตั้งแตป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2563 เก็บขอมูลเปนรายป โดย

ประเทศที่จะทำการศึกษาคือประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้รวบรวมขอมูล

จาก ฐานขอมูลจากองคกรการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ฐานขอมูลจากธนาคารโลก 

(World Bank) และฐานขอมูลจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEANstats)  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี 
 

     ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสำนักคลาสสิก (Classical Growth Theory) Harris, D. J. (2007) เปนแนวคิดที่ 

ใหความสำคัญกับปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเชิงมหภาค เปนหลัก รวมทั้งปจจัยแวดลอมตางๆ ที่สนับสนุนและผลักดันการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสะสมทุน การพัฒนาเทคโนโลยี การแบงงานกันทำ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน และการคาเสรี โดยถูกตั้งสมมุติฐานวา เปนปจจัยหลักขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจใหเกิดการขยายตัวและเติบโต (พลภัทร บุรา

คม, 2556)  ซึ ่งสามารถวัดในเชิงปริมาณ ไดอยางตรงไปตรงและเปนระบบ อาทิ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ   อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ รายไดประชาชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวนแรงงานตลาด อัตราการวางงาน 

และปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของ ปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยหลักที่นำประเทศไปสูความเจริญมั่งคั่งและการสราง

ศักยภาพการแขงขันที่สำคัญอยางยิ่งในเวทีโลก  

     ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) เปนแนวคิดที่ใหความสำคัญกับศักยภาพของประเทศในการผลิตสินคาและบริการ 

สอดคลองกับทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสำนักคลาสสิก ซึ่งมุงเนนศักยภาพดานการผลิตสินคาและบริการ มี

ความเกี่ยวของกับระดับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมากแลวอัตราการเติบโตตอปของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  

     แนวคิดเกี่ยวกับเงินเฟอ (Inflation) ถือเปนตนทุนการประกอบธุรกิจ ซึ่งหากระดับเงินเฟออยูในระดับที่เหมาะสมก็ถือเปน

แรงจูงใจใหผูผลิตเกิดการผลิตสินคาและบริการเขาสูตลาด ในกรณีของประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยมีการกำหนด

ตามเปาหมายรวมกับรัฐบาล โดยตองรักษาอัตราเงินเฟอใหอยูในกรอบเปาหมายระดับรอยละ 1 – 3 ซึ่งถือวาอยูในอัตราที่

เหมาะสม ภาวะเงินเฟอสามารถสรางแรงจูงใจในการใชจายและลงทุน  ในฝงผูประกอบการมีโอกาสที่จะสรางกำไรไดใน

อนาคต มีความมั่นใจในการลงทุนและขยายการลงทุนมากขึ้นไปสูการจางงานที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในภาพรวมทำใหธุรกิจเกิดการขยายตัวและเติบโต (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) 

     แนวคิดเกี่ยวกับการวางงานเปนแนวคิดที่ใหความสำคัญกับจำนวนแรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาและบริการใหกับ

เศรษฐกิจ  หากมีจำนวนแรงงานมากก็สามารถตัง้สมมุติฐานไดวา ประเทศนั้นๆ มีการจางงาน คนมีงานทำ และเศรษฐกิจกำลัง

ขับเคล่ือนไปขางหนา หากมีอัตราการวางงานสูง ก็อุปนัยไดวาตลาดแรงงานเริ่มมีความออนไหว สงผลใหอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ อมรทิพย แทเที่ยงธรรม (2540) มีแนวคิดวา          การวางงานเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาในระบบเศรษฐกิจ 

การที่ประชากรสวนหนึ่งในประเทศอยูในภาวะที่เปนบุคคลซึ่งไมมีทำงานทำและประสงคจะทำแตไมมีงาน 

     แนวคิดเกี่ยวกับความยากงายในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ใหความสำคัญกับปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ แนวคิดนี้ถูกพัฒนาและจัดทำเปนดัชนี (Index) อยางเปนระบบโดยนักเศรษฐศาสตรชั้นนำของธนาคารโลก 

(World Bank) นำเสนอผานการจัดอันดับ โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบที่เอื้อตอการดำเนินธุรกิจ การ

ปกปอง สิทธิ์ในทรัพยสินของนักลงทุนอยางเขมแข็งและเปนธรรม ตลอดจนการมีขอกำหนดหรือนโยบายที่เปนมิตรกับภาค

ธุรกิจ เปนปจจัยที่สงผลตอการการลงทุนระหวางประเทศอยางมีนัยสำคัญ  

     แนวคิดเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคา เปนการลดปญหาและอุปสรรคดานอัตราภาษีระหวางประเทศที่เรียกเก็บโดย

รัฐบาล ภาษี/อากรนำเขา การกำหนดโควตา ตลอดจนกฎระเบียบวาดวยลิขสิทธิ์และที่ไมใชภาษีนั้น      ใหการไหลเวียนของ

สินคาและบริการระหวางประเทศมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น (Banton, 2021)   

      

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

739



2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 

     จากการทบทวนงานศึกษาที่ผานมาพบวามีหลายปจจัยที่สงผลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดยปจจัยผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ ในงานวิจัยของ สมศักดิ ์ โชติชวง (2557) พบวา อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศสงผลใหนักลงทุนสนใจเขามาลงทุนในประเทศมากขึ้น งานวิจัยของ สิทธิ์ มูลแกว (2555) ที่กลาวไววาการ

ลงทุนจากตางชาติมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ งานวิจัยของ Javaid (2016) ชี้ใหเห็นวา

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศนั้นมีผลกระทบเชิงบวกที่แข็งแกรงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดานปจจัยดานการเปดเสรี

ทางการคา ดานงานวิจัยของ อรุณรัตน พันธมาลี และ ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล (2564) พบวาการเปดเสรีทางการคามี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศขาซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว 

เกิดจากขอจำกัดของขอมูลที่ใชในการศึกษาในชวงระยะเวลา 10 ป อาจจะทำใหผลที่ไดจากการศึกษายังไมชัดเจนตรงกันขาม

งานวิจัยของ วรสิทธิ์ พนาวรกิจ (2561) พบวาอัตราการเปดการคาระหวางประเทศซึ่งสะทอนถึงการเปดเสรีทางการคาขาย

สงผลเชิงบวกตอปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศอยางมีนัยสำคัญ  สวนผลการวิเคราะหของ Luu , Trinh and Vu 

(2017) แสดงใหเห็นวาระดับการเปดเสรีทางการคาระดับการพฒันาโครงสรางพื้นฐานถือเปนปจจัยสำคัญในการขับเคล่ือนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ Belloumi and Alshehry (2018) พบวาการพัฒนาทางดานการเงินและการเปดกวางทาง

การคา สงผลกระทบเชิงบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดานปจจัยเงินเฟอ ผลการศึกษาของอรุณรัตน พันธมาลี และ ศิริ

ขวัญ เจริญวิริยะกุล (2564) พบวาอัตราเงินเฟอภายในประเทศ  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศขาเขา เมื่ออัตราเงินเฟอภายในประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณเงินลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศขาเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2815  ดานปจจัยการวางงาน ผลวิจัยของ Alalawneh and Nessa (2020) การลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศกับการวางงานไมมีความสัมพันธในระยะสั ้น ดานปจจัยอัตราแลกเปลี ่ยน ผลการศึกษาของ 

Mortimore & Vergara (2004) ระบุวาความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเปนปจจัยบวกในการ

ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และ Blonigen (2011) ระบุวาปจจัยที ่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนโดยตรง

ตางประเทศ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน การแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลใหเกิดการออกไปลงทุนโดยตรงตางประเทศใน

ประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนออนคาลง ดานปจจัยการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยของ ลัดดาวัลย พรหมดนตรี 

(2550) กลาววา ลักษณะของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศชวยกระตุนใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับสูงทำให

โครงสรางการผลิตและการลงทุนเปล่ียนแปลงไปสูภาคอุตสาหกรรมที่เนนการใชปจจัยทุนมากขึ้น  
 

2.3 กรอบแนวการวิจัย 

     ผูวิจัยมีการพิจารณาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังวิจัยรูปที่ 1 
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

     งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศไหลเขาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนดวยวิธีการเคราะหสมการถดถอย โดยใชรูปแบบของการวิเคราะหขอมูล

แบบ Panel data regression เปนขอมูลผสมระหวางขอมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) กับขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-

Section Data) ซึ่งประกอบดวยขอมูลอนุกรมเวลาของแตละประเทศทั้งหมดจำนวน 10 ประเทศ ประกอบดวย บรูไน คารุส

ซาลาม (BRN) กัมพูชา (KHM) อินโดนีเซีย (IDN) ลาว (LAO) มาเลเซีย (MYS) พมา (MMR) ฟลิปปนส (PHL) สิงคโปร (SGP) 

ไทย (THA) และเวียดนาม (VNM) และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยตางๆ กับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ โดย

ผูวิจัยไดกำหนดแบบจําลองพาเนล ดังนี้ 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐹𝐹𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐹𝐹𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑈𝑈𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝐼𝐼𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝐺𝐺𝐹𝐹𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  
 

     สมการที่ (1) แบบจําลองพาเนล 
 

3.1 การสมมติฐานของงานวิจัย 
 

ตารางที่ 1 สมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตาม 
    

ตัวแปรอิสระ ทิศทางความสมัพันธ เคร่ืองหมาย แหลงขอมูล 

DB (ระดับคะแนน) ทิศทางเดียวกัน + Doing Business 

TOP (%) ทิศทางตรงกันขาม - World Bank 

INR (%) ทิศทางเดียวกัน + ASEAN Stats 

UNR (%) ทิศทางตรงกันขาม - World Bank 

IND (%) ทิศทางเดียวกัน + World Bank 

EXR (สกุลเงินตอ 1 USD) ทิศทางเดียวกัน + UNCTAD 

GDP  (%) ทิศทางเดียวกัน + World Bank 
 

(1) 
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     จากตารางที่ 1 สมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามขางตน ไดแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระที่

อาจมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตัวแปรตาม จำนวน 5 ตัวแปร คือ คะแนนความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) 

อัตราเงินเฟอ (INR) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) อัตราแลกเปลี่ยน (EXR) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

สวนตัวแปรที่เหลือจำนวน 2 ตัวแปร คือ การเปดเสรีทางการคา (TOP) อัตราการวางงาน (UNR) ตั้งสมมติฐานวาทิศทาง

ความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา  
 

ตารางที่ 2  คาสถิติเชิงพรรณนาของขอมูลตัวแปร 
 

สถิติ คาเฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

FDI 6.38 32.17 -1.32 6.67 

DB 104.45 190.00 8.00 56.44 

TOP 125.72 379.10 11.86 86.52 

INR 3.14 18.60 -5.90 3.01 

UNR 2.65 9.32 0.14 2.20 

IND 18.42 30.93 7.45 5.19 

EXR 4714.29 23208.37 1.25 6954.05 

GDP 4.71 14.53 -9.57 3.59 
 

      ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาแสดงคาเฉลี่ยของตัวแปรการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) คะแนนความยาก

งายในการประกอบธุรกิจ (DB) การเปดเสรีทางการคา (TOP) อัตราเงินเฟอ (INR) อัตราแลกเปลี่ยน (EXR) อัตราการวางงาน 

(UNR) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คือ 6.38  104.45  125.72  3.14  

2.65  18.42  4714.29  4.71 ตามลำดับ คามัธยฐานคือ 32.17  190.00  379.10  18.60  9.32  30.93  23208.37  14.53 

ตามลำดับ  คาสูงสุดคือ 32.17  190.00  379.10  18.60  9.32  30.93  23208.37  14.53 ตามลำดับ และคาต่ำสุดคือ -

1.32  8  11.86  -5.9  0.14  7.45  1.25  -9.57 ตามลำดับ 

4.2 การทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
 

ตารางที่ 3  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระท่ีใชในการศึกษา 
 

Correlation DB  TOP  INR UNR  IND  EXR  GDP 

DB  1       
TOP  0.614* 1      
INR  -0.455* -0.182 1     
UNR  0.237 0.005 -0.372 1    
IND  0.382 -0.033 -0.102 -0.100 1   
EXR  -0.242 -0.042 0.419 -0.207 -0.407 1  
GDP  -0.316 0.001 0.415 -0.385 -0.115 0.224 1 
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* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

     จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามอิสระ สวนใหญเปนไปตามขอตกลงวาตัวแปรอิสระไมมี

ความสัมพันธกันเอง หรือหากสัมพันธกันก็จะตองมีความสัมพันธกันไมสูงมากนัก โดยคูตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก 

ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) และการเปดเสรีทางการคา (TOP) โดยมีคาเทากับ 0.614 ซึ่งมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) และอัตราเงินเฟอ 

(INR)  มีความสัมพันธในตรงกันขามมากที่สุด โดยมีคาเทากับ -0.455 เปนตน  
 

4.2 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพาเนล 
      

     เพื่อพิจารณาเลือกใชประมาณการที่เหมาะสมในการศึกษาระหวางวิธี Fixed Effect model หรือ วิธี Random Effect 

model หรือ วิธี Pooled Regression Analysis ตอมาทำการวิเคราะหโดยเริ่มพิจารณาจากวิธี Random Effect model 

แลวทดสอบดวย Hausman-test ผลคาความนาจะเปน (Prob.) นอยกวา 0.05 ตอมาจึงพิจารณาวิธี Fixed Effect model 

แลวทดสอบดวย Wald-test ตามลำดับ ผลคาความนาจะเปน (Prob.) นอยกวา 0.05 ดังนั้นการประมาณคาดวยวิธี Fixed 

Effect model จึงเปนวิธีที่เหมาะสมในการศึกษา  
  

ตารางที่ 4  แสดงผลการประมาณคาแบบ Fixed Effects  
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ ์ ความคลาดเคลือ่น คาสถิติ Z ความนาจะเปน 

คาคงที ่ 1.908734 5.308715 0.359547 0.7201 

DB 1.369978 0.741932 1.846501     0.0683** 

TOP -0.045489 0.016228 -2.803045  0.0063* 

INR -0.114230 0.085983 -1.328508 0.1876 

UNR -0.782558 0.405642 -1.929183     0.0571** 

 

ตารางที่ 4  แสดงผลการประมาณคาแบบ Fixed Effects (ตอ) 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ ์ ความคลาดเคลือ่น คาสถิติ Z ความนาจะเปน 

IND 0.397165 0.167065 2.377315   0.0197* 

EXR -2.565841 2.148329 -1.194343 0.2357 

GDP 0.049760 0.063816 0.779741 0.4377 

R-squared 0.943677 F-statistic 87.96211  

Adj. R-squared 0.932949 Durbin-Watson 2.025908  

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 

     จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธแบบ Fixed Effects พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดึงดูดเม็ดเงินการ

ลงทุนทางตรงจากตางประเทศ หรือ FDI อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การเปดเสรีทางการคา  (TOP) และ

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) โดยที่ตัวแปรการเปดเสรีทางการคา (TOP) สงผลตอการลงทุนทางตรงจาก
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ตางประเทศในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณ FDI ไหลเขา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวกับงานวิจัยของ อรุณรัตน พันธ

มาลี และ ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล (2564) ดวยขอจำกัดของขอมูลที่ใชในการศึกษาในอยูในชวงระยะเวลา 11 ป ซึ่งใกลเคียงกบั

งานวิจัยดังกลาวอาจทำใหผลที่ไดจากการศึกษายังไมชัดเจน โดยการเปดเสรีทางการคานั้นแสดงถึงภาพการนำเขาและสงออก

ของสินคา กลาวคือเม็ดเงินที่เขาสูประเทศผูรับทุนนั้นจะเปนทั้งฐานการผลิตและขายในประเทศมากกวาที่ผลิตเพื่อสงออก 

ขณะที่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) สงผลในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ  FDI ไหลเขา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั ้งไวกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย พรหมดนตรี (2550) และ จักรพงศ ทิมจรัส (2545) ในยุคปจจุบันใชเครื ่องจักรและ

นวัตกรรมในกระบวนการผลิต สงผลใหประชากรมีคุณภาพชีวิตและรายไดเฉลี่ยสูงขึ ้น กลาวคือการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศจะชวยกระตุนใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับสูงทำใหโครงสรางการผลิตและการลงทุนเปลี่ยนแปลง

ไปสูภาคอุตสาหกรรมที่เนนการใชปจจัยทุนมากขึ้น แตละประเทศเกิดความพยายามในการพัฒนาประเทศตนเองใหรองรับ

กลุมประเทศที่เนนเขามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  

     เมื่อผูวิจัยพิจารณาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 พบวา ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) สงผลตอในทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณ FDI ไหลเขา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไวกับงานวิจัยของ Djankov, McLiesh and Ramalho 

(2006) และ Gillanders and Whelan (2010) มีการกลาวถึงตัวชี ้วัดคะแนนความยากงายในการประกอบธุรกิจวาเปน

สวนประกอบหนึ่งที่เปนประโยชนตอการเติบโตและการพัฒนาของแตละประเทศที่จะสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศคูแขงไดในระยะยาว ซึ่งปจจัยดังกลาวมีแนวโนมในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกระแสขาเขาไดมาก

ขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของประเทศที่กำลังพัฒนาอยางเชนประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน ในขณะที่อัตราการวางงาน 

(UNR) สงผลในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณ FDI ไหลเขา ซึ ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไวกับงานวิจัยงานวิจัยของ 

Alalawneh and Nessa (2020) ไดทำการศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศตอการวางงานของ

ประชากรประเทศในกลุมตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ผลการวิจัยพบวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศชวยลดอัตรา

การวางงานในระยะยาว กลาวคือการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศกับการวางงานไมมีความสัมพันธในระยะส้ัน  
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

พบวา ปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธเชิงบวกตอ FDI ไดแก ความยากงายในการประกอบธุรกิจ (DB) การ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (IND) ในขณะที่ปจจัยการเปดเสรีทางการคา (TOP) อัตราการวางงาน (UNR) เปนปจจัยที่มี

นัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธเชิงลบตอ FDI 
 

     ขอเสนอแนะจากการศึกษา  

     ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยยังมีความจำเปนตองพึ่งพาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น

ในอนาคตเพื่อนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

     1. การปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบตางๆ ใหสอดคลองกับบริบททางธุรกิจที่เปลี ่ยนแปลงไป ซึ่งเปนการเพิ่ม

ความสามารถของประเทศในการแขงขันไดดียิ่งขึ้น รวมถึงการเอื้อตอนักลงทุนตางชาติใหมีความคลองตัวตอการเขามาลงทุน

ในประเทศ 

     2. การปรับปรุงคุณภาพของสถาบันทางเศรษฐกิจและบทบาทของภาครัฐ รวมถึงระบบงานราชการใหมีประสิทธิภาพ มี

ความทันสมัย พรอมรับมือกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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     3. การมุงสงเสริมดานการสรางงานโดยมีนโยบายสงเสริมดานแหลงเงินทุนใหกับกลุมวิสาหกิจเริ่มตน และวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ เมื่อธุรกิจเติบโตจึงกอใหเกิดการจางงาน สงผลใหอัตราการวางงานลดลง ประชากรใน

ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  
 

     ขอเสนอแนะครั้งตอไป 

     1. การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้มุงเนนศึกษาภาพรวมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแตละประเทศมีความแตกตางกันทั้งระบอบ

การปกครอง โครงสรางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขัน จึงควรทำการศึกษาเปนรายประเทศเพื่อความเหมาะสม

ภายใตปจจัยที่มีขอจำกัดของแตละประเทศ 

     2. จากการศึกษาขอมูล ตัวเลขของ FDI ในระหวางสถานการณโควิด-19 สงผลกระทบในภาพรวมระดับโลก เกิดการ

เคลื ่อนยายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ควรทำการศึกษาชวงกอนและหลังสถานการณโควิด-19 วา

สถานการณดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเขามาลงทุนในประเทศหรือไม 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม เพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม โดยใชแบบสอบถามวัดความสำคัญ และผลการปฏิบัติตาม

ปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมตามแนวคิดของ Katzenbach and Smith 6 ดาน 37 ขอ มีกลุมตัวอยาง 45 คน และ

ประเมินประสิทธิผลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) ผลการศึกษาพบวามี 4 ดาน 6 ขอ ที่

ประเมินวามีความสำคัญสูงแตผลปฏิบัติการยังต่ำอยู จึงตองพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนการเรงดวน ไดแก ขอ 1. การ

ปรึกษาหารืออยางเปดเผยและมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกทุกคน ขอ 2. การมีทีมยอยมีความเปนไปไดหรือมีความจำเปนตอทีม 

ขอ 3. การมีศักยภาพที่จะพัฒนาทักษะทั้ง 3 ดาน ใหบรรลุเปาหมายในระดับที่ทีมตองการ ขอ 4. การยอมรับความสำคัญของ

เปาหมาย วิธีการวัดความสำเร็จรวมกัน ขอ 5. การที่กระบวนการทำงานมาจากทักษะของสมาชิกและสอดคลองกับความ

ตองการของสมาชิกคนอื่น ๆ และขอ 6. การที่กระบวนการทำงานสามารถปรับเปล่ียนและปรับปรุงไดตลอดเวลา  

คำสำคัญ: ประสิทธิผลการทำงานเปนทีม, การวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน, การประเมินผลประสิทธิผลการ

ทำงานเปนทีม 

 

Abstract 

The objectives of this study were to examine the importance and performance of the team effective, 

and evaluate the team effectiveness.  Questionnaires were used to measure the level of the importance 

and performance of the team effectiveness using Katzenbach and Smith Team Effectiveness Models of 6 

dimensions 37 items with 45 employees. The Importance-Performance Analysis ( IPA) technique was used 

to evaluate the team effectiveness. The results find that there are 4 dimensions 6 items that are evaluated 

as mostly important but their performance are rather low, these must be considered to be improved 

urgently.  There are discussions open and interactive for all member, sub- teams possible or necessary, 

member have the potential in all three categories to advance his or her skills to the level required by the 

team’ s purpose and goals, capitalize on and enhance the skills of all members and consistent with other 

demands on the members and provide for modification and improvement over time. 

Keywords: Team Effectiveness, Importance-Performance Analysis, Evacuate Team Effectiveness 
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1. บทนำ 

      

     ผลสำเร็จที่เกิดจากการบรรลุวัตถุประสงคหรือจากความสามารถในการทำตามเปาหมายที่กำหนดไวใหผลงานนั้นออกมาดี 

เรียกวา ประสิทธิผล ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะชวยสรางใหการทำงานเกิดประสิทธิผลคือการทำงานเปนทีม จะเห็นไดวาปจจุบันการ

ทำงานเปนทีมเกิดขึ้นในทุกองคกร โดยแตละองคกรลวนแสวงหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และทัศนคติที่ดีเขามาเปน

สวนหนึ่งของทีม องคกรตางขับเคล่ือนดวยบุคลากรที่เปนทรัพยากรทรงคุณคา ยิ่งไปกวานั้นคุณคาของบุคคลที่สามารถรวมกัน

เปนทีมที่มีประสิทธิผลก็จะสงผลตอความสำเร็จขององคกรได เห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกามีองคกรขนาดใหญมากวา 500 

แหง มีลักษณะการทำงานเปนทีมมากถึง 80% นอกจากนี้องคกรขนาดเล็กมีลักษณะการทำงานเปนทีมเชนเดียวกันซึ่งมี

จำนวนมากถึง 68% (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2559) สงผลใหการทำงานในปจจุบันมีลักษณะการทำงาน

เปนทีมมากขึ้นซึ่งตองใชทักษะและปจจัยหลากหลายดานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

     การทำงานเปนทีมใหเกิดประสิทธิผลนั้น สมาชิกในทีมตองมีความรู ความเขาใจในปจจัยพื้นฐานของการทำงานเปนทีมซึ่ง

เปนหัวใจสำคัญในการทำงานรวมกัน โดยสมาชิกในทีมตองรวมกันกำหนดเปาหมาย รวมทั้งตองมีการกำหนดเปาหมายของ

ผลงานจากจุดมุงหมายที่ยึดถือรวมกันอีกดวย นอกจากนี้สมาชิกในทีมตองมีทักษะที่หลากหลายแตกตางกันออกไป เพื่อ

สงเสริมความสามารถซึ่งกันและกันไมวาจะเปนความสามารถดานเทคนิค ความสามารถในการทำงานเฉพาะดาน รวมถึงมี

ความรับผิดชอบในการทำงานรวมกันไมใชใหหัวหนาทีมรับผิดชอบเพียงคนเดียว ปจจัยสุดทายที่สำคัญคือความมุงมั่นของทีม

อยางแรงกลาที่ตองการจะทำใหงานสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี (Pentland and Kanzenbach, 2013) 

     หนวยงาน ABC เปนอีกหนึ่งองคกรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเปนทีมเพื่อใหสอดคลองกับคานิยมของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาบุคลากรขององคกรทุมเทแรงกาย แรงใจ และเวลาในการทำงานเปนอยางมาก

จากภาระหนาที่ที่เพิ่มขึ้น (งานเวชระเบียนและสถิติ, 2565) แตยังไมเคยมีการศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติตามปจจัย

ประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม ทำใหไมสามารถประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมได สงผลใหผูบริหารไมสามารถ

ทราบไดวาบุคลากรใหความสำคัญและมีผลปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมอยูในระดับใด มีความเขาใจ

และความรูเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของการทำงานเปนทีมถูกตองหรือไม สุดทายแลวองคกรจะไมสามารถปรับปรุงแกไขหรือ

สงเสริมพัฒนาการทำงานของทีมใหเกิดประสิทธิผลได  

     ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติงานตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมของบุคลากรหนวยงาน ABC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   เพื่อใช

สำหรับการปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานเปนตอไป                  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 

 

     Meuse (2009) กลาววา กุญแจที่สำคัญในการพัฒนาทีมที่ประสิทธิภาพ คือ การตระหนักวาความสำเร็จของทีมไมได

เกิดขึ้นอยางงายดาย ทีมตองใชเวลาพรอมดวยความพยายามเปนอยางมาก รวมถึงการไดรับคำแนะนำที่ดีจากหัวหนาทีมและ

การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหไดมาซึ่งผลงานระดับสูง สมาชิกในทีมตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การปฏิบัติงานไมวาจะเปนปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอกที่สงผลตอประสิทธิผลของทีม 

     Salas, Sims and Burke (2005) กลาววา ทีมคือบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป มีบทบาทหนาที่การทำงาน การแสดงความ

คิดเห็น ปฏิสัมพันธรวมกันในทีม และมุงไปสูเปาหมาย ที่มีคุณคาขององคกร โดยประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมนี้อาศัย

กลไกการประสานงานเปนเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน เพื่อทำใหผลงานเกิดผลลัพธที่มี

มูลคาเพิ่มขึ้น 

     Katzenbach and Smith (1993) กลาววา ทีมงานเปนรากฐานของประสิทธิภาพในการทำงาน ซ่ึงทีมสามารถทำงานไดดีกวา

บุคคลที่ทำงานเพียงคนเดียว ทีมที่จะประสบความสำเร็จไดนั้นสมาชิกในทีมตองมีความมุงมั่นในทีมอยางแรงกลาที่จะบรรลุ

เปาหมาย มีวัตถุประสงคที่สมาชิกทุกคนไดรวมกำหนดไวตั้งแตตน และสมาชิกในทีมตองมีทักษะที่หลากหลายเพื่อรวมสราง

ผลงานของสวนรวม และสามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงานของสวนบุคคลไดดวย 

      Katzenbach and Smith (1993) ยังกลาววา ความมีปญญาของทีม (wisdom of team) จะชวยสรางผลปฏิบัติการสูง

ใหกับองคกร (high performance organization) 

 

2.2 แบบจำลองของทีมที่มีประสิทธิผล 

 

     Katzenbach and Smith (1993) กลาววา ทีมที่ประสบความสำเร็จคือสมาชิกในทีมมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมาย

ดวยแนวทางและวัตถุประสงคที่กำหนดรวมกัน โดยประกอบดวย 3 เปาหมายคือ 1) ผลงานของสวนรวม 2) การเติบโตสวน

บุคคลและ 3) ผลการดำเนินงาน นอกจากเปาหมายของทีมแลวยังมีองคประกอบพื้นฐานที่ทีมจำเปนตองมีคือ 1) ความมุงมั่น 

ประกอบดวย การมีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง การมีแนวทางรวมกันและการมีวัตถุประสงคที ่มีความหมาย 2) ทักษะ 

ประกอบดวย ทักษะการแกไขปญหา ทักษะทางเทคนิคที่หลากหลายในการทำงาน และทักษะมนุษยสัมพันธและ3) ความ

รับผิดชอบ ประกอบดวย ความรับผิดชอบรวมกัน ความรับผิดชอบในกลุมคนจำนวนนอย และความรับผิดชอบของสวนบุคคล 

แบบจำลอง Focusing on Team Basics ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจำลอง Focusing on Team Basics 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Katzenbach and Smith (1993) 

     Katzenbach and Smith (1993) ไดอธิบายถึงขอพิจารณาการวิเคราะหการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลดังนี้           1) 

ขนาดของทีมมีความเหมาะสมหรือไม 2) สมาชิกมีทักษะที่หลากหลายเพียงพอหรือไม 3) วัตถุประสงคของทีมมีความหมายที่

สามารถเขาใจไดจริง 4) เปาหมายของทีมมีความชัดเจน สามารถเปนจริง และสามารถวัดผลไดหรือไม 5) แนวทางการทำงาน

ของทีม มีการตกลงรวมกัน และมีความชัดเจนหรือไม 6) มีความรับผิดชอบรวมกันกับผลลัพธของกลุมหรือไม 

 

2.3 เทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-Performance Analysis: IPA) 

 

     Martilla and Jame (1977) กลาวไววา การวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงานเปนเทคนิคพื้นฐานที่วิเคราะห

คุณลักษณะสินคาและบริการตาง ๆ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและการใหบริการจากการประเมินผลของลูกคา 

ปจจุบัน IPA เปนที่นิยมและประยุกตใชในการบริหารจัดการเชน แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของทีม 

ความหมายของเครื่องมือการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงานแบงเปน 4 สวน คือ 1) เพงความสนใจแสดง

คุณลักษณะที่มีความสำคัญสูง แตผลปฏิบัติงานต่ำ ตำแหนงนี้จำเปนตองไดรับความสนใจมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงเปนการ

เรงดวน เพราะเปนจุดออนขององคกร 2) ทำดีแลว รักษาเอาไวแสดงคุณลักษณะที่มีความสำคัญและผลปฏิบัติงานอยูใน

ระดับสูงทั้งคู ตำแหนงนี้ควรรักษาความสามารถในการดำเนินงานใหคงเดิม เพราะเปนจุดแข็งขององคกร 3) ลำดับความสำคัญ

ต่ำแสดงคุณลักษณะที่มีความสำคัญและผลปฏิบัติงานอยูในระดับต่ำทั้งคู ตำแหนงนี้จึงควรใหความสนใจนอยลง ไมควรทุมเท

ใหความสำคัญมากจนเกินไป 4) มีโอกาสลมเลิกแสดงคุณลักษณะที่มีความสำคัญต่ำ แตมีผลการปฏิบัติงานสูง ตำแหนงนี้

องคกรควรเปลี่ยนแผนกลยุทธในการจัดสรรทรัพยากรไปสวนอื่น ๆได เนื่องจากองคกรใหความสำคัญมากเกินความจำเปน 

แผนผังแสดงการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance Analysis: IPA) ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance Analysis: IPA) 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Martilla and Jame (1977) 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

     ทิพยภาภรณ ชุนออน (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาขอมูลสวนบุคคล บุคลิกภาพ พฤติกรรมการทำงานเปนทีม และ 

แรงจูงใจ ที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของพนักงานปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษา 1) ความแตกตางของปจจัยขอมูลสวนบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 2) อิทธิพลของของปจจัยดาน

บุคลิกภาพที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 3) อิทธิพลของปจจัยดานพฤติกรรมการทำงานเปนทีมที่สงผลตอ

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 4) อิทธิพลของของปจจัยดานแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีม โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยวิเคราะหขอมูลดานสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา

ปจจัยดานพฤติกรรมการทำงานเปนทีม ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอม ดานองคประกอบและคุณลักษณะ และดาน

กระบวนการทำงาน สงผลตอประสิทธิผลของพนักงานปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร 

     จิราภรณ เตชะอุดมเดช และคณะ (2559) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม 2) วิเคราะห

อำนาจในการทำนายปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม อยูในระดับมาก  2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทำงานเปน

ทีม ไดแก ดานปจจัยสภาพแวดลอมหรือบริบทในการทำงานเปนทีม ดานปจจัยองคประกอบและคุณลักษณะของทีม และดาน

ปจจัยกระบวนการทำงานของทีม  

     Aytenfisu (2020) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ผลการทำงานเปนทีมตอประสิทธิภาพขององคกรในสถาบันดูแลสุขภาพเอธิโอเปย: 

กรณีศึกษาโรงพยาบาล TIKUR ANBESSA มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของการทำงานเปนทีมตอประสิทธิภาพขององคกรตาม

แบบจำลองของ Katzenbach and Smith 1993 รวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ประชากรเปาหมายคือบุคลากรทาง
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การแพทยทั้งหมด และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นจากแตละแผนกเปนผูตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือการวิเคราะหถดถอยหลายตัวแปร ผลการศึกษาพบวา การทำงานเปนทีมสงผลในเชิงบวกตอประสิทธิภาพของโรงพยาบาล

ซึ่งมีนัยสำคัญ 4 ตัวแปร ไดแก ดานเปาหมายที่ชัดเจน ดานวัตถุประสงคที่มีความหมาย ดานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และดาน

ความสามารถในการรับผิดชอบรวมกัน 

 

2.5 กรอบแนวคิดทางการศกึษา 

 

     สำหรับกรอบแนวคิดทางการศึกษา เกิดจากความตองการประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม โดยการวัดจาก

ความสำคัญและผลการปฏิบัติตามปจจยัประสิทธิผลการทำงานเปนทีม สามารถสรุปกรอบแนวคิดไดดังรูปที่ 3 

 
    รูปที่ 3 กรอบแนวคิดทางการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

     การศึกษานี ้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey) โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรหนวยงาน ABC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 45 คน 

ซึ่งใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาดัดแปลงมาจาก Katzenbach and Smith (1993) โดยใช

มาตรวัด 5 ระดับ แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูล

ความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม จำนวน 6 ดาน 37 ขอยอย และสวนที่ 3 ขอมูลผลการปฏิบัติตามปจจัย

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีม จำนวน 6 ดาน 37 ขอยอย  โดยสวนที่ 2 และ 3 ประกอบดวย 1. ดานทีมขนาดเล็ก เชน การเขา

ประชุมไดอยางสะดวกและเปนประจำ 2. ดานทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ เชน การมีทักษะทั้ง 3 ดานประกอบดวย ทักษะการ

ทำงาน ทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ เพื่อแสดงศักยภาพของสมาชิกในทีม 3. ดานวัตถุประสงค

ของทีมมีความหมายและเขาใจได เชน การมีคุณคาและนาจดจำของวัตถุประสงค 4. ดานเปาหมายที่ชัดเจน เชน การที่

เปาหมายมีความชัดเจน สามารถวัดผลหรือวัดความสำเร็จได 5. ดานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เชน การที่กระบวนการทำงาน

สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงไดตลอดเวลา 6. ดานความสามารถในการรับผิดชอบรวมกัน เชน ความรับผิดชอบในหนาที่ที่

ชัดเจนตอตนเองและสวนรวม สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
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เทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) ทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

จาก 30 คนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาครายฉบับเกี่ยวกับความสำคัญของปจจัย

ประสิทธิผลการทำงานเปนทีมเทากับ 0.946 และรายฉบับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมเทากับ 

0.959 ซึ่งอยูในเกณฑที่ดี สามารถทดสอบกับกลุมตัวอยางจริงได 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

     4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

     คุณลักษณะทั่วไปทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ทำงานและตำแหนงงาน แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     จากรูปที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 86.70 มีอายุอยูในชวง 30-

40 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 44.40 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 75.60 มีระยะเวลาใน

การทำงาน 11-15 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และตำแหนงงานผูปฏิบัติงานบริหารจำนวน 23 คน คิดเปนรอย

ละ 51.10  

 

4.2 ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม  

 

     ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธผิลการทำงานเปนทีม ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม 
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     จากรูปที่ 5 พบวา ความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในขอยอยทั้ง 6 ดาน มีความสำคัญอยูในระดับ

สำคัญมากถึงมากที่สุด 

 

4.3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม  

 

     ผลการศึกษาผลการปฏิบตัิงานตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ดังรูปที่ 6   

 
รูปที่ 6 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม  

    จากรูปที่ 6 พบวาผลการปฏิบัติงานตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในขอยอยทั้ง 6 ดาน มีผลการปฏิบัติงานดีถึงดี

เยี่ยม  

 

4.4 ผลการประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม 

      

     ผลการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance – Performance Analysis: IPA) ของบุคลากร

หนวยงาน ABC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แสดงดังรูปที่ 7  

     อธิบายสัญลักษณไดดังนี้ 

     1. ดานทีมขนาดเล็ก (N) แทนสัญลักษณ  

     2. ดานทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ (S) แทนสัญลักษณ 

     3. ดานวัตถุประสงคของทีมมีความหมายและเขาใจได (P) แทนสัญลักษณ  

     4. ดานเปาหมายที่ชัดเจน (G) แทนสัญลักษณ  

     5. ดานกระบวนการที่ชัดเจน (W) แทนสัญลักษณ  

     6. ดานความสามารถในการรับผิดชอบรวมกัน (A) แทนสัญลักษณ  
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รูปที่ 7 ผลการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance – Performance Analysis: IPA)  

     จากรูปที่ 7 ผลการวิเคราะหพบวา สวนที่ 1 เพงความสนใจ มี 4 ดาน 6 ขอ ตำแหนงนี้จำเปนตองไดรับความสนใจมากขึ้น 

และพัฒนาปรับปรุงตำแหนงนี้เปนการเรงดวน เพราะเปนจุดออนที่สำคัญขององคกร สวนที่ 2 ทำดีแลว รักษาเอาไว มี 4 ดาน 

14 ขอ ตำแหนงนี้ควรรักษาความสามารถในการดำเนินงานใหคงเดิม เพราะเปนจุดแข็งขององคกร สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ 

มี 14 ขอ ตำแหนงนี้จึงควรใหความสนใจนอยลง ไมควรทุมเทใหความสำคัญมากจนเกินไป สวนที่ 4 มีโอกาสลมเลิก มี 3 ขอ 

ตำแหนงนี้องคกรควรเปลี่ยนแผนกลยุทธในการจัดสรรทรัพยากรไปสวนอื่น ๆ ได เนื่องจากองคกรใหความสำคัญมากเกินความ

จำเปน  

 

4.5 อภิปราย 

 

      จากผลการศึกษาการประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม ดวยการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 

(Importance – Performance Analysis: IPA) พบวาสวนที่ 1 ความสำคัญสูงแตผลการปฏิบัติงานต่ำ               เปนปจจัยที่

ตองไดรับความสนใจมากขึ้นและพัฒนาปรับปรุงเปนการเรงดวน คือ ดานทีมขนาดเล็ก ดานทักษะพื้นฐานที่เพียงพอ ดาน

เปาหมายที่ชัดเจน และดานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สอดคลองกับ ทิพยภาภรณ ชุนออน (2560) ในดานกระบวนการทำงานที่

ชัดเจน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาขอมูลสวนบุคคล บุคลิกภาพ พฤติกรรมการทำงานเปนทีม และ แรงจูงใจ ที่สงผลตอประสิทธิผล

การทำงานเปนทีมของพนักงานปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานครพบวาปจจัยดานกระบวนการทำงาน สงผลตอประสิทธิผลของ

พนักงาน และสอดคลองกับจิราภรณ เตชะอุดมเดช และคณะ (2559) ในดานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่

มีอิทธิผลตอประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม พบวา 1) ประสิทธิผลของ

การทำงานเปนทีม อยูในระดับมาก  2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีม คือดานปจจัยกระบวนการทำงานของทีม

ประกอบดวย การติดตอสื่อสารแบบเปดกวาง ความไววางใจกันในทีม และการมีสวนรวมของสมาชิกในทีม แตไมสอดคลองกับ 

Aytenfisu (2020) ในดานทีมขนาดเล็กและดานทักษะพื ้นฐานที ่เพียงพอ ซึ ่งศึกษาเกี ่ยวกับผลการทำงานเปนทีมตอ

ประสิทธิภาพขององคกรในสถาบันดูแลสุขภาพเอธิโอเปย: กรณีศึกษาโรงพยาบาล TIKUR ANBESSA พบวา การทำงานเปน
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ทีมสงผลในเชิงบวกตอประสิทธิภาพของโรงพยาบาลซึ่งมีนัยสำคัญ 4 ตัวแปร ไดแก ดานเปาหมายที่ชัดเจน ดานวัตถุประสงค

ที่มีความหมาย ดานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และดานความสามารถในการรับผิดชอบรวมกัน 

          

5. สรุปผลการศึกษา 

     5.1 สรุปผล 

      

     1. สรุปผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง รอยละ 86.70 อายุสวนใหญคือ ชวงอายุ 30-40 ป 

รอยละ 44.40 ระดับการศึกษาสวนใหญคือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 75.60 มีระยะเวลาในการทำงานสวนใหญคือ 11-15 ป รอย

ละ 26.70 และตำแหนงงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ผูปฏิบัติงานบริหาร รอยละ 51.10  

     2. สรุปผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทมีทั้ง 6 ดาน จำนวน 37 ขอยอย อยูในระดับสำคัญ

มากที่สุดจำนวน 17 ขอยอย และอยูในระดับความสำคัญมากจำนวน 20 ขอยอย 

     3. สรุปผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ทั้ง 6 ดาน จำนวน 37 ขอยอย อยูในระดับผล

การปฏิบัติงานดีเยี่ยมจำนวน 8 ขอยอย และอยูในระดับผลการปฏิบัติงานดีจำนวน 29 ขอยอย 

     4. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม ประกอบดวยปจจัยที่มีความสำคัญสูงแตผลการดำเนินงานต่ำ 

จำนวน 4 ขอ ปจจัยที่ไดรับการวิเคราะหวามีระดับความสำคัญและผลการดำเนินงานสูง จำนวน 12 ขอ  ปจจัยที่ไดรับการ

วิเคราะหวามีความสำคัญและผลการดำเนินงานต่ำ จำนวน 14 ขอ และปจจัยที่ไดรับการวิเคราะหวาระดับความสำคัญต่ำ แต

มีผลการดำเนินงานสูง มีโอกาสลมเลิก จำนวน 3 ขอ 

 

     5.2 ขอเสนอแนะ 

      

     1. ขอเสนอแนะสำหรับองคกร จากผลการประเมินประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม ผูบริหารหนวยงานควรจัดตั้งทีม

ยอยเพื่อจัดขนาดของทีมใหมีความเหมาะสม ในการปรึกษาหารือและมีปฏิสัมพันธรวมกันควรมีการกำหนดเปาหมายและ

วิธีการวัดเปาหมายรวมกันเพื่อทีบุ่คลากรทุกคนจะไดมีสวนรวม ควรมีการรวมออกแบบกระบวนการทำงานที่มาจากทักษะของ

สมาชิกแตละคนใหมีความยืดหยุนเพื่องายตอการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงควรจัดทำโครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถในขั้นสูง  และควรจัดตั้งทีมเฉพาะในการรักษาผลการปฏิบัติในสวนทำดีแลวรักษาเอาไวให

คงเดิม รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ หากปจจัยใดที่มีผลการปฏิบัติงานหรือความสำคัญนอยลง ให

ทีมเรงดำเนินการแกไข      

     2. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งถัดไป เนื่องจากในการศึกษาครั้งไดมีทั้งขอจำกัดคือ การศึกษาไดจำกัดขอบเขตเฉพาะ

กล ุ มต ัวอย างของหน วยงาน ABC คณะแพทยศาสตร   มหาว ิทยาล ัยขอนแก น เม ื ่อเท ียบก ับคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังมีอีกหลายหนวยงานที่ยังไมไดทำการทดลอง ผลที่ไดจากการศึกษาอาจไมสามารถไปใชในหนวยงานอื่น 

ๆ ได ดังนั้นจึงควรขยายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการศึกษาครัง้นี้เปนแนวทางไปสูกลุมตัวอยางอื่น ๆ ดวย เพื่อเปนการขยาย

ผลและอางอิงผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบประสิทธิผลการทำงานเปนทีมในแตละกลุมตัวอยางตอไป อีกประการหนึ่งคือควร
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ทำการศึกษาดวยวิธีแบบผสมผสาน (Mixed Research) ในการรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยเพิ่มการสัมภาษณ

ทั้งแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณกลุม (Focus Group) ใชอธิบายผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 

เพื่อใหงานวิจัยมีความลึกซึ้งทุกมิติและเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูลมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการสรางกลยุทธ เพื่อเพิ่มพอรตกองทนุรวม 

กรณีศึกษา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 

Strategy Guidelines to Increase Mutual Fund Portfolios. A Case Study of Land 

and Houses Bank Public Company Limited, Private Banking Department 

   

         ทิวากร จันทะรงัษี1 และ อัศวิณ ปสุธรรม2 

   Thiwakorn Juntharangsri and Asawin Pasutham 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธ เพื่อเพิ่มพอรตกองทุนรวม กรณีศึกษา ธนาคาร

แลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดธีนกิจ โดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารฝายธนบดีธนกิจ ธนาคาร

แลนด แลนด เฮาส จำกัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือลูกคาธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ จำนวน 97 คน เพื่อ

วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อ จากผลการวิจัยพบวากลยุทธที่แนะนำ คือ กลยุทธการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการ  

 
คำสำคัญ:กองทุนรวม,กลุม Solo Consolidation,ธนาคาร,ฝายธนบดีธนกิจ 

Abstract 
This study has objective to study strategy guidelines to increase mutual fund portfolios. A case study 

Land and Houses Bank Public Company Limited, Private Banking Department. The researcher used an in-

depth interview from the executives of the private banking department, Land and Houses Bank Public 

Company Limited, to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats. The researcher collected 

the data using questionnaires. The sample consisted of 97 customers of Land and Houses Bank Public 

Company Limited, Private Banking Department, to analyze the Marketing mix (7Ps) and the Consumer buying 

process. Based on the research results the recommended strategies is product and service development 

strategies. 

 

Keywords: Mutual Fund, Solo Consolidation, Bank, Private Banking Department 
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1. บทนำ 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงินที่เปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค       เกิดจาก

แนวความคิดของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญในประเทศไทย คือ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จากัด (มหาชน) และ

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจดานการ

พัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนแบงการตลาดรวมเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่

มั่นคงแลว ยังตระหนักถึงการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดีประกอบกับในป 2547 ทางการไดประกาศแผนพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินและเห็นวาเปนเวลาเหมาะสมที่กลุมบริษัทจะไดขยายการดำเนินธุรกิจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงใหบริษัท

เครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาสจำกัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท แลนด แอนด เฮาส จากัด (มหาชน) รอยละ 43 ของทุนชำระ

แลว เสนอแผนจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตอกระทรวงการคลัง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 กระทรวงการคลังได

อนุญาตใหเปดดำเนินการ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด 

(มหาชน),2563) 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จากัด (มหาชน) ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุมธุรกิจ

ทางการเงินตอธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุญาตใหจัดตั้งกลุม

ธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน และมี

ธนาคารเปนบริษัทลูกในกลุม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด เปน

บริษัทลูกนอกกลุม Solo Consolidation (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน),2563) 

ในป 2553 ธนาคารไดเขาซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จำกัด และไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด โดยธนาคารถือหุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส

จากัด รอยละ 99.99 ของทุนชำระแลว (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน),2563) 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหธนาคารแลนด 

แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย 

เพื่อรายยอยเปนธนาคารพาณิชย โดยใชชื่อวาธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) และไดเปดดำเนินการ

ธนาคารพาณิชยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ทำใหธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไดอยาง

เต็มรูปแบบ เพื่อใหบริการทางการเงินแกลูกคาไดหลากหลายมากขึ้น                                                                                                                                                                     

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ไดขายหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน แลนด แอนด เฮาส จำกัด จำนวน 2,999,995 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวใหแกบรษิทั 

แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จำกัด (มหาชน) เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอชไฟแนนซ

เชียล กรุป จำกัด (มหาชน) (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน),2563) 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ไดรวมพันธมิตรทางธุรกิจกับ CTBC BANK ประเทศไตหวัน เขาถือหุนจำนวน 46.61% 

(ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน),2563) 
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จากสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจธนาคารอยูในสภาวะการแขงขันที่คอนขางสูง และปจจุบันยังไดรับ

ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหธนาคารตองพัฒนาและมีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธใหตอบโจทยตอความตองการของลูกคามากขึ้น ซึ่งปญหาที่พบของฝายธนบดีธนกิจ (Private Banking) ที่

เจอคือ รายไดคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน พนักงาน 

การบริการ สิทธิประโยชนตางๆ กระบวนการทำงาน และรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ที่ทำใหลูกคายังไมตัดสินใจใน

การลงทุน 

ในการทำวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการลงทุนของกองทุนรวม 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อในการลงทุนของกองทุน

รวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการเพิ่มพอรต

กองทุนรวม3 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ  

ซึ่งผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนในการทำวิจัยในครั้งนี้คือ 1.ผลของการวิจัย สามารถนำขอมูลที่ไดรับมาปรับเปล่ียน

กลยุทธใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเพื่อเพิ่มพอรตกองทุนรวม3 ใหกับ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) 

ฝายธนบดีธนกิจ 2. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาใหกับ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดี

ธนกิจ 3. ทำใหทราบถึงปจจัยที่สำคัญของลูกคาในการเลือกลงทุนผานกองทุนรวมกับ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด 

(มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงแกไขและเลือกนำเสนอกองทุนรวมใหตรงตอความตองการของลูกคา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 

Kotler (1997) ไดใหความหมายสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือหรือตัวแปรทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจ รวมถึงความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ซึ่งสวน

ประสมทางการตลาดเดิมทีมี 4 ตัวแปร เรียกวา “4Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจาหนาย 

(Place) และการ สงเสริมการตลาด (Promotion) และตอมามีการเพิ่มเติมตัวแปรอีก 3 ตัวแปร ไดแกบุคคล (People) 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) และกระบวนการ (Process) รวมทั้งหมด 7 ตัวแปร ซึ่งเปนสวนประสมทาง

การตลาดตามแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม เรียกวา “7Ps” ซึ่งตัวแปรเหลานี้เหมาะสมอยางยิ่งโดยเฉพาะกับธุรกิจดานการ

ใหบริการ 

เสรี วงษมณฑา (2542) ไดใหความหมาย สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่กิจการมีสินคา

และ/หรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการ และสามารถ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคากลุมเปาหมายได โดยราคา

ของสินคาและ/หรือบริการตองอยูในระดับ ที่ผูบริโภคยอมรับและยินยอมที่จะจาย        มีชองทางการจัดจำหนายและ

กระจายสินคาที่เหมาะสม รวมถึงมีความพยายามจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ และตัดสินใจซื้อสินคาและ/หรือ 

บริการ จนเกิดเปนพฤติกรรมอยางถูกตอง 

 

 

_______________________________ 

3การลงทุนกองทุนรวมมีหลากหลายสินทรัพยใหเลือกลงทุน ตามระดับความเสี่ยงของผูลงทุนที่ยอมรับได เชน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนตราสารหนี้ 

กองทุนตราสารทุน และ กองทุนสินทรัพยทางเลือก เปนตน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

Kotler (2012) ไดกลาวถึงขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer's Decision Process) ประกอบดวย 

5 ขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. การตระหนักถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) คือการ

ที่ผูบริโภครับรูถึงความตองการภายในของตนเองซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุน 

2. การคนหาคนควาหรือเสาะหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคมีความตองการซื้อผลิตภัณฑแลว

ผูบริโภคจะแสวงหาหรือคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นเพื่อนำมาใชประกอบในการตัดสินใจ 

3. การมองหาทางเลือกหรือการประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อไดขอมูลจากการคนควา

แลวผูบริโภคจะนำขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะห 

4. การตัดสินใจซื้อสินคา (Purchase Decision)  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อหรือความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) 

 

รูปที่ 1  กระบวนการตดัสินใจซือ้ (Five – Stage of the Consumer Buying Process) 

ที่มา : Kotler and Keller (2012) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห (SWOT Analysis)  

          เปนหลักการวิเคราะหรูปแบบหนึ่งที่มีการใชกันอยางแพรหลายในมหาวิทยาลัยฮารวารดมาตั้งแตป 1960 โดยจะใชใน

การประเมินสถานการณและวางแผนกลยุทธ รวมทั้งตรวจสอบสภาพองคกรทั้งภายในและภายนอกโดยจะทำการวิเคราะห

ขอมูล 4 อยางดวยกันคือจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคประกอบของ SWOT ซึ่งเปนที่มาของ

ชื่อ SWOT ซึ่งเปนการนำตัวอักษรหนาในภาษาอังกฤษของหลักการทั้งหมด 4 อยางมารวมกันเพื่อความสะดวกสบายและงาย

ในการจดจำนั่นเองซึ่งประกอบไปดวย 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม

ภายในบริษัท เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล บริษัท

จะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธการตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือขอบกพรองที่

เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกของ

บริษัทเอื ้อประโยชนหรือสงเสริมการดำเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที ่โอกาสนั้นเปนผลมาจาก

สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยู

เสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 
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T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่ง

ธุรกิจจำเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห (TOWS Matrix)  

TOWS Matrix คือกลยุทธที่ตอเนื่องมาจาก SWOT Analysis เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอก กับปจจัยภายใน 

(ที่ไดมาจากการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อสรางกลยุทธใหมขึ้นมา โดยการวิเคราะห TOWS Matrix จะทำใหไดกลยุทธ

ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงรับ และ กลยุทธเชิงปองกันกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) มา

จาก จุดแข็ง + โอกาส (Strength + Opportunity) เปนการเอาจุดแข็งขององคกรมาใชในเกิดประโยชนสูงสุดกับโอกาสที่

ไดรับจากภายนอก 

กลยุทธเชิงรับ (ST Strategy) มาจาก จุดแข็ง + อุปสรรค (Strength + Threats) เปนการเอาจุดแข็งขององคกรมา

หลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรคที่ไดรับจากภายนอก 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) มาจาก จุดออน + โอกาส (Weakness + Opportunity) ในขณะที่บริษัทเรามี

จุดออนหรือเรียกวาแผล บาดเจ็บ แตมีโอกาสหรือสภาวะแวดลอมที่ดีเขามามากมาย กลยุทธเชิงแกไขโดยเราลดหรือแกไข

จุดออนเราอยางไรหรือทำใหปญหานอยที่สุดเพื่อรับผลประโยชนจากโอกาสที่เขามา  

กลยุทธเชิงปองกัน (WT Strategy) มาจาก จุดออน +อุปสรรค (Weakness + Threats) ในขณะที่องคกรหรือบริษัท

เรามีจุดออนและมีอุปสรรคจากภายนอกซ้ำเติมเขามาอีก จุดประสงคของกลยุทธเชิงปองกันคือทั้งลดและพิชิตจุดออนและ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคเพื่อประคองใหธุรกิจอยูรอดในระหวางนี้พยายามลดจุดออนและรอโอกาสใหมๆที่เขามา หรือควบรวมกับ

บริษัทอื่นเพื่อเพิ่มจุดแข็ง  

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

เรียกเปนทางการวา  แผนผังสาเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่

แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) 

เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะ

คลายปลาที่เหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรก

เมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว  

ส่ิงสำคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทำเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. กำหนดประโยคปญหาที่หวัปลา  

2. กำหนดกลุมปจจัยทีจ่ะทำใหเกิดปญหานั้นๆ  

3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตใุนแตละปจจัย  

4. หาสาเหตุหลักของปญหา  

5. จดัลำดับความสำคัญของสาเหตุ    

6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จำเปน 
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รูปภาพที ่2 ทฤษฎีกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

ที่มา:เว็บไซต.blogspot.(2555). 

 

2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

ธนพล จันทรแกวเดช (2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 ราย พบวานักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศอายุการศึกษาและรายไดตางกันมีพฤติกรรมการ

ลงทุนตราสารหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานครตางกันและนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ

ตางกันมีพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุนโดยรวมไมตางกันนอกจากนี้ปจจัยแวดลอมในการลงทุนดานการรับรูขอมูลและ

ขาวสารดานจุดมุงหมายเปาหมายการลงทุนดานเศรษฐกิจและดานสังคมและการเมืองมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุน

ของนักลงทุนรายยอยในกรุงเทพมหานคร 

พรรษกร จิรภิญโญ (2560) ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของนัก

ลงทุนทั่วไปในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-

50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001-60,000 บาทประสบการณลงทุน

ในกองทุนรวมนอยกวา 1 ป ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสียอยูที่ 20 %และในดานการวิเคราะหแตละปจจัยพบวา

ปจจัยดานภาษีและความเสี่ยงจากการลงทุน ดานพฤติกรรมการลงทุน และดานบุคคลตางสงผลถึงการตัดสินใจลงในกองทุน

รวมหุนระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ดานผลตอบแทน ดานผลิตภัณฑ ดานขอมูลและชองทาง

ในการจัดจำหนาย และดานกระบวนการใหบริการไมสงผลตอการตัดสินใจลงในกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางกลยุทธ เพื่อเพิ่มพอรตกองทุนรวม กรณีศึกษา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด 

(มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ ประชากรที่ทำการวิจัยในครั้งนี้ ไดแกลูกคาธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดี

ธนกิจ จำนวน 97 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 2,500 คน (ธนาคารแลนด แอนด เฮาส   ฝายธนบดีธนกิจ,2564) โดยใช

คำนวณกลุ มตัวอยางตามสูตรยามาเน Taro Yamane(Taro Yamane,1973) ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 90% วิธีการแจก

แบบสอบถามโดยตรงและชองทางออนไลน แบงเปนการเก็บโดยตรงจำนวน 78 แบบสอบถามและอีก 21 แบบสอบถามจะ
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เปนการสงทางชองทางออนไลน ผานชองทาง E-mail และชองทางไลนแอพพลิเคชั่น โดยคิดเปนสัดสวน (80:20) ของ

แบบสอบถามทั้งหมด และการสัมภาษณผูบริหารธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ จำนวน 3 ทาน  

เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงเปน 3สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา  

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 คำถามความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับสวนประสมทางตลาดในการเลือกลงทุนของกองทุน

รวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ และสวนที่ 3 คำถามความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อในการเลือกลงทุนของกองทุนรวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 

4. ผลการศกึษา 

พบวาลูกคาของลูกคาธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

ผูหญิง จำนวน 72 คน อายุ 50 ปขึ้นไป จำนวน 44 สถานภาพโสด จำนวน 58 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 60 คน 

และมีรายได 50,001 บาทขึ้นไป จำนวน 61 คน  

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นลูกคา ดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ดานสวนประสมทางการตลาด คาเฉล่ียรวม คา S.D.รวม ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ 4.4364 0.5493 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานราคา 4.3351 0.6069 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานชองทางจดัจำหนาย 4.3144 0.6008 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานสงเสริมโปรโมชั่น 4.1993 0.5665 เห็นดวย 

ดานบุคคล 4.5387 0.5523 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานกระบวนการบรกิาร 4.3849 0.5957 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานกายภาพ 4.4948 0.5376 เห็นดวยอยางยิง่ 

  

จากตารางที่ 1 พบวาผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกคา ดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการเลือกลงทุน

ของกองทุนรวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ พบวาลูกคามีความคิดเห็น “เห็นดวยอยางยิ่ง” 

ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการบริการและดานกายภาพ สวนดาน

สงเสริมโปรโมชั่น ลูกคามีความคิดเห็น “เห็นดวย” ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นคาเฉลี่ยรวมในดานสงเสริมโปรโมชั่น มีคาเฉล่ีย

รวมนอยที่สุดในตารางซึ่งสะทอนใหเห็นวา ดานสงเสริมโปรโมชั่นยังนอย บริษัทจำเปนตองเรงแกไขปญหาในดานนี้เพื่อเพิ่ม

ยอดขายและดึงดูดลูกคาใหมาลงทุนกองทุนรวมกับธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกคา ดานกระบวนการตดัสินใจซื้อ 

ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ คาเฉล่ียรวม คา S.D.รวม ระดับความคิดเห็น 

ดานการตระหนกัถงึความตองการ 4.5120 0.4691 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานการเสาะหาขอมูล 4.3144 0.6508 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานประเมินทางเลือก 4.2643 0.5405 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานตัดสินใจซือ้ 4.3643 0.5529 เห็นดวยอยางยิง่ 

ดานพฤตกิรรมหลังการซื้อ 4.0845 0.4906 เห็นดวย 

 

จากตารางที่ 2 พบวาผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกคา ดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ ในการเลือกลงทุนของ

กองทุนรวม ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ พบวาลูกคามีความคิดเห็น “เห็นดวยอยางยิ่ง” ใน

ดานการตระหนักถึงความตองการ ดานการเสาะหาขอมูล ดานประเมินทางเลือก และดานตัดสินใจซื้อ  สวนดานพฤติกรรม

หลังการซื้อ ลูกคามีความคิดเห็น “เห็นดวย” ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นคาเฉล่ียรวมในดานพฤติกรรมหลังการซื้อ มีคาเฉล่ีย

รวมนอยที่สุดในตารางซึ่งสะทอนใหเห็นวา ธนาคารควรศึกษาดานพฤติกรรมหลังการซื้อของลูกคากลุมนี้วาลูกคามีพฤติกรม

หลังการซื้ออยางไร เพราะธนาคารจะไดแนะนำผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการของลูกคา 

ผลจากการสัมภาษณผูบริหารธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ พบวาสาเหตุของ

ยอดขายกองทุนรวมไมเปนไปตามเปาเนื่องจาก 1) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายเนื่องจากสาขานอย         2) ดาน

บุคลากร เนื่องจากพนักงานในทีมไมเต็มอัตรา และ ความสัมพันธระหวางพนักงานกับลูกคายังนอย 3) ดานกระบวนการ

บริการเนื่องจากการเขาพบลูกคาคอนขางลำบาก 4) ดานสงเสริมโปรโมชั่นเนื่องจากสิทธิประโยชนที ่ไดรับยังนอยและ

โปรโมชั่นในการลงทุนยังไมดึงดูด 

จากการวิเคราะห SWOT และไดนำผลมาวิเคราะห Tows Matrix ผูวิจัยไดแบงกลยุทธระดับองคกรออกเปน 3 

ทางเลือกดังนี้ทางเลือกที่ 1 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการโดยจะวางแผนขยายสาขารูปแบบ Branch Banking 

เพื่อใหลูกคากลุมนักลงทุน รับรูถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับในการเขามาลงทุน เปนการปรับโฉมยกระดับใหกับธนาคาร ในดาน

การลงทุนอีกดวย การวางแผนกลยุทธในดานพัฒนาสินคาและการบริการใหหลากหลายและตรงตามความตองการของลูกคา

ใหมากขึ้นโดยตองมีการรวมมือกับพันธมิตรใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อเพิ่มการลงทุนกองรวมทุนที่หลากหลายใหกับลูกคา 

ทางเลือกที ่ 2 กลยุทธการเพิ ่มทักษะโดยการวางแผนโดยการมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะพนักงานใหมีความรู

ความสามารถ สามารถดึงดูดลูกคามาลงทุนเพื่อเปนการเพิ่มพอรตลูกคาใหมากขึ้น ทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสรางความพึง

พอใจ โดยการสรางเว็บเพจการลงทุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ เพื่อเปนชองทางใน

การส่ือสาร หรือประชาสัมพันธการลงทุน หรือตอบขอชักถามใหกับลูกคา ทำใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลการลงทุนไดงาย 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 จากผลสรุปการศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธ เพื่อเพิ่มพอรตกองทุนรวม กรณีศึกษา ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ เปนกลุมลูกคาที่มีการศึกษาสูง สวนมากเปนผูหญิง มีอายุ 50 ปขึ้นไป และมีรายไดสูง ตั้งแต 

50,001 บาทขึ้นไป ซึ่งลูกคากลุมนี้ตองการสิทธิพิเศษที่เหนือกวา กลุมลูกคาทั่วไป ธนาคารควรจะมีสถานที่ไวรองรับใหลูกคา

กลุมนี้ เพื่อใหลูกคารูสึกเปนคนพิเศษเมื่อเขามาใชบริการที่ธนาคาร ดังนั้นธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝาย

ธนบดีธนกิจ จึงตองการที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคา การศึกษาในครั้งนี้เพื่อ

นำไปกำหนดกลยุทธขององคกรตอไป ซึ่งจะไดรักษายอดขายกองทุนรวมของธนาคารใหเพิ่มขึ้น 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางสำหรับผูบริหาร     ในการ

พิจารณาปรับปรุงพัฒนาและเปนแนวทางการสรางกลยุทธ เพื่อเพิ่มพอรตกองทุนรวมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด 

(มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกลูกคาและบริษัท โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 1.ดานสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ในดานสงเสริมโปรโมชั่น ซึ่งผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาลูกคาที่เขามาใชบริการของธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ ตองการสิทธิประโยชนในการลงทุนเพิ่มจะเห็นไดจากคะแนนความคิดเห็นใน ดานสงเสริม

โปรโมชั่นจะมีคะแนนนอยสุด ซึ่งนั้นหมายความวาบริษัทควรตองเล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกคากลุมนี้ โดยการเพิ่มสิทธิ

ประโยชนในการเขามาใชบริการ เชน ขยาย Branch Banking เพื่อรองรับลูกคากลุมนี้  เพิ่มโปรโมชั่นในการลงทุน เพื่อเปน

การตอบสนองความตองการและเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคาและสามารถดึงลูกคากลุมใหมๆเขามาใชบริการ 2.ดาน

กระบวนการตัดสินใจในดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็นวาลูกคาของธนาคารธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ ไมไดลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปภาษี เห็นไดจากคะแนนความคิดเห็นของลูกคาจะมีคะแนน

ต่ำสุดในดานนี้ นั้นแสดงใหเห็นวาลูกคาจะลงทุนเปนระยะๆ ดังนั้นบริษัทควรตองกระตุนการรับรูใหกับลูกคาโดยอาจจะเปน

การลงสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการตอกย้ำผลิตภัณฑของธนาคาร หรือแมกระทั่งการรวมมือกับพันธมิตรเพื่อออก

ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคาใหสนใจมาลงทุนกับธนาคาร 

ผูวิจัยจึงไดตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ 1 คือกลยุทธพัฒนาสินคาและบริการลูกคา ซึ่งจะเขามาแกไขปญหาขางตน โดย

การเสนอการขยาย Branch Banking ซึ่งเปนการเพิ่มสิทธิประโยชนใหกบันักลงทนุเขามาใชบริการนั้นเปนทางเลือกที่ดี เพราะ

เปนการยกระดับการลงทุนใหกบัลูกคากลุมนักลงทุน เปนการดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการ และการเพิ่มส่ือประชาสัมพันธควบคู

กับการหาพันธมิตรใหมๆ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆใหกับลูกคา โดยมีผลิตภัณฑที่หลากหลายใหลูกคาเลือกลงทุนกับธนาคาร 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

1.การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมลูกคาที่ลงทุนในกองทุนรวม โดยไมไดระบุยอดลงทุนของกลุมประชากรตัวอยาง 

ของลูกคาธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด (มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรระบุยอดลงทุนใน

กองทุนรวมของกลุมประชากรตัวอยาง เชน ยอดลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต 1,000,000บาทขึ้นไป เปนตน 

2.ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆเพิ่มเติม ที่มีผลตอการเพิ่มพอรตกองทุนรวมของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด 

(มหาชน) ฝายธนบดีธนกิจ ตัวอยางเชน ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา เปนตน 
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กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของ Fitness boxing หลังสถานการณของโรค

ระบาด Covid-19 

Marketing Strategies To Increase Sales of Fitness Boxing After the Covid-19 

Pandemic 
เทเวศร ภิรมยเริก0

1 และ อัศวิณ ปสธุรรม2 

Thawet Phiromroek and Asawan Pasutham 

 

บทคัดยอ 
การศึกษา เรื่อง กลยทุธทางการตลาดเพือ่เพิ่มยอดขายของ Fitness boxing หลังสถานการณของโรคระบาด Covid-

19 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ศึกษาแนวทางการใชสวนประสมทางการตลาด 7Ps เพื่อนำมา

พัฒนาบริการและเพิ่มยอดขาย  โดยใชเครือ่งมอื คือ การสัมภาษณเชงิลึกและเก็บแบบสอบถามจากกลุมตวัอยาง ผูเขาใช

บริการ Fitfac Muaythai สาขาเอกมัย 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่เปนตัวอยางใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคา 

บริษทั Fitfac Muay Thai สาขาเอกมัย ในภาพรวมอยูในระดบัพอใจ การวิเคราะหสาเหตขุองปญหา โดยใชแผนผังกางปลา 

การวเิคราะห SWOT และ TOWS Matrix เปนเครื่องมอืในการสรางกลยุทธ จะเลือกใชกลยทุธเติบโตและกลยุทธสรางความ

แตกตาง เพื่อแกไขปญหายอดขายและตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

คำสำคัญ:พฤตกิรรมผูบริโภค, ยทุธทางการตลาด 

 

Abstract 
 A study on marketing strategies to increase fitness boxing sales after the covid-19 pandemic. with 

the objective of studies to consumer behavior studies the marketing mix strategy (7Ps) to service 

development and increase sales. From the sample group of Fitfac Muaythai Ekkamai branch. 

 By the research instrument were in-depth interviews and questionnaires. The research results 

showed that, consumer that as sample group had opinions to marketing mix that affecting purchase 

decisions product Fitfac Muay Thai Ekkamai in the whole at pleased. Root cause analysis using fishbone 

strategy  For SWOT and TOWS analysis. Using growth strategy and make a difference strategy. to solve sales 

and meet the needs of consumers. 

 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Strategy 
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1. บทนำ 
 

 ‘Fitfac Muaythai’ ถือกำเนิดขึ้นจากความชอบออกกำลังกายของ “พิชญ เหลาศรีศักดากุล” ผูเปนเจาของ วัย 30 

ป รวมกับหุนสวนที่เห็นตรงกันเมื่อครั้งไปออกกำลังกายดวยการ   ชกมวยวา ยิมมวยไทยสวนใหญมีปญหาหลายอยางที่ยังไม

ตอบโจทยลูกคา นั่นจึงเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหเกิดไอเดียทำธุรกิจยิมมวยไทยที่แตกตางจากเคยเปนมา โดยทำการสำรวจความ

ตองการดานตางๆ ของลูกคา และใหบริการในรูปแบบการออกกำลังกายมวยไทยลดน้ำหนัก เพื่อดูแลรูปราง กระชับสัดสวน ที่

รวมทั้งวิทยาศาสตรกีฬา และศิลปะแมไมมวยไทย แตไมไดมีจุดประสงคเพื่อสรางนักกีฬาหรือนักมวยอาชีพ ในดานของ

รูปแบบการใหบริการนั้น 

 จากกระแสความสนใจในการรักษาสุขภาพของคนไทย ไมวาจะเปนชวงกอนเกิดโรคระบาดก็ตามทำใหธุระกิจ

เกี่ยวกับการออกกำลังกายตางๆเติมโตและเปนที่นิยมเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหมที่ขยายวงกวางมากขึ้น สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูคน รวมถึงบรรดาธุรกิจเล็ก-ใหญ

ทั้งหลาย เชนเดียวกับธุรกิจออกกำลังกาย ไมวาจะเปนยิม ฟตเนส หรือสตูดิโอออกกำลังกาย ก็ไมสามารถหลีกหนีวิกฤติครั้ง

หนี้ไปได 

 การศึกษาและสำรวจขอมูลประเทศไทยเผชิญปญหาของโรคระบาดโควิด-19 ทำใหเศรษฐกิจชะลอตัวอยางมาก  

กิจการถูกสั่งปดตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ผลกระทบของโควิด-19 จากธุรกิจ Fitness boxing กรณีศึกษาโดยบริษัท 

Fitfac Muaythai สาขาเอกมัย พบวาผลกระทบที่เกิดจากโรคระบาด ทำใหธุรกิจ ทำใหยอดขายลดลงเปนอยางมาก จำนวนผู

เชาใชบริการลดลงอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาและคนควา กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของ Fitness 

boxing หลังสถานการณของโรคระบาด Covid-19 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสำคัญของปญหาของ ธุรกิจ Fitness boxing ที่ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ใน

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงคของการศึกษาศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมและแนวทาง

การตลาดของธุรกิจ ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อนำมาพัฒนาสินคาและเพิ่มยอดขาย ศึกษาแนวทางการใชสวนประสม

ทางการตลาด 7Ps ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มยอดขายทางธุรกิจเพื่อแกไขปญหายอดขายและ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

Kotler (1997) ไดกลาวไวว า สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื ่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใช รวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่ หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการ คิดตัวแปร
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เพิ ่มเติมขึ ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) และกระบวนการ 

(Process) เพื่อให สอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาด สมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการดังนั้น

จึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสม ทางการตลาดแบบ 7Ps   

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคา โดยตองตอบสนอง ความตองการของลูกคาได และ

ลูกคาจะตองไดรับผลประโยชนและคุณคาจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑที่

จับตองได และ ผลิตภัณฑที่จับตอง ไมได 

2. ดานราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคากับ ราคาของสินคานั้น สินคาตองมี

คุณคาสูงกวาราคาที่ตั้งไวลูกคาจึงจะตัดสินใจซื ้อ ดังนั ้น การกำหนดราคาสินคาก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในดาน

ผลประโยชนและคุณคาที่มีใหกับ ลูกคาดวย 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศ หรือสิ่งแวดลอมในการนำเสนอ

หรือขายสินคาใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรู ของลูกคาในดาน คุณคา และคุณประโยชนของสินคาที่ผูขายตองการจะนำเสนอ 

ซึ่งผูประกอบการจะตองพิจารณา ทั้งในดานทำเลที่ตั้งและชองทางในการที่จะนำเสนอหรือชองทางในการขายสินคา 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอ สื่อ สารระหวางผูขายกับผูซื้อ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารตาง ๆ หรือชักจูงใหผูซื้อมีทัศนคติ ที่ดีตอสินคาและรานคา และเพื่อทำใหผูซื้อเกิดความ

สนใจในตัวสินคามากขึ้น 

5. ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) หมายความถึงเจาของรานหรือ ตัวแทนจำหนาย ตองสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดอยางแตกตางและเหนือกวาคูแขง ขันและตองสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางสม่ำเสมอ 

6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความ ประทับใจ โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ไมวาจะเปน

หนารานที่สวยงาม การเจรจาซื้อขาย ตองมีความสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ที่ลูกคา

ควรไดรับ 

7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวธิีการและการปฏิบัติ ในดานการบริการลูกคา เพื่อใหลูกคา

เกิดความประทับใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

M.Solomon (1999) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการศึกษากระบวนการที่ เกี่ยวของของผูคนที่

ทำการเลือก การซื้อ การใช หรือการกำจัดทิ้ง ที่เกี่ยวเนื่องกับสินคา การบริการ ความคิด หรือประสบการณเพื่อสนองตอ

ความปรารถนาและความตองการของผูบริโภค 

Mowen and Minor (2001) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา เปนการศึกษาการซื้อ และ กระบวนการ

แลกเปล่ียนที่เกี่ยวของกับการไดมา การบริโภค และการกำจัดอันเกี่ยวของกับสินคา การบริการ  ประสบการณ และความคิ 

Hanna and Wozniak (2001) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง เปนการมุงศึกษา กิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการบริโภคของแตละบุคคลโดยทำการหาสาเหตุเบื้องหลังและสิ่งที่มีผลกระทบตอการเลือก การซื้อ การบริโภค และการ

กำจัดทิ้งของสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความจำเปนและความตองการ สวนบุคคล  Schiffman and Kanuk 

(2007) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภค ไดแสดงออกในการคนหา การซื้อ การใชงาน การ
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ประเมินผล และการกำจัดทิ้ง อันเกี่ยวกับสินคา การบริการ และความคิด ที่ซึ่งผูบริโภคคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของเขา 

เสรี วงษมณฑา (2552 อางถึงใน นัฐชยา ยิ้มทะโชตม, 2563) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคคือ  พฤติกรรมที่แสดงออก

เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อ และพฤติกรรมการใช  จึงสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคได

แสดงออกเพื่อทำการเลือก การซื้อ  การใช และการกำจัดทิ้ง อันเกี่ยวกับสินคา การบริการ ความคิด หรือประสบการณ เพื่อ

ตอบตอสนองความ ตองการของผูบริโภค     

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

อภิชาติช ยานุภัทรกุล. (2551) กลาวไววาแผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) อาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลใน 

ชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)"เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกางหรือเรียกเปนทางการ

วาแผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที ่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น”  

(Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลในชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจาก

หนาตาแผนภูมิมีล ักษณะคลายปลาที ่เหลือแตกางหรือหลายๆ คนอาจรู  จ ักในชื ่อของแผนผัง อิชิกาวา (Ishikawa 

Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการวิเคราะหสภาพแวดลอมSWOT Analysis 

Karvelli (2008 อางถึงใน พัชร วรรณทอง,2563) ไดกลาวทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม องคกร (SWOT 

Analysis) การวิเคราะหสภาพขององคกร คือ การวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ที่สงผลตอธุรกิจของ

องคกร เพื่อท าการปรับปรุงแกไขและพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น 

(ธวัช ธีรวัฒน, 2558) กลาววา องคประกอบของ SWOT มีดังนี้ 

S มาจากคำวา Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบซึ่งเปนขอดีที่เกิดจาก สภาพแวดลอมภายใน

องคกร เชน จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล เงินทุนของบริษัท สถานที่ตั้งจุดจำหนาย เปน ตน  

W มาจากคำวา Weaknesses หมายถึง จดุดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายในองคกร 

ซึ่งองคกรไมสามารถนำมาใชเปนประโยชนในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและตองหา วิธีการแกปญหาเหลานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ที่เอื้ออำนวยให การทำงานของ

องคกรบรรลุวัตถุประสงค โอกาสแตกตางจุดแข็งตรงที่โอกาสเปนผลมา จากสภาพแวดลอม ภายนอกแตจุดแข็งนั้นเปนผลมา

จากสภาพแวดลอมภายใน 

T มาจากคำวา Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจำกัด และสถานการณสภาพแวดลอม ภายนอกที่ ขัดขวางการทำงาน

ขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค บางครั้งการจำแนกโอกาสและ อุปสรรคเปนสิ่งที่ทำได ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ

เปล่ียนแปลงไป ซึ่งการเปล่ียนแปลงอาจทำใหสถานการณที่เคยเปนโอกาส กลับกลายเปนอุปสรรคได   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั TOWS Matrix 

Weihrich 1982(อางถึงใน วนิดา สุวรรณนิพนธ, 2563) ไดกลาววา TOWS Matrix เปนเทคนิคที่ นำมาใชในการ

วิเคราะหเพื่อกำหนดกลยุทธหลังจากที่มีการวิเคราะห SWOT ใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และภัยคุกคามแลว จากนั้น
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จะนำขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรปูแบบความสัมพันธแบบเมตรกิ ซึ่งเปนการจับคู หัวขอของ SWOT เพื่อกำหนดยุทธศาสตร 

โดยการจับคู (SWOT Matching) ทีละคูระหวางจุดแข็งและโอกาส  จุดแข็งและภัยคุกคาม จุดออนและโอกาส จุดออนและภัย

คุกคาม ในการสรางกลยุทธทางเลือก โดยใชตาราง TOWS Matrix ซึ่งมีทางเลือก สำหรับนำมาพัฒนาเปนกลยุทธ 4 ประการ 

คือ  

1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) เปนการวิเคราะหพรอมกันวาองคกรมีจุดแข็งอะไร และมีโอกาส อะไรที่สนับสนุน

จุดแข็งนั้น เปนสถานการณที่องคกรพึงปรารถนาที่สุด โดยดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสราง ปรับใชเปนชองทางในการสราง

ประโยชนตอองคกร 

2) กลยุทธเชิงพัฒนา (WO Strategies) เปนสถานการณที่องคกรมีโอกาส ซึ่งเปนขอไดเปรียบดานการ แขงขันอยูหลาย

ประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยาง โดยวิเคราะหวามี สภาพแวดลอมภายนอกอะไรบางที่

เอื้อโอกาสใหองคกร แตยังมีจุดออนอะไรที่จะทำใหองคกรไมสามารถฉกฉวยโอกาสนั้น 

3) กลยุทธเชิงรับ (ST Strategies) เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวยตอการดำเนินงาน แต องคกรมีขอได

ปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ โดยวิเคราะหวาองคกรมีภัยคุกคามอะไรบาง และจะสามารถใช จุดแข็งแกไขภัยคุกคามนั้น

ไดอยางไร 

4) กลยุทธเชิงปองกัน (WT Strategies) เปนสถานการณที่เลวรายที่สุดที่องคกรกำลังเผชิญอยูกับภัย คุกคามจาก

ภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ ใหวิเคราะหวามี สภาพแวดลอมภายนอก อะไรบางที่เปนภัยคุกคามและยัง

กระทบกับจุดออนขององคกรโดยตรง  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(จิรศักดิ์ ชาพรมมา 2560) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ ฟตเน

สเซ็นเตอรที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง ทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานบุคคล ปจจัยปจจัยดานกายภาพและ ดานกระบวนการ ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได เฉลี่ยตอเดือน และปจจัยอื่นๆ ไดแก ปจจัยทางดานคานิยมและปจจัยดานกลุมอางอิง โดยประชากรที่ 

ทำการศึกษาที่ใชในการวิจัยในครั ้งนี ้ คือ ผู บริโภคที่เคยใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที ่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทำการสำรวจและเก็บขอมูลผานแบบสอบถามออนไลน จำนวน 432 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการ

ทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะห Independent-Sample T-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 

ANOVA) การิเคราะหป จจ ัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่เปด ใหบริการ 24 ชั่วโมง ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับตามอิทธิพลที่สงผลตอการ ตัดสินใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานการบริการ การ

สงเสริมการตลาด และการนำเสนอลักษณะ ทางกายภาพ ปจจัยดานการกระตุนใหใชบริการ ปจจัยดานอุปกรณและความ

สะดวก ปจจัยดานราคา และบุคลากร ปจจัยดานคานิยมสวนบุคคล และปจจัยดานผลิตภัณฑสวนปจจัยดานกระแสนิยมและ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

772



กลุมอางอิง ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สำหรับปจจัยดานประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับ การศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ไม

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอรที่ เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(พรวิมล โฆษสงวน และ นลินี เหมาะประสิทธิ์ 2563) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7Ps) และ พฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจใช บริการฟตเนสเซ็นเตอรในเขตอำเภอเมือง จังหวัด 

อุตรดิตถ เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยการแจกแบบสอบถาม กลุมเปาหมาย คือ ผูใช บริการฟตเน สเซ็นเตอรจำนวน 400 ราย 

อายุ 20 ปขึ้นไป โดยวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหสมการถดถอย แบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจใช บริการฟตเนสเซ็นเตอร ใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีจำนวน 6 ดาน คือ ดานบุคลากร การใหบริการตามลำดับคิวไม

เลือกปฏิบัติ, ดานผลิตภัณฑเครื่องออกกำลังกาย หลากหลายมีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน, ดานกายภาพ อุปกรณออก

กำลังกายและเครื่องใชตาง ๆ มีความพรอม และไดรับการดูแลทำความสะอาดสม่ำเสมอ, ดานกระบวนการ มีชองทาง

หลากหลายใน การชำระเงิน, ดานการสงเสริมการตลาด มีกิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน กิจกรรมแขงขันลดนาหนัก เพื่อใช

บริการฟรี การทดลองออกกำลังกายฟรี, ดานชองทางการจัดจำหนาย ใกลกับสถานที่ทำงาน และดานราคา ราคาที่เหมาะสม

กับคุณภาพการบริการ ผูบริโภคใหความสำคัญอยูในระดับปานกลาง ปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการฟตเน

สเซ็นเตอร ผูใชบริการนิยมออกกำลังกายดวย เครื่องออกกำลังกาย วัตถุประสงคในการออกกำลังกาย เพราะตองการให

สุขภาพรางกายแข็งแรง ยิ่งขึ้น จะมาใช บริการมากที่สุดในวันเสาร และตัดสินใจใช บริการฟตเนสเซ็นเตอร เพราะความ 

หลากหลายของอุปกรณและการใหบริการ จากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) มีผล

ตอการตัดสินใจใชบริการฟตเนสเซ็นเตอร ในเขต อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถอยูมากถึงรอยละ 76.7 โดยผูใหบริการสามารถ

ใช เปนขอมูลสำหรับการวางแผนการ ใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 

(น้ำฝน แยมรวมญาติ 2560) การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสำคัญของคุณลักษณะที่สงผลกระทบ ตอ

การตัดสินใจเขาใชบริการฟตเนส และเพื่อวิเคราะหมูลคาความเต็มใจจายของผูซื้อโปรแกรม ออกกำลังกายธุรกิจประเภทฟต

เนส โดยประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหคุณลักษณะองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) โดยใชแบบสอบถาม เก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูใชบริการฟตเนส ดวยวิธีการ สัมภาษณเชิงลึก การสุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบเจาะจง โดยใชสถิติ

พรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ รวมถึงวิธีการวิเคราะหองคประกอบรวม 

ผลการวิจัยพบวาผู ใชบริการพึงพอใจดานเวลา 16.00-20.00 น. มากที่สุด พึงพอใจ อาหารคลีนแบบชุด สำเร็จ 

ผูใชบริการไมตองการคูมือออกกำลังกาย พึงพอใจโปรแกรมเวทเทรนนิ่ง และพอใจราคา 4,500 บาทตอโปรแกรม นอกจากนี้ 

ผลจากการวิเคราะหคาน้ำหนักความสำคัญ พบวา คุณลักษณะที่ผูมาใชบริการใหความสำคัญมากที่คือ โปรแกรมออกกำลัง

กาย คิดเปนรอยละ 26.404 รองลงมาคือ เวลา คูมือออกกำลังกาย อาหารคลีน และราคาตอโปรแกรม โดยคิดเปนรอยละ 

21.139 รอยละ 18.753 รอยละ 18.125 และสุดทายรอยละ 15.578 สวนดานผลการประมาณคาระดับ อรรถประโยชนรวมที่

มีตอชุดคุณลักษณะโปรแกรมออกกำลังกายในภาพรวมจากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยการแทนคาความพึงพอใจที่มีตอ

ลักษณะโปรแกรมการออกกำลังกายของแตละระดับ โดยใชสมการถดถอยที่ไดจากแบบจำลอง มาใชในการประมาณคาพบวา 

ลำดับที่1 คือ ชุดคุณลักษณะที่ 10 พึงพอใจเวลา16.00-20.00 น. โปรแกรมเวทเทรนนิ่ง ชุดอาหารคลีนแบบสำเร็จ ไมมีคูมือ

การออกกำลังกาย ราคาตอโปรแกรม 4,500 บาท ระดับอรรถประโยชนรวมเทากับ 9.330 
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3. วิธีการศึกษา 
การศึกษา เรื่อง กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของ Fitness boxing หลังสถานการณของโรคระบาด Covid-

19 เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยการใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงปริมาณ เนื ่องจาก

สถานการณโควิด ลูกคากลับมาใชบริการชวง เดือน มกราคม – กุมภาพันธ เปนจำนวน 150 คน จึงใชสูตร ของ ทาโร นามาเน 

(TaroYamane,1973) ทราบจำนวน จึงไดกลุมตัวอยาง 109 คน 

n = 
N

1+Ne2
 

เมื่อ   n=จำนวนกลุมตัวอยาง  e=คาคลาดเคล่ือนที่ใชในงานวิจัย N=จำนวนประชากร 

 จะไดเปน n=150/(1+(150*0.05^2)) = 109 ชุด 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามจาก บริษทั Fitfac Muay Thai สาขาเอกมัย และแบบสัมภาษณผูบริหาร โดยจะไดขอมูลในแตละ

สวนดังนี ้

1. การเก็บแบบสอบถามลูกคาจำนวน 109 ชุด พบวา ดานขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคลแบบสอบถามสวนมาก เปน

เพศหญิง จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 70.6 และ เพศชาย จำนวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 29.4 และ อาชีพของลูกคาจะ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว 24 คน คิดเปนรอยละ 22 อันดับ 3 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 23 คน คิดเปนรอยละ 21.1 อันดับ 4 นักเรียน/นักศึกษา 19 คน คิดเปนรอยละ 17.4อาชีพอื่นๆ 1 

คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลำดับ 

2.ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ พบวา สวนประสมทาง การตลาดทั้ง 7 ดาน

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ 

และดานกระบวนการบริษัท Fitfac Muay Thai สาขาเอกมัย ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ ( X = 4.128) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานการใหบริการผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับพอใจอยางยิ่ง ( X = 4.3) รองลงมาคือ ดานการรักษา

ความเปนสวนตัว มีคาเฉล่ียในระดับมาก ( X =4.2) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีคาเฉล่ียในระดับพอใจ  

( X =4.2) อันดับ 3 ดานราคา มีคาเฉล่ียในระดับพอใจ  

( X =4.1) ดานกระบวนการ มีคาเฉล่ียในระดับพอใจ  

( X =4.1) ลำดับสุดทายคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ีย  

( X = 4.0) ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย ( X = 4.0) ตามลำดับ 

3. เก็บขอมูลของพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกชื้อสินคาประภทบริการ โดยจำแนกตาม ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ Fitfac Muaythai จากจำนวน 109 คน โดยจำนวนผูเขาใชบริการสวนใหญเพื่อดูแลรูปราง คิดเปนรอยละ 
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46.8 ตองการใหเปดใหบริการ 13.00น. - 21.00น.  คิดเปนรอยละ 38.5  ตองการสมัครสมาชิกรายเดือนคิดเปนรอยละ 55.1  

และพอใจจายคาบริการ 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.3 

4. การสัมภาษณผูบริหาร ปจจุบันธุรกิจยังดำเนินตอไปได และอยูในชวงฟนฟู ทางบริษัทก็ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

กลยุทธตางๆใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาด ไดมีการดุแล พนักงาน ลูกคา ในรายละเอียดตางๆ เพื่อใหลูกคาลำนักงาน

เอง มั่นใจที่จะทำงาน และเขาใชบริการของทาง fitfac muaythai 
  

5.  สรปุผลการศึกษา 
การศึกษาขอมลูของกลุมตัวอยางและการสัมภาษณ รวมไปถงึขอมูลทุติยภูมทิี่ไดทำการวิเคราะหจาก ทฤษฎีสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (The Theory of Consumer Behavior) การวิเคราะห SWOT ทำมา

ออกแบบกลยทุธดวย TOWs โดยการสรางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธผูวจิัยเลือกกลยุทธที่ 3  ST1 คือ กลยุทธระดับ

องคกร กลยทุธเติบโต เนื่องจากสถานการณ โควิดทำใหผูเขาใชบริการลดลง จากปกติกอนหนานี้ ใหบรกิารในรูปแบบไมจำกัด

จำนวนรอบทำใหลูกคาตอรอบมีจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณโควิด อุปสรรคทีท่างบริษทัไดรับ คือลูกคาลดนอยลงเปน

อยางมาก และดวยมาตรการตางๆอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาหลังการจำกดัจำนวนการเขาใชบริการลูกคาในรอบ 13.00 – 15.00 น. 

ลดนอยลงเชนกนั ทางผูวิจยัไดเล็งเห็นถงึชองวางตรงนี้ และจุดแข็งของบริษทัในดานทำเลทีต่ั้งทำเลที่ตัง้ Fitfac Muaythai 

สาขาเอกมยั ทีต่ั้งอยูที่หาง Gateway Eakmai  ตรงกับรถไฟฟา ซึ่งจัดเปนยานธุรกจิ มีความสะดวกสบายในการเดินทางเขา

มาใชบรกิาร 

ดานบริการ ปรบัเปล่ียนรูปแบบการใหบรกิารใหม เปนจำกัดจำนวนครั้งในการเขาเลน เหลือ 1รอบ ตอ 1 วัน 

ดานผลิตภัณฑ จัดโปรโมชั่นใหกับลูกคา ที่มาเขาใชบริการชวงเวลา 13.00 – 15.00 น. โดยการใหสวนลดคาบริการ

เพื่อกระจายลูกคา สรางลูกคาใหม และใหลูกคาเกากลับมาใชบริการ ในขณะเดี่ยวกัน ผูวิจัยเห็นวาชวงเวลาดังกลาวยัง

สามารถดำเนินกลยุทธ  

wt1 กลยุทธระดับธุรกิจ กลยทุธการสรางความแตกตาง เนื่องจากราคาคาใชบริการแพงกวาคูแขง จึงทำใหการชื้อ

นอยลง สถานการณ  

ดานผลิตภัณฑ การจดัทำส่ือวดีโีอในการออกกำลังกายลดน้ำหนักในรูปแบบมวยไทย จัดทำในรูปแบบออนไลน เพื่อ

สรางความแตกตาง  
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ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษา 

สำหรับผูที่อยากศึกษาเพิ่มยอดขายธรุกจิใหบริการประเภทนี ้ผูวิจัยแนะนำใหการเก็บขอมูลของพฤตกิรรมผูบริโภคเปน

ส่ิงที่สำคัญ และการพดูคุยกับผูบริหารจำเปนจะตองมีคำถามทีช่ัดเจน ตรงประเด็น พยายามถามตอเพื่อใหเขาสูประเด็นที่

สนใจ เพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี 

บรรณานุกรม 
เสรีวงษมณฑา. (2542). กลยทุธการตลาด. กรงุเทพฯ: บริษทั ธีระฟลมและไซเท็กซจำกัด. 

เสรี วงษมณฑา,(2552). กลยทุธการตลาด: การวางแผนการตลาด.กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ 

ศิริวรรณ เสรรีัตนและศุภรเสรีรัตน. (2541). พฤติกรรมผูบริโภค.กรงุเทพฯ:วิสิทธิ์พัฒนา. 

สุวัฒน ศิรินิรันดร, และภาวนา สวนพลู. (2552, น.241). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

สุดาดวง เรืองรจุิระ. (2543 : 29). หลักการตลาด. (พิมพครงัที ่9). กรุงเทพฯ: ยงพลเทรดดิ้ง 

ริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตนและองอาจ ปทะวานิช. (2546). กลยุทธการตลาด การบริหารการตลาด

และกรณีตัวอยาง. กรงุเทพฯ: พัฒนาศึกษา 

Hanna, N. & Wozniak, R. (2001). Consumer behavior: An applied approach. Upper Saddle River. NJ: 

Prentice Hall 

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control. (9th ed). New 

Jersey: Asimmon &Schuster 

Mowen, J. C. & Minor, M. (1998). Consumer Behavior. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

Solomon, M. R. (1996). Consumer Behavior (3 rd ed). Englewood Cliff, NJ.: Prentice-Hall. 

Schiffman, Leon G.; & Kanuk, Leslie Lazar. (2007) Consumer Behavior. 9th ed. Englewood Cliffs, New 

Jersey: Prentice – Hall. 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

776



กรอบแนวคิดการสรางแบรนดนายจางที่มีผลตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยู

ของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรช่ัน แซด 

A Conceptual Framework of the Employer Branding Influencing Generation 

Z’s Job Application Intention and Employee Retention 
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1 และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ12 

Tanatorn Aungsuprapa and Pittawat Ueasangkomsate 
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการสรางแบรนดนายจางที่มีผลตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยู

ของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด โดยกรอบแนวคิดที่นำเสนอพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางการสรางแบรนดนายจางกับความตั้งใจที่จะสมัครงาน และการคงอยูของพนักงาน ซึ่งพบวาปจจัยทั้ง 5 

ดานของการสรางแบรนดนายจางไดแก ดานบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดานความสมดุลใน

ชีวิตการทำงาน ดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม และดานคาตอบแทนและผลประโยชน มีผลตอความตั้งใจที่จะ

สมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้จึงนำเสนอเพื่อเปนแนวทางใหองคกร

นำไปวางแผนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ เพื่อสรางใหเปนองคกรที่คนเจนเนอเรชั่น แซด เลือกที่จะสมัครเขามา

ทำงานและคงอยูกับองคกรตอไป  
 

คำสำคัญ: การสรางแบรนดนายจาง, ความตั้งใจทีจ่ะสมัครงาน, การคงอยูของพนักงาน, เจเนอเรชั่น แซด 

Abstract 

The purpose of this research was to develop the conceptual framework of the employer branding 

influencing generation Z’s job application intention and employee retention.  This framework was 

developed by reviewing previous research on the relationship between employer branding, job application 

intention and employee retention. It was discovered that five factors affecting generation Z's job application 

intention and employee retention are healthy work atmosphere, training and development, work-life 

balance, ethics and corporate social responsibility and compensation and benefits. Hence, this conceptual 

proposed framework could provide the guideline for develop strategic of human resource management in 

various fields. This will help the organization to attract generation Z and to maintain their retention.  
 

Keyword: Employer branding, Job application intention, Employee retention, Generation Z 
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1. บทนำ 
 ทรัพยากรมนุษยในแตละเจเนอเรชั่น มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความตองการ ความชอบ กระบวนการคิด 

และความคาดหวังจากนายจาง จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่องคกรตองเขาใจพฤติกรรมและความคิดเพื่อดึงดูดผูมีความสามารถ

ที่ดีที่สุดมาสูองคกรในยุคการแขงขันนี้ (Pandita, 2021) และรักษาผูที ่มีความสามารถใหคงอยูกับองคกรตอไป เพราะ

ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคกร มีความสามารถเรียนรู พัฒนา และปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

องคกรตั้งไว และเปนทรัพยากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได (Noe et al., 2009) 

ปจจุบันกลุมคนรุนมิลเลนเนียล (Generation Y) มีสัดสวนมากที่สุดในตลาดแรงงาน แซงหนาเจเนอเรชั่น Baby Boomers 

แลว (Fry, 2018) และคนเจเนอเรชั่น แซด ก็กำลังเขาสูวัยทำงานอยางตอเนื่อง (Aggarwal et al., 2020) ซึ่งจะกลายเปนกลุม

ที่มีจำนวนมากขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยเปรยีบเปนกลุมแรงงานหลักในอนาคต (Baldonado, 2018)  

คนเจเนอเรชั่น แซด คือคนที่เกิดตั้งแตป ค.ศ. 1995-2010 (Francis and Hoefel, 2019) พวกเขาเปนที่รูจักในนาม 

Super-Hero Generation เพราะพวกเขาเปนเจเนอเรชั่นแรกที่ไมเคยสัมผัสโลกโดยปราศจากอินเทอรเน็ต (Luttrell and 

McGrath, 2021) เจเนอเรชั่น แซด ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Pluralist Generation เพราะเปนตัวแทนของกลุมอายุที่มีความ

หลากหลายทางชาติพันธุ และกลุมศาสนามากที่สุด นอกจากนี้ยังถูกเรียกดวยชื่ออื ่นๆ เชน iGen, Digital natives, net 

Generation, Gen Tech, Gen Wii และ Post Gen อีกดวย พวกเขา มีแนวคิดวา Working with สำคัญกวา Working for 

(Aggarwal et al., 2020)  สามารถทำงานไดหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ (Ozkan and Solmaz, 2015) และมีแนวคิดที่

ตองการเปนผูประกอบการทำธุรกิจสรางใหม (Start-up) นอกจากนี้นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ชี้ใหเห็นถึงปญหาที่ระบุถึงอัตราการลาออกจากงานของกลุมคนทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะอยูที่ประมาณรอยละ 10 ยิ่ง

โดยเฉพาะกลุมคนทำงานในเจเนอเรชั่น แซด ที่เขาสูวัยทำงาน มีอัตราการลาออกจากงานที่เพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ   12-15 

(Econ Digest, 2564) ซึ่งทำใหเกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานของกลุมคน เจเนอเรชั่น แซด และเกิดการ

แขงขันในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น (Pandita, 2021) เพื่อแยงชิงบุคลากรใหเขารวมงานกับองคกร  

ทั้งนี้งานวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวาการสรางแบรนดนายจางเปนปจจัยสำคัญที่ไมเพียงแตดึงดูดผูที่ตองการสมัครงานแต

ยังชวยในเรื่องการคงอยูของพนักงานที่มีศักยภาพอีกดวย (Pimentel et al., 2021) การสรางแบรนดนายจางเปรียบเปน

วิธีการที่องคกรใชในการสื่อสารขอเสนอของตนกับพนักงานที่มีศักยภาพ เพื่อรักษากลุมพนักงานดังกลาว และถือเปนแนวทาง

ในการสรางความจงรักภักดีของพนักงานที่มีตอองคกร (Santiago, 2019) นอกจากนี้การสรางแบรนดนายจางยังทำใหองคกร

เปนสถานที่ที่นาทำงาน มีผลโดยตรงตอการจางพนักงานใหม ดวยความมีชื่อเสียงที่ดีกวาขององคกรทำใหไดทุนมนุษยที่มี

คุณภาพ มีความนาพึงพอใจ และยังชวยเรื่องการคงอยูของพนักงานที่มีความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ (Pandita, 2021) 

ดวยเหตุนี้ ปจจุบันองคกรหลายแหงจึงพยายามสรางแบรนดนายจางเพื่อดึงดูดบุคลากร สรางองคกรใหเปนสถานที่ที่คนเจน

เนอเรชั่น แซด เลือกที่จะสมัครเขามาทำงานและคงอยูกับองคกรตอไป นายจางจึงจำเปนตองทุมเทเวลาและความพยายาม

อยางมากในการออกแบบกลยุทธการสรางแบรนดนายจางที่สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานซึ่งมีความสำคัญอยางยิ่งตอ

ความสำเร็จขององคกร (Bharadwaj, Khan and Yameen, 2021) 

อยางไรก็ตามแมวาจะมีงานวิจัยจำนวนมากทีศ่ึกษาผลกระทบของการสรางแบรนดนายจางและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ แตการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการสรางแบรนดนายจางตอการคงอยูของพนักงานในกลุมคน           เจเนอเรชั่น 

แซด  กลับยังไมมีการศึกษามากเทาที่ควร (Bharadwaj et al., 2021) โดยในประเทศไทยผูวิจัยยังไมพบการศึกษาผลกระทบ

ของการสรางแบรนดนายจางตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงาน ยิ่งโดยเฉพาะกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด ก็
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ยังไมพบวามีการศึกษาในงานวิจัยดังกลาว ดวยเหตุน้ีการศึกษาในครั้งนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาการสรางแบรนดนายจางที่มี

ผลตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด โดยเริ่มจากการพัฒนากรอบแนวคิด 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 

คนเจเนอเรช่ัน แซด  

เจเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง กลุมคนที่เกิดในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน และมีการเผชิญกับเหตุการณตางๆ มา

ในชวงระยะเวลาเดียวกันของชีวิตและตองไดรับประสบการณความเชื่อผานการแสดงออกทางพฤติกรรม และแลกเปลี่ยนกัน

ทางสังคมในระหวางชวงชีวิตที่คลายคลึงกัน (Strauss and Howe, 1991) เจเนอเรชั่น แซด คือกลุมคนที่เกิดในทศวรรษที่ 

1990 และเติบโตในทศวรรษที่ 2000 เปนชวงที่มี เว็บ อินเทอรเน็ต สมารตโฟน และส่ือดิจิทัล (Tulgan, 2013) พวกเขาเปนที่

รู จักในนาม Super-Hero Generation เพราะพวกเขาเปนเจเนอเรชั่นแรกที่ไมเคยสัมผัสโลกโดยปราศจากอินเทอรเน็ต 

(Luttrell and McGrath, 2021) และยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Pluralist Generation เพราะเปนตัวแทนของกลุมอายุที่มี

ความหลากหลายทางชาติพันธุและกลุมศาสนามากที่สุด ยอมรับแนวคิด ความเชื่อ และ            อัตลักษณสวนบุคคลที่

หลากหลาย ปรารถนาที่จะใหคำจำกัดความในลักษณะเดียวคือ "Undefined Identification" (Francis and Hoefel, 2019) 

นอกจากนี้ยังถูกเรียกดวยชื่ออื่นๆ เชน iGen, Digital natives และ Post Gen อีกดวย กระบวนการคิดของเจเนอเรชั่น แซด 

ถูกกำหนดโดยเหตุการณสำคัญหลายเหตุการณ คนกลุมนี้ผานพนภาวะถดถอยครั้งใหญและฟนตัวอยางชาๆ จึงเห็นความ

แตกตางดานความมั่งค่ังที่เพิ่มขึ้นระหวางกลุมรายไดตางๆ (Pandita, 2021) 

 

การสรางแบรนดนายจาง   

แนวคิดของแบรนดนายจางถูกอธิบายครั้งแรกโดย Ambler and Barrow (1996) ซึ่งอธิบายวาการสรางแบรนด

นายจางคือขอไดเปรียบดานการทำงาน เศรษฐกิจ และจิตวิทยาที่เกิดจากการจางงานและเกี่ยวของกับองคกรที่จางงาน เมื่อ

เวลาผานไปแนวความคิดไดวิวัฒนาการจากคำจำกัดความงายๆ จากขอเสนอขององคกร สูกระบวนการคนหาส่ิงที่ทำใหองคกร

มีเอกลักษณเฉพาะตัว (Pimentel et al., 2021)  Wahba and Elmanadil (2015) จึงใหความเห็นวาการสราง แบรนด

นายจางคือการสื่อสารคุณลักษณะเฉพาะทั้งภายในและภายนอกที่สรางเอกลักษณขององคกรในฐานะนายจาง โดยตั้งใจที่จะ

ดึงดูดและรักษาพนักงานในอนาคตและปจจุบันไว โดย Cooper (2008) ไดระบุวาความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางคือ

การแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผลประโยชนเหลานี้สามารถแปลไดผานกิจกรรมที่เปนประโยชนสำหรับการพัฒนา

พนักงานในดานการทำงาน การเงิน รางวัลตอบแทนในดานเศรษฐกิจ และความรูสึกเปนเจาของและเปาหมายรวมกันในดาน

จิตวิทยา ในทำนองเดียวกัน Tanwar and Prasad (2017) เสนอแนะวาการปรับสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัวที่ดี การ

พัฒนาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ดี กิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคมขององคกร และใหโอกาสในการฝกอบรมและการพัฒนา

ที่ดีแกพนักงาน สามารถพัฒนาใหองคกรมีแบรนดนายจางที่แข็งแกรงได เชนนี้จึงสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มี

ความสามารถไวได จากการศึกษาของ Pandita (2021) ในประเทศอินเดีย ชี้ใหเห็นวาการสรางแบรนดนายจางมีผลตอการ

ดึงดูดกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด และผลตอบแทนในรูปแบบของเงินไมใชส่ิงสำคัญเพียงอยางเดียวสำหรับคนเจเนอเรชั่น แซด  

โดยจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรของการสรางแบรนดนายจางที่สงผลตอความตั้งใจที่จะสมัคร

งานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด (Gupta, Bhasin and Mushta, 2021; Pimentel et al., 2021) 
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อันประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ดานการฝกอบรมและการพัฒนา ดานความสมดุลในชีวิตการ

ทำงาน (Work-life balance) ดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม และดานคาตอบแทนและผลประโยชน  

 

ความหมายของความต้ังใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงาน  

Jaidi, Van Hooft and Arends (2011) ไดใหความหมายของความตั้งใจที่จะสมัครงานวาเปนความตั้งใจของบุคคล

ที่จะสมัครงานเพื่อเขาสูขั้นตอนตอไปของกระบวนการสรรหาพนักงาน ซึ่งนำไปสูพฤติกรรมการดำเนินการสมัครงาน เขา

กระบวนการสัมภาษณ หรือกระบวนการสรรหาอื่นๆ ขององคกร และสุดทายคือการตัดสินใจเลือกรับตำแหนงงานของผูสมัคร 

โดย Highhouse, Lievens and Sinar (2003) ไดแบงความตั้งใจที่จะสมัครงานออกเปน 3 ดาน ไดแก ความนาดึงดูดใจของ

องคกร ความตั้งใจที่มีตอองคกร และชื่อเสียงขององคกร 

ขณะที่การคงอยูของพนักงานจากงานวิจัยของ ธนพร ปทุมรังสรรค (2558) ไดใหความหมายวาหมายถึง การที่

พนักงานเลือกที่จะอยูในองคกรและปฏิบัติงานปจจุบันที่ทำอยูของตนอยางเต็มใจและสมัครใจ รวมทั้งตัวพนักงานเองยังไมมี

ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานปจจบุัน หรือตองการโยกยายงานในอนาคต ขณะที่ Frank, Finnegan and Taylor (2004) ได

อธิบายวาการคงอยูของพนักงานเปนความพยายามของนายจางในการรักษาพนักงานที่พึงประสงคเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทาง

ธุรกิจ 

 

การสรางแบรนดนายจางที่สงผลตอความต้ังใจที่จะสมัครงาน 

 บวรรัตน ธนาฤทธิวราภัค (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความนาดึงดูดของนายจางที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจสมัคร

งานของกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด ที่กำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีพบวา ปจจัยคุณคาดานนวัตกรรม ปจจัยคุณคาดาน

จิตวิทยา ปจจัยคุณคาดานการใชทักษะและความเชี่ยวชาญ มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจสมัครงานของกลุมคนเจเนอเรชั่น 

แซด และมีงานวิจัยของ Santiago (2019) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความนาดึงดูดใจของแบรนดนายจาง และ

ความตั้งใจที่จะสมัครงานในประเทศโปรตุเกส ซึ่งเกือบรอยละ 60 เปนคนรุนมิลเลนเนียล พบวาความนาดึงดูดใจของแบรนด

นายจางมีผลเชิงบวกตอความตั้งใจที่จะสมัครงาน ยกเวนปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไมใชปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่

จะสมัครงานของคนรุนมิลเลนเนียลชาวโปรตุเกส ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน จึงทำใหสามารถพัฒนา

สมมติฐานไดดังนี้ 

H1: การสรางแบรนดนายจางมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจที่จะสมัครงานของกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด 

   

การสรางแบรนดนายจางที่สงผลตอการคงอยูของพนักงาน  

 Bharadwaj and Yameen (2020) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการระบุตัวตนตอองคกรผานความสัมพันธระหวางการ

สรางแบรนดนายจางในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมกับการคงอยูของพนักงาน จากพนักงานที่ทำงานในบริษัท IT ใน

ประเทศอินเดียพบวาการสรางแบรนดนายจางในมิติดานความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการคงอยูของ

พนักงาน นอกจากนี้งานวิจัยของ Bharadwaj et al. (2021) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของการสรางแบรนดนายจาง 

ความพึงพอใจในงาน การระบุตัวตนตอองคกร และการคงอยูของพนักงาน จากพนักงานที่ทำงานในบริษัท IT ชั้นนำของ

ประเทศอินเดีย พบวาการสรางแบรนดนายจางมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน การระบุตัวตนตอองคกร และ

การคงอยูของพนักงาน ดังนั้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว จึงสามารถพัฒนาสมมติฐานไดดังนี้ 
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H2: การสรางแบรนดนายจางมีความสัมพันธเชิงบวกกับการคงอยูของพนักงานของกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด 

 

3. กรอบแนวคิด  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน พบวาการศึกษาการสรางแบรนดนายจางมีผลตอความตั้งใจที่

จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด ดังที่ไดกำหนดไวในสมมติฐานที่ 1 และ 2 (H1 และ H2) 

ผูวิจัยจึงสามารถนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยไดดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

4. บทสรุปวจิารณ  

 การศึกษานี้ไดนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของการสรางแบรนดนายจางที่มีผล

ตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด และอธิบายความสัมพันธระหวางการสราง

แบรนดนายจางกับความตั้งใจที่จะสมัครงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด รวมถึงการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรช่ัน 

แซด เพื่อเปนประโยชนในการวางแผนปรับปรุงการออกแบบงาน วิธีการทำงาน และพัฒนา  กลยุทธดานทรัพยากรบุคคลใน

ดานตางๆ ขององคกร และทำใหเปนองคกรที่คนเจนเนอเรชั่น แซด ซึ่งกำลังจะกลายเปนกลุมแรงงานหลักในอนาคตเลือกที่จะ

สมัครเขามาทำงานและคงอยูกับองคกรตอไปในยุคที่มีการแขงขันของตลาดแรงงานสูง โดยกรอบแนวคิดที่ไดจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวาปจจัยของการสรางแบรนดนายจางทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ดานการฝกอบรมและ

การพัฒนา ดานความสมดุลในชีวิตการทำงาน ดานจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม และดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชน มีผลตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด และมีความสอดคลอง

กับการศึกษาของ Pandita (2021), บวรรัตน ธนาฤทธิวราภัค (2561), Santiago (2019), Bharadwaj and Yameen (2020) 

และBharadwaj et al. (2021) ดังนั้นการสรางแบรนดนายจางจึงเปนความสามารถขององคกรในการสรางความแตกตางออก

 

การคงอยู่ของพนักงาน 

 

 

 

ความต้ังใจที่จะสมัครงาน 

 

การสร้างแบรนด์นายจ้าง 

 

 

 

 

H1 

H2 

ดา้นบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 

ดา้นการฝึกอบรมและการพฒันา 

ดา้นความสมดุลในชีวิตการ

ทาํงาน  

ดา้นจริยธรรมและความ

รับผดิชอบต่อสงัคม 

ดา้นค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน ์
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จากองคกรอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการดึงดูดผูมีความสามารถที่ดีที่สุดมาสูองคกร และรักษาผูที่มีความสามารถใหคงอยูกับ

องคกรตอไปเพราะทั้งความสำเร็จและความอยูรอดขององคกรขึ้นอยูกับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู 

5. ขอเสนอแนะ และงานวิจัยในอนาคต 
 การนำเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้พิจารณาปจจัยดานตางๆ ที่สำคัญของการสรางแบรนดนายจางกับกลุม

คนเจเนอเรชั่น แซด ที่มีผลตอความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงานในกลุมคนเจเนอเรชั่น แซด ดังนั้น

ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยที่สนใจในการศึกษางานวิจัยดังกลาว สามารถใชกรอบแนวคิดนี้ไปประยกุตใชให

เหมาะสมกับกลุมประชากรที่จะศึกษาและทำการเก็บขอมูลเพื่อนำมาใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณผานการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติตอไป นอกจากนี้ผูวิจัยที่สนใจยังสามารถศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ของการสรางแบรนดนายจางที่สงผลกระทบตอความ

ตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงาน อาทิเชน ปจจัยดานคุณคานวัตกรรม รวมถึงศึกษาผลกระทบของการสรางแบ

รนดนายจางในมุมมองอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเชน ผลกระทบของการสรางแบรนดนายจางตอความพึงพอใจในการทำงานของ

พนักงาน เปนตน รวมไปถึงศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล และความแตกตางของแตละเจเนอเรชั่นที่อาจมีผลตอ

ความตั้งใจที่จะสมัครงานและการคงอยูของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางและเปนประโยชนตอการวางแผนและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคกรที่มีกลุมคนเจเนอเรชั่นที่หลากหลายตอไป  
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การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่และแบบไดนามิก ที่สงผลกระทบตอตนทุนเงินทุน

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

Static and dynamic working capital management impacting the cost of 

capital of listed companies on the Market for Alternative Investment (MAI) 
 

ธนพร ชุมผล0

1 และ พรวรรณ นันทแพศย12 

Tanaporn Chumphol and Pornwan Nunthaphad 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่และแบบไดนามิก ที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนเงินทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) จำนวน 99 บริษัท โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายป ตั้งแต

ป พ.ศ. 2559-2563 ใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสมการถดถอยของขอมูลแบบผสม (Panel 

Data Regression Model) ผลการศึกษา พบวา วงจรเงินสด มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

และอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบใหตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้น 

 

คำสำคัญ: การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่, การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบไดนามิก, ตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก 

 

Abstract 
The purpose of this study is to examine static and dynamic working capital management impacts the 

cost of capital on the Market for Alternative Investment (MAI). The sample of this study was 99 listed 

companies. The data used secondary data from 2016 to 2020. The data was analyzed by the Pearson 

Correlation coefficient test and the Panel Data Regression Model. The results showed that the cash cycle 

was in the same direction as the weighted average cost of capital and that an increase in the liquidity ratio 

would also increase the weighted average cost of capital. 

 

Keywords: static working capital management, dynamic working capital management, Weighted Average 

Cost of Capital 
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1. บทนำ 

 

    ปจจุบันการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยไดมีการใหความสำคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 

and Medium Enterprises: SMEs) เนื่องจากมีอัตราการเติบโตสูง อยางไรก็ตามธุรกิจ SMEs สวนใหญมักประสบปญหาการ

ขาดแคลนในการเขาถึงแหลงเงินทุนจากภายนอก เชน สถาบันทางการเงิน หรือขอจำกัดของเจาของธุรกิจเอง เชน การมี

เงินทุนไมเพียงพอ (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย, 2564) และมีตนทุนทางการเงินสูง 

(อุบลวรรณ ขุนทอง, 2559) สงผลใหธุริกิจขาดสภาพคลองทางการเงินไมมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอตอการดำเนินงานและ

การขยายธุรกิจ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงไดเห็นความปญหาดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) เพื่อเปดโอกาสใหธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและทำใหธุรกิจมี

การเติบโตที่ยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ทำหนาที่เปนศูนยกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน

และระดมเงินทุนสำหรับบริษัทที่ตองการออกหลักทรัพยใหมเพื่อเสนอขายตอสาธารณชนครั้งแรกหรือเสนอขายหลักทรัพย

อื่นๆ และเนื่องดวยสภาพแวดลอมสังคมเศรษฐกิจในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหธุรกิจเกิดการแขงขัน

กันมากขึ้น เงินทุนจึงถือเปนปจจัยที่สำคัญที่ใชในการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต เจาของธุรกิจจึงตองมั่นใจวากิจการ

มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ เพื่อไมใหธุรกิจเกิดการขาดสภาพคลองที่อาจสงผลกระทบตอการดำเนินธรุกิจ

ได โดยเจาของธุรกิจสามารถจัดหาแหลงเงินทุนไดจาก 2 แหลง (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย, 2564) คือ 1)แหลงเงินทุนจากสวนของเจาของ (Equity) ซึ่งมาจากกำไรสะสม และการออกหุน ตนทุนของแหลง

เงินทุนดังกลาว คือ เงินปนผล และ 2)แหลงเงินทุนจากการกอหนี้สิน (Debt) เกิดการกูยืมเงินจากบุคคลภายนอก เชน การ

กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เปนตน 

     ในการวัดประสิทธ ิภาพของการบริหารเง ินทุนหมุนเว ียน แบงออกเปน 2 ประเภท  (Moss and Stine, 1993)                  

คือ 1)การวัดการบรหิารเงินทนุหมุนเวยีนแบบคงที ่(Statically) โดยใชอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)                เปน

ตัวชี้วัด ซึ่งเปนการวัดประสิทธิภาพ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อดูวาภายในระยะเวลา 1 ป บริษัทมีความสามารถในการจายชำระ

หนี ้ส ินหรือไม และ 2) การวัดการบริหารเง ินทุนหมุนเวียนแบบไดนามิก (Dynamically) โดยใชวงจรเงินสด (Cash 

conversion cycle) เปนตัวชี้วัด เพื่อดูวากิจการมีเงินสดเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ และจายชำระหนี้หรือไม โดยสะทอน

ออกมาในรูปแบบของระยะเวลาที่กิจการถือครองเงินสดเพื่อใชในการหมุนเวียนกิจการ 

     งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่ (Static) และแบบไดนามิก (Dynamic) ที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนเงินทุน (Cost of Capital) ของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) เก็บขอมูลยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 

2559-2563) โดยสามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการวิเคราะหและชวยในการตัดสินใจในการ

กำหนดแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไปใชในวางแผนการดำเนินงานที่สงผลกระทบตอตนทุนเงินทุนของกิจการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 2.1.1 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

     เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)  (ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ, 2558) คือ เงินที่กิจการลงทนุในสินทรพัยหมุนเวียนหกั

กลบหนี้สินหมุนเวียน หรือเรียกวาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนถูก

มองวามีสภาพคลองที่สูง ทำใหกิจการตองมีการควบคุมและติดตามอยางใกลชิด มิเชนนั้นอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองใน
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การดำเนินธุรกิจของกิจการได ในการวัดประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสามารถวัดได 2 รูปแบบ (Moss and 

Stine, 1993) ไดแก 1) การวัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่ (Statically) โดยใชอัตราสวนสภาพคลอง (Current 

Ratio) เปนตัวชี ้ว ัด ซึ ่งเปนอัตราสวนที ่ไดรับผลกระทบจาก เงินสด ลูกหนี ้การคา สินคาคงเหลือ และเจาหนี ้การคา 

(Angelique McInnes, 2000) สะทอนใหเห็นวาบริษัทมีความสามารถในการจายชำระหนี้สินที่มีภาระผูกพันภายในระยะเวลา

อันสั้นไดหรือไม กรณีที่กิจการมีอัตราสวนสภาพคลองต่ำเกินไป คือมีคานอยกวา 1 แสดงใหเห็นวา กิจการมีสินทรัพย

หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไมเพียงพอตอการจายชำระหนี้สินระยะสั้น ดังนั้นกิจการจะตองกำหนดสัดสวนของ

สินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ เนื่องจากสงผลกระทบตอความสามารถในการทำ

กำไร (Dash and Ravipati, 2009) อยางไรก็ตามอัตราสวนดังกลาวไมไดสามารถระบุวากิจการมีเงินสดเพียงพอตอการ

ดำเนินงานหรือไม กลาวคือ หากธุรกิจมีเงินสดไมเพียงพอตอการใชหมุนเวียนในการดำเนินงาน กิจการตองวางแผนจัดหาเงิน

สดจากแหลงอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหมีเงินสดเพียงพอตอดำเนินงาน และ 2) การวัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบไดนามิก 

(Dynamically) เปนการขยายการวิเคราะหแบบคงที่ โดยใชวงจรเงินสด(CCC) เปนตัวชี้วัด ซึ่งมีการพิจารณาระยะเวลาของ

กระแสเงินสดเขา และกระแสเงินสดออก เขามาเกี่ยวของ และสามารถตอบสนองในดานสภาพคลองของกิจการได โดยจะให

ขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวากิจการตองใชระยะเวลาเทาใดที่ตองสำรองเงินสดเพื่อใหเพียงพอตอการดำเนินธุรกิจ (Richards and 

Laughlin, 1980) ดังนั้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) ถือเปนเครื่องมือทางการเงินที่

สำคัญที ่ใชในการประเมินสภาพคลองของกิจการ (Naser, Nuseibeh and Al-Hadeya, 2013) และการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพตองรักษาสมดุลระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อให

กิจการมั่นใจวามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการดำเนินงานของกิจการและจายชำระภาระผูกพันหนี้สินระยะส้ันทั้งในปจจุบัน

และอนาคตได 

 2.1.2 ตนทุนเงินทุน 

     ตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital) คือ เงินทุนที่กิจการจัดหามาเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการไดมาของเงินทุนมา

จาก 2 แหลง คือ ตนทุนที่มาจากหนี้สิน (Cost of Debt) และตนทุนที่มาจากสวนของผูถือหุน (Cost of equity) (Miller and 

Modigliani, 1958) ตนทุนเงินทุนจะอยูภายใตโครงสรางเงินทุน (Capital Structure) คำนวณตามสัดสวนของเงินทุน โดย

ตนทุนของเงินทุนจะถกูนำไปใชในการกำหนดอัตราผลตอบแทนขึน้ต่ำที่ตองการเพื่อใชในการประเมินการลงทุนในโครงการ ซึ่ง

เรียกวา ตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) (Groth and Anderson, 1997) 

สามารถคำนวณไดจากตนทุนสวนของหนี้สิน (Cost of Debt) และตนทุนของสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) ถวงน้ำหนัก

ตามสัดสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุน   

     ตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity : Ke) คือ เงินลงทุนที่มาจากสวนของผูถือหุน ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนที่

ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) และผลตางของอัตราผลตอบแทนของตลาด (Market return) กับอัตราผลตอบแทนที่

ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) โดยเครื่องมือที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ คือ แบบจำลองการประเมินราคา

หลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model : CAPM) พัฒนาโดย William Sharpe โดยมีแนวคิดวา ผลตอบแทนที่ควรจะ

ไดรับจากการลงทุนควรขึ้นอยูกับความเสี่ยงจากการลงทุน นักลงทุนควรไดรับสวนชดเชยความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงที่เกิด

จากความเส่ียงของตลาด (Market Risk) หรือความเส่ียงที่เปนระบบ (Systematic Risk) เนื่องจากเปนความเส่ียงที่ไมสามารถ

หลีกเหลี่ยงไดและเกิดขึ้นกับทุกองคกร เชน ความเสี่ยงจากศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากนโยบายการเมือง อัตราเงินเฟอ เปนตน 

ดังนั้นในการลงทุนที่มีความเสี่ยง นักลงทุนควรไดรับผลตอบแทนมากกวาหรือเทากับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 

(Risk free rate) บวกดวยสวนชดเชยความเสี่ยงซึ่งเปนสัดสวนเดียวกับอัตราสวนชดเชยความเสี่ยงของตลาด (Market Risk 

Premium) โดยมีคาสัมประสิทธิเบตา (β) เปนตัวชี้วัดของความเสี่ยงที่เปนระบบ ซึ่งบงบอกความเปลี่ยนแปลงของอัตรา
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ผลตอบแทนของหลักทรัพยเมื่อเทียบกับตลาด (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2561) จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็น

วา CAPM เปนทฎษฎีพื้นฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นจึงถูกนำมาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดวย 

     ตนทุนสวนของหนี้สิน (Cost of Debt : Kd) ประกอบดวย ดอกเบี้ยที่ปราศจากความเส่ียง (Risk-free interest rate) บวก

กับคาสวนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium : PR)  Risk Premium คือ สวนเพิ่มของผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้นจากการลงทุน  นอกจากหนี้สวนชดเชยความเสี่ยงยังขึ้นอยูกับความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงทาง

การเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หนวยงานที่จัดอันดับความนาเชื่อถือจะเปนผู

ประเมินความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทและกำหนดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) เนื่องจากความเสี่ยง

จากการผิดนัดชำระหนี้สวนใหญถูกกำหนดโดยภาระหนี้สินทางการเงิน (Financial Leverage) ที่เกิดจากการกูยืมเงินที่มี

ภาระตองจายดอกเบี้ย ดังนั้นสวนชดเชยความเส่ียงจึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการกอหนี้ (Leverage) (Cohen, 2004) 

 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

     งานวิจัยสวนใหญไดมีวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการ

ทำกำไรของกิจการ โดยตัวแปรที่ใชในการวัดความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนคือ วงจรเงินสด และอัตราสวน

สภาพคลอง และตัวแปรที่ใชในการวัดความสามารถในการทำกำไรคือ อัตราสวนกำไรขั้นตน (Net Profit Margin) อัตรา

ผลตอบแทนจาการลงทุน (Return on Investment) และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (Return on Equity) โดย

พิมพประภา ทรัพยธานารัตน (2561) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความสามารถในการทำกำไรและการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทผูผลิตที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ผลการศึกษาพบวา ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

การเพิ่มระยะเวลาสินคาคงคลังและวงจรเงินสด ทำใหบริษัทสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจ ัยของ Nasser A. Alsulayhim (2019) ไดศ ึกษาเร ื ่องความสัมพันธระหวางการบริหารเง ินทุนหมุนเว ียนกับ

ความสามารถในการทำกำไรที่ไมใชสถาบันการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซาอุดิอาระเบีย แสดงใหเห็นวา

บริษัทที ่มีระยะเวลาวงจรเงินสดยาววามีความสามารถในการทำกำไรที ่ดีกวา ในทางกลับกันมีงานวิจัยบางสวนพบวา            

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความสามารถในการทำกำไร โดยงานวิจัยของสุธาสินี 

สุวรรณภักดิ์ (2559) ศึกษาบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหรรมการเกษตรและอาหารไทย แสดงใหเห็นวา บริษัทที่มีระยะเวลา

วงจรเงินสดส้ันหรือมีระยะเวลาวงจรเงินสดทีต่ิดลบ กลาวคือกิจการมีระยะเวลาในการจายชำระหนี้มากกวาระยะเวลาในการบั

ชำระหนี้และถือครองสินคาคงคลัง ซึ่งจะทำใหกิจการสามารถดำเนินกิจการไดเองโดยไมตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก

และสามารถนำเงินที่ไดมาจากการดำเนินงานนำไปลงทุนตอเพื่อสรางรายไดใหกับบริษัทเพิ่มขึ้น และสงผลตอความสามารถใน

การทำกำไรที่เพิ่มมากขึ้น และมีงานวิจัยที่ศึกษาในตลาหลักทรัพยกาจารี ประเทศปากีสถาน โดยงานวิจัยของ Ahmed, 

Awan, Safdar, Hasnain and Kamran (2016) ศึกษาในอุตสาหรรมการเภสัชกรรม ในประเทศปากีสถาน พบวาอัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงลบกับความสามารถในการทำกำไร แสดงวากิจการมีการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนมาก

เกินไป ทำใหเสียโอกาสในการลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Muneeb Ahmad Attari (2012) 

ที่ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิต และโชษิตา เปสตันยี และ สรียา วิจิตรเสถียร (2562) ไดทำการศึกษา ปจจัยของการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนที่มีผลตอความสามารถในการทำกำไรกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา การลดระยะเวลาวงจรเงินสดโดยใหความสำคัญกับการเพิ่มระยะเวลาจายชำระหนี้ 

ซึ่งเจาหนี้การคาถือเปนแหลงเงินทุนภายนอกที่ไมมีภาระในการจายดอกเบ้ีย ทำใหกิจการสามารถนำเงินที่ตองจายชำระ

เจาหนี้ไปลงทุนในเพื่อใหเกิดผลตอบแทนได และสงผลใหบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้น และมีงานวิจัยที่ใช

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง (สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) เปนตัวชี้วัดในการการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของกิจการ โดยงานวิจัยของโชษิตา เปสตันยี และ สรียา วิจิตรเสถียร (2562) 
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พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถในการทำกำไร กลาวคือ กิจการที่มีอัตราสวนสภาพ

คลองที่สูงจะทำใหบริษัทมีความสามารถในการกำไรเพิม่ขึ้น ในทางกลับกับ Ahmed, Awan, Safdar, Hasnain and Kamran 

(2016) พบวาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธในทิศทางการกันขามกับความสามารถในการทำกำไร เนื่องจาก 

กิจการมีสภาพคลองสูงเกินไป อาจทำใหเสียโอกาสในการลงทุนเพื่อกอใหเกิดรายได เนื ่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย

หมุนเวียนมากเกินความจำเปน  

      นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับตนทุนเงินทุน                     โดย 

Hofmann and Martin (2016) ไดศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีผลกระทบตอตนทุนเงินทุน ของบริษัทในประเทศ

เยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด พบวา วงจรเงินสดมีความสัมพันธกับตนทุนเงินทุน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนได

ทั้งบวกและลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในการกอภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัท โดยที่วงจรเงินสดมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกันกับตนทุนเงินทุน ในประเทศเยอรมันนีและออสเตรีย และมีทิศทางตรงกันขามในประเทศสวิสเซอรแลนด 

แสดงใหเห็นวา วงจรเงินสดที่มีระยะเวลาสั้นลงไมสามารถทำใหตนทุนเงินทุนลดลงไดเสมอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ

ผุสชา วัตนเขจร (2559) ไดศึกษาในบริษัทประเภทอุตสาหกรรมการผลิตในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  

 

       จากการศึกษาแนวคิด ทฎษฏีที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนำตัวแปรมากำหนดเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการวิจยั  
 

     การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งไมรวมถึงบริษัททีอ่ยูในกลุมสถาบันการเงิน จำนวน 99 บริษัท ระยะเวลาในการศึกษายอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 

2559-2563) ศึกษาขอมูลเปนรายป ใชฐานขอมูลจากระบบบริการขอมูลตลาดหลักทรัพยออนไลนผลิตโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SETSMART) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (https://www.thaibma.or.th) แบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป(แบบ56-2) ขอมูลที่นำมาใชในการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ ตัวแปรตาม คือ ตนทุนถัว

เฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) ตัวแปรอิสระคือ วงจรเงินสด (CCC) และอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) และตัวแปร

ควบคุมคือ ขนาด (Size) และภาระหนี้สิน (Leverage) ของบริษัท วิเคราะหขอมูลโดยการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดย

การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Person Correlation Coefficient) และวิเคราะหการถดถอยของขอมูลแบบผสม 

(Panel Data Regression) ดวยวิธี Random Effects และ Fixed Effects โดยหาวิธีทดสอบที่เหมาะสมดวย Hausman 

ตวัแปรอิสระ 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงท่ี  

• สภาพคล่อง (Liquidity) 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบไดนามิก 

• วงจรกระแสเงินสด (CCC) 

ตวัแปรควบคุม 

• ขนาดของบริษทั (Size) 

• ภาระหน้ีสินทางการเงิน 

(Leverage) 

 

ตวัแปรตาม 

ตน้ทุนเงินทุน 

• ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (WACC) 
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Test และนำผลที่ไดมาสรุปและอธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรที่ทำการศึกษา และเสนอผลการศึกษา โดยการพรรณนา

ประกอบตารางแสดงขอมูลทางสถิติ ดำเนินการวิเคราะหและแปรผล โดยใชสถิติการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนพหุสูตร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยนำเสนอขอมูลในรูปของ คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) คาสูงสุด (Max) และคาต่ำสุด (Min) ของตัวแปรที่นำมาศึกษาศึกษาในครั้งนี้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยไมรวมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ชวงระยะเวลาในการศึกษา 5 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2559-2563 

จำนวน 99 บริษัท รวมจำนวนขอมูลที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 495 ตัวอยาง พบวา ตัวแปรตาม คือ ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

(WACC) มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 9.55 สวนตัวแปรอิสระ คือ วงจรเงินสด (CCC) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 204 วัน และ สภาพคลอง 

(Liquidity) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.4826 เทา และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของบริษัท (Size)  มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.9909 เทา และ

ภาระหนี้สินทางการเงิน (Leverage) มีคาเฉล่ียอยูที่ 1.5954 เทา ดังตารางที่ 1 

 

    ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณา ของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

Variables Max Min Mean Std. Dev 

WACC  0.3355   0.0107   0.0955   0.0485  

CCC  27,582.00   (5,743.95)  203.61   1,364.90  

Liquidity  20.0489   0.1260   2.4826   2.6281  

Size  9.4904   4.3863   6.9909   0.8128  

Leverage 136.8284  (16.4737)  1.5954   7.0144  

 

   การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) พบวาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางตัวแปร

ทุกตัวมีคานอยกวา 0.8 ดังตารางที่ 2 แสดงวาตัวแปรดังกลาวเปนอิสระตอกัน ดังนั้นสรุปไดวาไมมีปญหา Multicollinearity  

และพบวา วงจรเงินสด (CCC) และสภาพคลอง (Liquidity)  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก 

(WACC) นอกจากกนี้พบวา ขนาดของบริษัท (Size) และระดับภาระหนี้สินทางการเงิน (Leverage) มีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกับตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC)  

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหสหสัมพันธดวยวิธีเพียรสัน (Pearson Correlation) 

Correlations 

Variables WACC CCC LIQUIDITY LEVERAGE SIZE 

 WACC  1.0000    0.0733  0.2785  (0.1153) (0.1307) 

 CCC  0.0733  1.0000  0.2803  (0.0212)         0.0828  

 LIQUIDITY  0.2785    0.2803  1.0000  (0.1182) (0.1139) 

 LEVERAGE (0.1153) (0.0212) (0.1182) (0.0053)         1.0000  

 SIZE (0.1307) 0.0828  (0.1139) 1.0000  (0.0053) 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหแบบจำลองของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.1250 0.0187 6.6928 0.0000 

CCC 0.0000 0.0000 0.8608 0.3899 

LIQUIDITY 0.0046 0.0008 6.0346 0.0000 

LEVERAGE -0.0007 0.0003 -2.4229 0.0159 

SIZE -0.0057 0.0026 -2.2004 0.0284 

R-squared  0.5037   F-statistic 3.8999 

Adjusted R-squared  0.3745   Prob(F-statistic) 0.0000 

     จากตารางที่ 3 สามารถเขียนสมการที่ทดสอบไดดังนี้ 
 

       

จากสมการสามารถอธิบายไดวา วงจรเงินสด (CCC) และสภาพคลอง (Liquidity) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) แสดงวา การที่ระยะเวลาวงจรเงินสดมีระยะเวลายาวและบริษัทมีสภาพคลองสูงจะสงผล

ใหตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) เพิ่มสูงขึ้นดวย นอกจากกนี้พบวาตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของบริษัท (Size) และ

ระดับภาระหนี้สินทางการเงิน (Leverage) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC)  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่ (Static) และแบบไดนามิก (Dynamic) ที่สงผลกระทบตอตนทุน

เงินทุน (Cost of Capital) ของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (MAI) พบวา การวัดประสิทธิภาพการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนแบบไดนามิกโดยใชวงจรเงินสด (CCC) เปนตัวชี้วัด พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับตนทุนเงินทุน

ที่ใชตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) เปนตัวชี้วัด กลาวคือ การเพิ่มระยะเวลาวงจรเงินสดจะสงผลกระทบใหตนทุนถัวเฉล่ีย

ถวงน้ำหนัก (WACC) เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา ยิ่งระยะเวลาวงจรเงินสดยาวมากขึ้นเทาใด กลาวคือระยะเวลาในการเรียกเก็บ

หนี้และระยะเวลาในการถือครองสินคาคงคลัง มากกวาระยะเวลาในการจายชำระหนี้สิน บริษัทตองมีการจัดหาแหลงเงินทุน

ทั้งจากหนี้สินและสวนของเจาของเพื่อนำมาใชหมุนเวียนมากขึ้นเทานั้น สงผลใหตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) เพิ่ม

สูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Hofmann and Martin (2016) ที่ศึกษาในประเทศเยอรมันนีและออสเตรีย และการวัด

ประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแบบคงที่โดยอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เปนตัวชี้วัด พบวา อัตราสวน

สภาพคลองที่สูงจะสงผลกระทบใหตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้นดวย แสดงวาบริษัทมีการกูยืมจากหนี้สินระยะยาวและ

จากสวนของเจาของเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารเงินทนุหมุนเวยีนภายในกจิการ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา บริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม ไอ ที่มีสภาพคลองที่สูง และวงจรเงินสดที่ยาว จะสงผลใหบริษัทมีตนทุนเงินทุนที่สูงขึ้น 

การที่จะทำใหตนทุนเงินทุนของบริษัทลดลง บริษัทควรลดการเพิ่งพาแหลงเงินทุนที่มาจากการกอหนี้สินระยะยาวและจาก

สวนของเจาของดวยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสองรูปแบบควบคูกันไป โดยรูปแบบแรกคือการลดระยะเวลาวงจรเงินสดให

สั้นลง สามารถทำไดโดยการลดระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคา และระยะเวลาในการถือครองสินคาคงคลัง 

รวมถึงการขยายระยะเวลาในการจายชำระหนี้แกเจาหนี้การคา เนื่องจากการลดระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ และระยะเวลาใน

การขายสินคาจะสงผลใหบริษัทมีเงินสดเพื่อนำมาใชในการหมุนเวียนภายในกิจการไดเร็วขึ้น สวนการขยายระยะเวลาจาย

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0.1250 +  0.000𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 0.0046 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 − 0.0057𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0.0007𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑆𝑆 
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ชำระหนี้เพื่อที่จะไดนำเงินที่ไดจากลูกหนี้การคาและการขายสินคา นำไปลงทุนตอเพื่อกอใหกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นใหกับ

บริษัท ถัดมารูปแบบที่สองคือ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนที่มีสภาพคลองสูงและสามารถ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว เชน การลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความตองการของตลาด และลดการลงทุนในสินทรัพย

หมุนเวียนที่มีสภาพคลองต่ำ เชน ลูกหนี้การคาที่ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได และสินคาคงเหลือที่อาจมีการเสื่อมสภาพหรือ

ลาสมัยทำใหไมสามารถขายไดในมูลคาตามบัญชีที่บันทึกไว เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารระยะเวลาในการถือครองเงินสด

ตามที่ไดกลาวไวขางตน 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

     ผูสนใจสามารถทำงานวิจัยตอเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ โดยสามารถทดสอบความสัมพันธระหวางการบริหารเงินทุนเวียน

และตนทุนเงินทุน โดยแยกเปนรายอุตสาหกรรม เนื่องจากแตละอุตสาหกรรมมีลักษณะในการดำเนินธุรกิจและปจจัยในการ

ดำเนินงานที่แตกตางกัน เชน นโยบายในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน วงจรการดำเนินธุรกิจ และโครงสรางเงินทุน เปนตน 

และศึกษาในกลุมตัวอยางอื่นๆ เชน บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก 

Factors affecting the price of gold in the world market 
 

ธนพร เศรษฐภัทร0

1 และ ประสิทธิ์ มะหะหมัด1

2 

Thanaporn Satetpat amd Prasit Mahamad 

  

บทคัดยอ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำใหหลายๆ ประเทศมีการปดประเทศ เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือการเกิดสงครามทางการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดังนั้น จะเห็นวาทองคำเปนสินทรัพยที่

ปองกันความเสี่ยงชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ทองคำยังเปนอีกหนึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลงทุน วัตถุประสงคศึกษาปจจัยที่

สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพื่อทำใหรูถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำ เชน คาเงินดอลลารสหรัฐ 

เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน อัตราเงินเฟอของสหรฐัฯ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวม

ของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ดัชนี Dow Jones ดัชนี Nikkiei 225 ดัชนี SSEA 

ดัชนี FTSE ดัชนี Dax ดัชนี Euro Stoxx ดัชนี MSCI ราคาโลหะแพลทินัมในตลาดโลก ราคาโลหะเงินในตลาดโลก ราคาโลหะ

พาลาเดียมในตลาดโลก  โดยใชขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2564  

 

คำสำคัญ: ราคาทอง, คาเงินดอลลารสหรัฐ เทียบกับคาเงินยูโร, คาเงินดอลลารสหรัฐ เทียบกับคาเงินหยวน, อัตราเงินเฟอของ

สหรัฐฯ, ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ, ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก, ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน), ดัชนี Dow Jones 

 

Abstract 

The spread out of the COVID-19 virus Occurring around the world causing many countries to close 

the country to prevent the spread of the COVID-19 virus or  Trade war between China and the United 

States. Therefore It can be seen that gold is a type of hedging asset. In addition, gold is choose investment 

option. The objective of this research  is to study the factors affecting the price of gold in the world market. 

To know the factors that affect the gold price such as  USD/EUR, USD/CNY, US inflation rate, US Gross 

Domestic Product Index, West Texas Intermediate,  Bitcoin,  Dow Jones Index,  Nikkei Index 225,  SSEA 

Index, FTSE Index,  Dax Index, Euro Stoxx Index, MSCI Index, Global Platinum price in the world market, 
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1. บทนำ 

 

  ในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีกาวหนามากขึ ้น ทองคำจึงถูกนำไปใชในชีวิตระจำวัน ไมวาจะเปนวงการ

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อยางเชน สรอยคอ สรอยขอมือ ตางหูหรือแหวน ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด วงการอิเล็กทรอนิกส

และการส่ือสารโทรคมนาคม เชน สวิตชโทรศัพทที่ใชเปนแผงตัด เพื่อใหกระแสไฟฟาเดินไดสะดวก การใชลวดทองคำขนาดจิ๋ว

เชื่อมตอวัสดุกึ่งตัวนำและทรานซิสเตอร การใชลวดทังสเตนและโมลิบดีนัมเคลือบทองคำ เปนตน สวนวงการอุตสาหกรรม

หลอดสุญญากาศ อยางเชน  การใชอลูมิเนี่ยมเคลือบทองในเครื่องถายเอกสารเพื่อทำหนาที่สะทอนรังสีอินฟราเรดไดอยางดี 

การใชโลหะทองคำเจือเงิน และนิกเกิลประกบผิวทองเหลืองสำหรับใชในปลั๊ก ปุมสวิตชงานหนัก หรือสปริงเลื่อนในลูกบิด

เลือกเปลี่ยนชองทีวี แผงวงจรตางๆ นอกจากนี้ยังความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยทองคำที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ เมื่อนำ

ทองคำผสมกับยา จะเปนยาอายุวัฒนะชวยใหมีชีวิตยืนยาว อยางเชน ยาเม็ดทอง กินเพื่อกันโรคหลายอยางรวมทั้งโรคเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศและการเปนหมัน แตในปจจุบันการแพทยสมัยใหมไดทำการทดลองใชทองคำเพื่อการบำบัดรักษาโรคภัย 

อยางเชนผูปวยที่เปนโรคมะเร็งมีอาการหนัก อาจจะฉีดสารละลายของทองคำกัมมันตรังสี แตปริมาณทองที่ใชเพียงเล็กนอย 

การใชทองคำในการแผรังสี ในดานทันตกรรม ทองคำถูกนำมาใชในการอุดฟน ครอบฟน ทำฟนปลอม การจัดฟนและการดัด

ฟน นอกจากนี้ทองคำยังเปนโลหะชนิดเดียวที่ไดการยอมรบัจากคนทัว่โลกสามารถนำมาใชแทนเปนเงินตรา และประเทศตางๆ

นำทองคำเขามาใชในระบบเงินตรา โดยรัฐบาลจะเปนผูหลอมทำและจำหนายเงินเหรียญทองคำ ทำใหทองคำกลายมาเปน

พื้นฐานหลักของระบบเงินตรา และทางเศรษฐกิจการคลัง เนื่องจากทองคำเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทองคำจึง

ถูกจัดไวเปนทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศ  

  ในปจจุบันไดเกิดสถานสถานการณตางๆ ไมวาจะเกิดความเส่ียงจากเงินเฟอ (Inflation Hedging), ความผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียน (Currency Hedging), การเกิดภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจ (Economic Crisis) การเปล่ียนแปลงทางการเมอืง 

(Political Rick) อยางเชน การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำใหหลายๆ ประเทศมีการปดประเทศ 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือการเกิดสงครามทางการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ดังนั้น จะเห็นวา

ทองคำเปนสินทรัพยที่ปองกันความเส่ียงชนิดหนึ่ง และเปนุทนสำรองเงินตราระหวางประเทศ นอกจากนี้ทองคำยังเปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลงทุน  

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพื่อทำใหรูถึงปจจัยที่

สงผลกระทบตอราคาทองทำกับคาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงิน

หยวน อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิท

คอยน) ดัชนี Dow Jones ดัชนี Nikkiei 225 ดัชนี SSEA ดัชนี FTSE ดัชนี Dax ดัชนี Euro Stoxx ดัชนี MSCI ราคาโลหะ

แพลทินัมในตลาดโลก ราคาโลหะเงินในตลาดโลก ราคาโลหะพาลาเดียมในตลาดโลก และเปนแนวทางสำหรับการตัดสินใจ

ของนักลงทุน  

  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดปจจัยทีม่ีอิทธิผลตอการราคาทองคำในตลาดโลก  

1. นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย  

  นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร มคีวามสัมพันธแบบผกผันกับราคาทองคำของแตละประเทศ กรณีมีการ

ปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจะสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจเริ่มดี มีความเชื่อมั่นมากขึ้น คาเงินของประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น สงผล
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ใหราคาทองคำลดลง ในทางตรงกันขามหาดอกเบี้ยนโยบายลดลง จะสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจเริ่มแย ความเชื่อมั่นก็เริ่มลดลง 

คาเงินจะปรับตวัลดลงตาม สงผลใหราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึน้  

2. คาเงินดอลลารสหรัฐ  

  สกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนสกลุเงินทีถู่กใชเปนส่ือกลางในการซื้อขายแลกเปล่ียนสกุลเงิน ซึง่คาเงินดอลลารสหรัฐจะ

มีความผกผันกบัราคาทอง  

3. อุปสงคและอุปทาน (Demand & Supply)  

  อุปสงค (Demand) คือ ความตองการใชทองคำในตลาดโลก ซึ่งอุปสงคสามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก  ภาค

เครื่องประดับ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย ภาคการลงทุน  (หางทอง เอ เอ เยาวราช, 2561)  

 อุปทาน (Supply) คือ ปริมาณทองคำในตลาดที่ผลิตได โดยปริมาณทองคำแบงออกเปน 4 กลุมหลัก คือ  ผลผลิตจาก

เหมืองแร เศษทองคำเกาทีห่มนุเวียนอยูในระบบ การขายทองคำจากหนวยงานภาครัฐ การขายลวงหนา (หางทอง เอ เอ 

เยาวราช, 2561) 

4. ราคาทองคำในตางประเทศ (Gold Spot)  

 Gold Sport คือ ราคาอางองิราคาทองคำทางอิเล็กทรอนิกสของตลาดทองคำในตางประเทศ เปนราคาที่ไมมีการสง

มอบทองคำกันจริง โดยจะมีการอางอิงราคาทั้งฝง Bid (ราคารบัซื้อ) และ Ask (ราคาขายออก)   

5. อตัราคา Premium  

 คือ คาใชจายตางๆ เพือ่ที่นำเขาหรือสงออกทองคำ รวมถึงคาขนสง คาความเส่ียง ดอกเบี้ยธนาคาร คาประกันภัยตางๆ 

ซึ่งถกูกำหนดมาโดยผูคาทองในตางประเทศ ในการคำนวณจากราคาทองคำ กรณกีารซือ้ขายที่ตองสงมอบทองคำกันจรงิ ๆ จะ

นำราคา Gold Spot บวกคา Premium ดวย แตในสภาวะผิดปกติ ราคาทองคำในตางประเทศปรับตัวขึ้นหรือลงอยางมากและ

รวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน สงผลใหมีการปรับขึ้นลงคา Premium จากผูคาในตางประเทศอยางรวดเร็วและรุนแรงมากเชนกัน 

ก็จะกลับมาสะทอนราคาทองในประเทศ  

6. ราคาน้ำมัน  

 ราคาน้ำมันเปนปจจัยที่สงผลตอราคาสินคาแทบทุกชนิดและเปนตัวทีท่ำใหเกดิสภาวะเงินเฟอ โดยเงินเฟอกับราคา

ทองคำนั้นเคล่ือนไหวในทิศทางเดียวกัน  

7. ความเส่ียงทางการเมืองและระบบการเงิน  

 ในชวงที่มีความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ ภายในภูมิภาคหรือระหวางภูมิภาคก็ตาม อาจนำไปสูความกังวล

วาจะเกิดภาวะสงคราม คาเงนิถดถอย รวมถึงความกังวลอยางสูงเกี่ยวกับระบบการเงินโลก เนื่องจากทองคำถกูมองวาเปน

สินทรัพยที่มั่นคงและการเก็บมลูคาเงินไวในรูปแบบทองคำจะเปนที่ปลอดภัยกวา (บรษิัท จีแคป จำกัด, 2564)   

ดุลยภาพตลาด (Market Equilibrium) 

 คือ สภาวะที่มีปริมาณความตองการเสนอซื้อทองคำเทากับปริมาณความตองการเสนอขายทองคำ ณ ราคาใดราคาหนึ่ง 

โดยจะถูกกำหนดจากอุปสงคและอุปทานของราคาทองคำ ณ จุดที่เสนของอุปสงคและอุปทานตัดกัน จึงเรียกวา จุดดุลยภาพ 

ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการควบคุมอุปสงคและอุปทานที่ทำใหเกิดความสมดุลในตลาด ถาหากระดับราคาอยูเหนือกวากวาราคา

ดุลยภาพก็จะกอใหเกิดภาวะทองคำลนตลาด เนื่องจากมีราคาอยูสูงกวา ทำใหผูผลิตมีความตองการที่จะเสนอขายมาก แต

ผูบริโภคมีความตองการซื้อที่นอย จึงเกิดความไมสมดุล ดังนั้นผูผลิตจะตองลดราคาลงมา เพื่อกระตุนแรงจูงใจใหผูบริโภคมี

ความตองการซื้อมากขึ้น แตในทางกลับกันถาหากราคาต่ำกวาดุลยภาพจะทำใหเกิดภาวะสินคาขาดตลาด จากราคาที่ต่ำทำให

ผูบริโภคมีความตองการซื้อเพิ่มขึ้น ก็อาจสงผลทำใหราคาของทองคำมีแนวโนมที่สูงขึ้น ก็จะทำใหราคาเขาสูดุลยภาพ 

อัตราแลกเปล่ียน  
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 อัตราแลกเปลี่ยน เปนตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญตอระดับราคา การจัดสรรทรัพยากรในประเทศ และการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลตอ

ราคานำเขาและสงออกของสินคาตางประเทศ โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนตัวเงิน (Nominal Exchange Rate) หรือ

ราคาของเงินตราในรูปแบบสกุลใดสกุลหนึ่ง อยางไรก็ตาม การใชอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนตัวเงินวัดความสามารถในการแขงขัน

ก็อาจไมถูก เนื่องคาเงินแข็งคาขึ้นหรือออนคาลงเมื่อเทียบกับสกุลอื่น ดังนั้น การประเมินความสามารถในการแขงขันจึง

จำเปนตองพิจารณาคาเงินเมื่อเทียบกับคาเงินของประเทศอื่น  หรือพิจารณาในรูปของ ดัชนีคาเงิน (Nominal Effective 

Exchange Rate Index : NEER) คำนวณไดจากการเฉลี่ยถวงน้ำหนักของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลอื่น โดยคำนวณ

จากสัดสวนของการคากับประเทศอื่น ซึ่งดัชนีนี้ก็คือ การวัดระดับราคาสินคาของในประเทศและตางประเทศ 

 แตความสามารถในการแขงขันที่แทจริงจะตองคำนึงถึงตนทุนในการผลิตสินคาดวย ดังนั้น ความสามารถในการแขงขัน

จะวัดในรูป ดัชนีคาเงินที่แทจริง (Real Effective Exchange Rate Index : REER) โดยคำนวณจากการเฉลี่ยถวงน้ำนักของ

อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง หรือดัชนีคาเงิน มาปรับดวยดัชนีราคาโดยเปรียบเทียบระหวากัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของดัชนี

คาเงินที่แทจริง เกิดจาก 2 ปจจัย คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนที่เปนตัวเงิน และการเปล่ียนแปลงของระดับราคา

โดยเปรียบเทียบ 

การกระจายความเส่ียง 

 ในการลงทุนนอกเหนือจากการแสวงหาผลตอบแทนสูงสุดแลว ยังตองคำนึงถงึความเสีย่งที่จะตองรับการจากลงทุน ให

อยูในระดับต่ำที่สุด โดยสามารถบริหารหารลงทุนในกลุมของสินทรัพย ใหมีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด และมีความเส่ียงที่ต่ำ

ที่สุด เรียกไดวามีประสิทธิภาพในการถือสินทรัพย  

 ประสิทธภาพของการลงทุน สามารถวัดไดจากแนวที่ขางตน คือ การเปรียบเทียบจากการทุนในเรื่องผลตอบแทนที่จะ

ไดรับกับความเสี่ยง ในการลงทุนจะตองเลือกที่มีประสิทธิภาพดีกวา โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในเชิงผลตอบแทน

และความเส่ียง  

 การจัดกลุมสินทรัพย หมายถึง การลงทุนสินทรัพยหลายๆ ชนิด โดยไมลงทุนอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด โดยการ

กระจายการลงทุนทำใหมีประสิทธิภาพการลงทุนดีขึ้น และปริมาณความเสี่ยงจะลดลงอยางมาก ในขณะที่ผลตอบแทนจาก

การลงทุนอาจจะลดลงไมมาก หรือไมลดลงอยางมีนัยสำคัญ  
 

3. วิธีการศึกษา 
 

  จากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ไดมีกำหนดรายละเอียดแนวทางการศึกษา ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ขอมูลประชากรใชในการศึกษา ไดแก คคาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร คาเงินดอลลารสหรัฐ 

เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ราคา

สกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ดัชนี Dow Jones ดัชนี Nikkiei 225 ดัชนี SSEA ดัชนี FTSE ดัชนี Dax ดัชนี Euro Stoxx ดัชนี 

MSCI ราคาโลหะแพลทินัมในตลาดโลก ราคาโลหะเงินในตลาดโลก ราคาโลหะพาลาเดียมในตลาดโลก และกลุมตัวอยางเปน

เก็บขอมูล ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2564 เปนระยะเวลา 60 เดือน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอมูลที่ใชเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนอนุกรมเวลาที่ทำการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคำ

แทงในตลาดโลก โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแต ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2564 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 60 เดือน โดยทำการ

เก็บขอมูลจาก https://th.investing.com/ 
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เครือมือที่ใชในการศึกษา 

  การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ดวยสมการถดถอยเสนพุคูณ (Multiple Regression 

Method) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัวหรือมากกวาสอง ประกอบดวยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่มากกวา

หนึ่งตัว 

การวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการอธิบายเกี่ยวกับขอมูลทางดานสถิติ 

และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งนำขอมูลติยภูมิมาวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำ

แทงในตลาดโลก ดวยสมการถดถอยเสนพุคูณ (Multiple Regression) โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 : การวิเคราะหขอมูลแบบสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน เพื่อดูคาเฉลี่ย (Mean) คามัธยฐาน (Median) 

คาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (Minimum) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาความเบ (Skewness) และ

คาความโดง (Kurtosis) ของแตละตัวแปรตน และตัวแปรตาม 

  ขั้นตอนที่ 2 : การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test)  เพื่อเปนการพิจารณาวาขอมูลอนุกรมเวลามี

ลักษณะที่นิ่งหรือไม 

  ขั ้นตอนที ่  3 : การตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระที ่ม ีความสัมพันธ  (Multicollinearity)  จะพิจารณาจาก 

Correlation Martrix ของตัวแปรตนทั้งหมด มีตัวแปรใดบางที่มีคาอยูในชวง -1 ถึง 1 แตถาหากมีคามากกวา 1 ถึง 1 ถือวา

ตัวแปรตนมีความสัมพันธกันเอง โดยจะใชวิธีการแกไขปญหา โดยที่ตัดตัวแปรที่มีความสัมพันธกันเองออกไป 

  ขั้นตอนที่ 4 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตน กับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ F (F-Statistic) และคา 

Durbin-Watson ดังนี้ 

  - ถา D มีคาระหวาง 0.0-1.4 แสดงวา คาความคาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก 

  - ถา D มีคาอยูระหวาง 1.5-2.5 แสดงวา คาความคาดเคล่ือนไมมีความสัมพันธกัน 

  - ถา D มีคาอยูระหวาง 2.6-4.0 แสดงวาคาความคาดเคล่ือนมีความสัมพันธกันในเชิงลบ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการศึกษาที่ตอบตามคำถามการวิจัย วัตถุประสงคและขอสมมติฐานของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 : การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน  

 Mean Median Maximum Minimum 
Standard 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

ตัวแปรตาม 

GS 1504.5267 1403.0500 1811.21 1268.87 238.76 .720 -1.889 

ตัวแปรอิสระ 

USD/EUR 1.1400 1.1450 1.18 1.07 .845 -.934 .683 

USD/CNY 6.7433 6.8000 6.90 6.44 1.741 -.998 -.014 

INF .2970 .2630 .470 .25 .0834 2.366 5.671 

GDP .2088 .2340 .48 -.04 .1898 .017 -.567 

WTI 54.9517 54.4850 67.59 38.60 10.560 -.411 -.274 

BTC 13165.2600 7254.4850 47071.05 801.53 17039.232 2.182 4.990 
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DOW 7986.1667 7560.0800 11869.01 5652.67 2202.149 1.188 1.598 

NKY 6390.9950 6344.1050 7908.13 5283.39 873.996 .907 1.982 

SSEA 574.7933 566.5350 742.64 404.65 116.739 .017 .845 

FTSE 2012.4200 2062.8900 2140.82 1737.27 153.345 -1.404 1.663 

DAX 148.2417 146.0750 165.51 138.29 10.488 .906 .039 

STOXX 3441.6350 3418.0250 3978.45 3132.46 297.157 1.299 2.253 

MSCI 7986.1667 7560.0800 11869.01 5652.67 2202.149 1.188 1.598 

PLA 937.1233 913.9000 1084.45 874.12 78.608 1.671 2.913 

SIL 18.7517 17.0100 25.12 15.57 3.647 1.357 .926 

PAL 1461.0967 1285.1550 2406.23 692.17 719.983 .435 -2.021 

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) 

จากการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของตัวแปรที่มีลักษณะขอมูลเปน อนุกรมเวลา (Time Series Data) พบวา 

ตัวแปรราคาทองคำ มีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary)สําหรับคาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร คาเงินดอลลาร

สหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ดัชนี Dow Jones ดัชนี Nikkiei 225 ดัชนี SSEA ดัชนี FTSE ดัชนี Dax ดัชนี Euro Stoxx 

ดัชนี MSCI ราคาโลหะแพลทินัมในตลาดโลก ราคาโลหะเงินในตลาดโลก ราคาโลหะพาลาเดียมในตลาดโลก จะมีคุณสมบัติ

ความนิ่ง (Stationary) ก็ตอเมื่อผานการทดสอบครั้งที่ 1 (First differencing) 

ขั้นนตอนที่ 3 : การตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ (Multicollinearity)  จะพิจารณาจาก Correlation 

Martrix ของตัวแปรทั้งหมด 
 GS USD/EUR USD 

/CNY 
INF GDP WTI BTC DOW NKY SSEA FTSE DAX STOXX MSCI PLA SIL 

PAL 

GS 1.00 -.52* -.28* -

.61* 

-

.10* 

.74* .87* .67* .79 .89 -.81 .26 .46 . 87 .43 .69* .58* 

USD/EUR 
 1.00 -.71 .57 .61 .47 .59 .65 .79 .52* -.11 .62 .60 .65 .26 .44 .53 

USD/CNY 
  1.00 -

.55* 

-

.45* 

-.78 -.77 -.62 -.74 -.59 -.13 -.61* -.62* -.62 -.74 -.52 -.30 

INF 
   1.00 .73 .62 .68* .38* .49* .76 -.21 .42* .49* .58* .37* .44* .66 

GDP 
    1.00 .53* .66 .54 .67 .48 .44 .49* .59* .54 .58 .31 .22 

WTI 
     1.00 .51 .37 .50 .29 .55 .72 .71 .37 .43 .11 .03 

BTC 
      1.00 .55* .43* .44* -.34 .75 .47* .45* .44* .41* .78 

DOW 
       1.00 .67* .64* -.48 .61 .79 1.00 .66 .51* .52* 

NKY 
        1.00 .46* -.35 .70 .64* .57* 0.63 .63* .74* 

SSEA 
         1.00 -.50 .55 .6 .44* .47 .31* .41* 
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FTSE 
          1.00 .23 .09 -.48 -.13 -.65 -.72 

DAX 
           1.00 .53* .61 .71* .54 .30 

STOXX 
            1.00 .79 .80 .67 .54 

MSCI 
             1.00 .66 .51* .62* 

PLA 
              1.00 .78 .43 

SIL 
               1.00 .87 

PAL 
                1.00 

ตารางที่ 2 : Correlation Martrix 

การตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ (Multicollinearity)  จะพิจารณาจากตัวแปรใดบางที่มีคาอยูในชวง -1 ถึง 

1 แตถาหากมีคามากกวา 1 ถึง 1 ถือวาตัวแปรตนมีความสัมพันธกันเอง โดยจะใชวิธีการแกไขปญหา โดยที่ตัดตัวแปรที่มี

ความสัมพันธกันเองออกไป 

Y = 12641.593 -738.561(XUSD) -33.406 (XCNY) -22.221(XINF) -296.267 (XGDP) +.431 (XWTI)  

(13.828)      (-3.371)       (3.788)     (-2.345)   (-2.688)      (3.608)      

+.147 (XBTC) + .113 (XDOW) + 16.063 XSIL + .156XPAL  

    (2.041)         (2.003)      (11.685)          (2.041)           

โดยคา R2, R2 adjust, Prob (F-statistic) และคา Durbin-Watson (D.W.) ดังนี้  

 

R2  = .953 

 R2 adjust  = .922 

Prob (F-statistic) = 260.223 (ทีร่ะดับนัยสำคัญทางสถติิ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%) 

Durbin-Watson = 3.451 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก 9 ปจจัย ไดแก คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร, คาเงิน

ดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน, อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ, ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ, ราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลก, ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน), ดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ, ราคาโลหะเงินในตลาดโลก และราคาโลหะพลาเดียมใน

ตลาดโลก พบวา มีคา R2 เทากับ .953 แสดงวา ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรสามารถพยากรณผลกระทบตอราคาทองคำแทงใน

ตลาดโลก ไดรอยละ 95.3 และ คา R2 adjust เทากับ .922 แสดงวา ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรที่ปรับคาแลวยังสามารถ

พยากรณผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก 

ขั้นตอนที่ 4 การสรางสมการแสดงความสัมพันธของตัวแปรตน กับตัวแปรตาม  

  เมื่อทดสอบความเปนอิสระกันของคาความคาดเคลื่อน โดยใชคาสถิติ Durbin-Watson พบวา คาสถิติ Durbin-

Watson มีคาเทากับ 3.451 แสดงวาคาความคาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน สำหรับผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลกระทบ

ตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก คือ   
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  - คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร (XUSD) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 738.56 แสดงวา คาเงินดอลลาร

สหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากคาเงิน

ดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ลดลง รอยละ 

738.56 

  - คาเงินเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน (XCNY) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -33.406 แสดงวา คาเงิน

ดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวนสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ หาก

คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ลดลง 

รอยละ 33.406 

  - อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ (XINF) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -22.221 แสดงวา อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ สงผลกระทบ

ตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ หากอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผล

กระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ลดลง รอยละ 22.221  

  - ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ (XGDP) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -296.267 แสดงวา ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของ

สหรัฐฯสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือ หากดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ลดลง รอยละ 296.267  

  - ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (XWTI) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 7.431 แสดงวา ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสงผลกระทบ

ตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผล

กระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพิ่มขึ้น รอยละ 7.431 

  - ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) (XBTC) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ .147 แสดงวา ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) 

สงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) เพิ่มขึ้นรอยละ 

1 จะสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพิ่มขึ้น รอยละ .147 

  - ดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ (XDOW) คาสัมประสิทธิ์เทากับ .113 แสดงวา ดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ สงผลกระทบตอราคา

ทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลกระทบตอราคา

ทองคำแทงในตลาดโลก เพิ่มขึ้น รอยละ .113 

  - ราคาโลหะเงินในตลาดโลก คาสัมประสิทธิ์เทากับ 16.063 แสดงวา ราคาโลหะเงินในตลาดโลก สงผลกระทบตอ

ราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากราคาโลหะเงินในตลาดโลก เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลกระทบ

ตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพิ่มขึ้น รอยละ 16.063 

  - ราคาโลหะพลาเดียมในตลาดโลก คาสัมประสิทธิ์เทากับ .156 แสดงวา ราคาโลหะพลาเดียมในตลาดโลก สงผล

กระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากราคาโลหะพลาเดียมในตลาดโลก เพิ่มขึ้นรอยละ 1 

จะสงผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก เพิ่มขึ้น รอยละ .156 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

  จากการศึกษาผลกระทบคาเงินเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยตามนโยบายสหรัฐฯ อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ดัชนี

ผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบในโลก ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) ดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ ดัชนีตลาดหุน

ประเทศญี่ปุน ดัชนีตลาดหุนประเทศจีน ดัชนีตลาดหุนประเทศอังกฤษ ดัชนีตลาดหุนประเทศเยอรมณี ดัชนีตลาดหุนยูโรส

ตอกซ ดัชนีตลาดหุนเอ็มเอสซีไอ ราคาโลหะแพลทินัมในตลาดโลก ราคาโลหะเงินในตลาดโลก และราคาโลหะพลาเดียมใน

ตลาดโลก เปนปจจัยที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก พบวาความสัมพันธของตัว
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แปรทองคำและตัวแปรปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก พบวา มี 9 ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคำ

แทงในตลาดโลก ไดแก คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร, ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก, ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิท

คอยน) และดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ, ราคาโลหะเงินในตลาดโลก และราคาโลหะพลาเดียมในตลาดโลก โดยมีความสัมพันธใน

ทิศทางที่เปนบวก และ ปจจัยคาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินหยวน, อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ และดัชนีผลิตภัณฑ

มวลรวมของสหรัฐฯ มคีวามสัมพันธในทิศทางที่เปนลบ และเมื่อมีการนำตัวแปรทั้ง 9 ปจจัยไปวิเคราะหดวยการวิเคราะหแบบ

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบวา มีเพียง 7 ปจจัย ไดแก คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร, 

คาเงินดอลลารสหรัฐ เปรียบเทียบกับคาเงินยูโร, อัตราเงนิเฟอของสหรัฐฯ, ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมของสหรัฐฯ, ราคาน้ำมันดิบ

ในตลาดโลก, ราคาสกุลเงินดิจิทัล (บิทคอยน) และดัชนีตลาดหุนสหรัฐฯ ที่มีอิทธิพลตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถใชพยากรณตัวแปรตามไดถึงรอยละ 92.2 

ขอเสนอแนะในการศึกษา 

1. งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก ใชขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – 

พฤศจิกายน 2564 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 60 เดือน ชวงเวลาดังกลาวราคาทองคำในตลาดโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 

ดังนั้นในการศึกษาครั้ง ถัดไปควรจะเพิ่มจำนวนขอมูลหรือใชขอมูลเปนรายสัปดาห หรือรายวัน ในการศึกษา 

2. สําหรับผูที่สนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาทองคําในตลาดโลก จะตองมีการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร

อิสระกอน เนื่องจากวาตัวแปรในอดีตยอมเปล่ียนแปลงได ตลอดเวลาไมสามารถใชงานวิจัยเกาๆ มาสรุปความสัมพันธนั้นๆ ได 

ขอจำกัดในการศึกษา 

  งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคำแทงในตลาดโลก โดยใชขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือน

ตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2564 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 60 เดือน ชวงเวลาดังกลาวราคาทองคำแทงในตลาดโลก มีการ

เปล่ียนแปลงอยางมาก 
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและความพึงพอใจในการรบัชำระเงินผาน  

QR Code payment ของรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี 

Factors Affecting Acceptance and Satisfaction in Accepting Payments via 

QR Code Payment of Small Merchants in Suphanburi Province 

ธนัชชา เซ็งแซ1 และ ประสทิธิ ์มะหะหมัด2 

Thanatcha Sengsae and Prasit Mahamad 

บทคัดยอ 

เนื่องดวยการพัฒนาของเทคโนโลยีในและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูคนในปจจุบันที่มาควบคูกันนั้นสงผลให

เกิดวิธีการดำเนินชีวิตแบบใหมขึ้น เชนการเขาสูสังคมไรเงินสดที่ผูคนจะถือเงินสดในมือการนอยลง และทาง ธุรกรรมทาง

การเงินตางๆผานทาง smartphone มากขึ้น รวมไปถึงการใชจายในการซื้อสินคาและบริการตางๆที่สามารถชำระเงินผาน

เทคโนโลยีที่เรียกวา QR Code ซึ่งกลุมประชากรยุคใหมตางเริ่มใชวิธีการนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะพวกเขาสามารถเขาถึงและเขาใจ

เทคโนโลยีมากพอ แตก็ยังคงมีบางกลุมที่ยังไมสามารถเขาถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีเหลานั้นและยังไมมีความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีมากพอ จึงทำใหเกิดการไมยอมรับและไมการปรับตัวเขากับส่ิงที่เปล่ียนแปลง อาจสงผลกระทบในอนาคตหากมีการ

กาหนดใชมาตราการสังคมไรเงินสดอยางจริงจังขึ้นมา กลุมคนที่ไมยอมรับเทคโนโลยีเหลานี้อาจเสียโอกาสในการสรางรายได 

ซึ่งจะเปนปญหาในระยะยาว เพราะ ณ ปจจุบันสังคมทั้งในประเทศไทยและหลายๆประเทศกำลังกาวเขาสูสังคมไรเงินสด ตรง

จุดนี้เองที่อาจจะทำใหกลุมผูประกอบการที่ไมยอมรับเทคโนโลยีขาดโอกาสในการรับรายไดทั้งจากคนในประเทศและนักทอง

เที่ยงที่จะเขามาในประเทศเพื่อจับจายใชสอยรานคาชนบทเพราะจังหวัดสุพรรณบุรีมีผูจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบธุรกิจที่

ยังคงอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 2,065 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 8.46 ในการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการ

สำรวจจากประชากรกลุมตัวอยางจำนวน 311 ตัวอยางที่ใช QR Code payment ในการรับชำระเงินและสอบถามเพิ่มเติม

จากกลุมประชากรที่ไมไดใช QR Code payment ในการรับชำระเงินอีกจำนวน 20 ตัวอยาง โดยมาจากการใชสูตรการหา

ขนาดตัวอยางในกรณีทีไ่มทราบจำนวนประชากรของ W.G. Cochram ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคล่ือน

รอยละ 5 ซึ่ง พื้นที่ที่เก็บขอมูลจะเกบจากประชาการใจจังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงเปนอำเภอเมือง 40% อำเภอศรีประจันต 

20% อำเภอสามชุก 20% และอำเภอดอนเจดีย 20% 

คำสำคัญ: คิวอารโคด เพลยเมนต, การยอมรบั, ความพึงพอใจ, รานคาขนาดเล็ก 

Abstract 

According to the development of technology and the change in people's behavior nowadays, 

together resulting in a new way of living. For example, the entry into a cashless society where people will 

have less cash in hand and more financial transactions via smartphones, including spending on goods and 

services that can be paid through technology called that QR Code, which the modern population is 

increasingly using this method because they have enough access and understanding of technology but 

there are still some groups that do not have access to the advancements of these technologies and do 
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not know enough about them. Thus, causing the rejection and not adapting to what has changed. May 

affect in the future if the cashless society measures are taken seriously Those who do not embrace these 

technologies may lose their income potential. This will be a long-term problem because, at present, society 

in Thailand and many countries are moving towards a cashless society. At this point, it may cause 

entrepreneurs who do not accept technology, lack the opportunity to earn income from both local people 

and tourists who will come into the country to shop for rural shops because Suphanburi province has 2,065 

juristic person registrants continuing their business as of December 31, 2008, an increase from the previous 

year. accounted for 8.46% in this study. Therefore, a survey of 311 sample populations who used QR Code 

payment to receive payments and asked for more information from the population who did not use QR 

Code payment to receive other payments. Twenty samples were derived from the sample size formula in 

case of unknown population of W.G. Cochram at 95% confidence level and 5% error. It is divided into 40% 

Muang District, 20% Si Prachan District, 20% Sam Chuk District, and 20% Don Chedi District. 

คำสำคัญ: QR Code payment, Acceptance, Satisfaction, Small Merchant 
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1. บทนำ 

เนื่องดวยการพัฒนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูคนในปจจุบันที่มาควบคูกันนั้นสงผลใหเกิด

วิธีการดำเนินชีวิตแบบใหมขึ้น เชนการเขาสูสังคมไรเงินสดที่ผูคนจะถือเงินสดในมือนอยลง และทำธุรกรรมทางการเงินตางๆ

ผานทาง smartphone มากขึ้น แตก็ยังคงมีบางกลุมที่ยังไมสามารถเขาถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีเหลานั้น ทั้งยังไมมี

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากพอ จึงทำใหเกิดการไมยอมรับและการไมปรับตัวเขากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งหากพอคาแมคาที่

ไมรับชำระเงินผาน QR Code payment ในอนาคตที่กลุมคนทั่วไปมีการใชเงินสดกันนอยลงอาจสงผลกระทบในอนาคตตอ

พอคาแมคาหากมีการกำหนดใชมาตราการสังคมไรเงินสดอยางจริงจังขึ้นมาทำใหมีความจำเปนตองศึกษาถึงปจจัยที่สงผลทำ

ใหกลุมคนที่ยังไมใชเทคโนโลยีทางการเงินหันกลับมาสนใจและเลือกใชเทคโนโลยีเหลานี้เปนสวนหนึ่งในการประกอบธรุกิจทั้ง

ในปจจุบันและอนาคตเพื่อไมใหเกิดการเสียโอกาสในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้จึงเลือกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่

มีขนาดกลางและยังคงมีความหลากหลายของกลุมคนและการเขาถึงเทคโนโลยี รวมถึงจังหวัดสุพรรณบุรียังเปนเมืองที่

ประชากรในจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรมและคาขายคอนขางมาก จึงมีความสนใจที่จะยกประชากรในจังหวัดสุพรรณบุรี

เปนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยวัตุประสงคคือเพื่อศึกษาถึงตัวแปรภายนอกของการยอมรับเทคโนโลยี การรับรูถึงความงาย

ในการใชงาน การรับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชงานและทัศนคติตอการใชงานจะมีผลตอความพึงพอใจที่ทำใหผู

ประกอบธุรกิจรานคาขนาดเล็กจะเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน QR Code payment ในการรับชำระเงิน โดยประโยชนที่

คาดวาจะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ทำใหรับรูถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับและควมพึงพอใจในการรับชำระเงินผาน QR 

Code payment ของรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของที่กำกับดูแล เชน ผู

ใหบริการทางการเงินไดกำหนดแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธใหผูคนไดมีความรูความเขาใจและเกิดการยอมรับการรับ

ชำระเงินผาน QR Code มากยิ่งขึ้น  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเน้ือหา 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงานแอปพลิเคชันเปาตัง (จิรภัทร มิขันหมากและคณะ, 2564) คัดเลือกกลุมตัวอยาง

จำนวน 400 คนที่มีประสบการณใชแอปพลิเคชั่นเปาตังในเขตกรุงเทพ โดยวัดขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณวิธี 

Stepwise คาความถี่ คารอยละ และคาเฉล่ีย และอธิบายถึงความผันแปรของการตัดสินใจยอมรับการใชงานแอปพลิเคชันเปา

ตัง 

ปจจัยที ่สงผลตอการยอมรับการใชบริการพรอมเพย (PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  (ชวิศา พุมดนตรี, 2559) คัดเลือกกลุมตัวอยางจำนวน 300 คนจากผูที่เคยใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชสมมติฐานการวิจัยที่แบงออกเปน 3 กลุมคือ สมมติฐานที่เกี่ยวของกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร สมมติฐานที่เกี่ยวของกับปจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยี และ สมมติฐานที่เกี่ยวของกับการรับรูความเส่ียง 

การยอมรับระบบการชำระเงินแบบคิวอารโคดเพยเมนตของผูประกอบการคาและผูบริโภคในเขตปทุมวัน (ขวัญใจ พุม

จันทรและศรัณย ธิติลักษณ, 2562) กลุมตัวอยางคือผูประกอบการคาขายสินคาระดับใหญ กลาง เล็ก และลูกคาผูใชบริการ

รานคาในเขตการคาที่มีความชุกสูงในเขตปทุมวัน แบงเปนผูคาประจำรานและเกี่ยวของกับการชำระเงินจำนวน 15 ราย และ

ผูใชบริการจำนวน 30 คน รวม 45 คน โดยใชวิธีการศึกษาผานทางการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการสัมภาษณ 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกสในการใชบริการผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร (นภัทร โหมดวัฒนมงคล, 2560) ใชกลุมตัวอยางจำนวน 400 คนในการศึกษา โดยวัดขอมูลดวย

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางสองกลุมตัวอยาง (T-

Test) การทดสอบความแตกตางคาเฉลี ่ยมากกวาสองกลุ มตัวอยาง (One Way Anova) และการวิเคราะหการถดถอย 

(Regression) 

แบบจำลองเชิงโครงสรางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

(e-payment) ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (บัญชา หมั่นกิจการ, 2560) ใชกลุมตัวอยางจำนวน 200 คน โดยวัดขอมูล

จากสถิติ SEM โดยตัวแปรในการวิจัยไดกำหนดไว 2 กลุม คือ ตัวแปรแฝงภายนอก ไดแก การรับรูความเสี่ยง การรับรูความ

ปลอดภัย ประสบการณในอดตี คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบและคุณภาพการบริการ ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก การรับรู

ประโยชนในการใชงาน การรับรูความงายในการใชงาน ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใชงาน และการใชงานจริงกับระบบ 

ปจจัยที ่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทเคลื ่อนที่ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร (ปยพงศ ไทรแกว, 2563) ใชกลุ มตัวอยางจำนวน 400 คน โดยวัดขอมูลดวยวิธีการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมารฐาน (Standard Deviation) การทดสอบการ

วิเคราะห (Independent Samples T-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุเชิงเสนตรง (Multiple Liner Regression) 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการชำระเงินผาน QR Code ของธนาคารออมสิน จังหวัดเชยีงราย  

(ประกายรุง ไชยศิลปและอริสรา เสยานนท, 2561) ใชกลุมตัวอยางจำนวน 390 คน โดยวัดขอมูลดวยคาความถี่ คารอยละ 
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คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square สถิติคา T-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One Way Anova) 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ QR Code ผานสมารทโฟน กรณีศึกษา ลูกคา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (ชรินทร เขียวรัตนา, 2563) ใชกลุมตัวอยางจำนวน 

400 คน โดยเปนกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของธนาคารกรุงเทพเขตอำเอหาดใหญ จังหวัดสงขลา วัดขอมูลโดยใชคารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีคิวอารเพยเมนต ของผูใชบริการกรุงไทย เน็กซในเขตกรุงเทพมหานคร (ธัชนนท 

เจษฎานุรักษ, 2561) ใชกลุมตัวอยางจำนวน 400 คนที่เปนผูเคยใชบริการ QR Code payment ผานแอพพลิเคชั่นกรุงไทย 

เน็กซในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวัดขอมูลโดยแบงลักษณะทางประชากร การรับรูความนาเชื่อถือไววางใจ ความคาดหวังใน

การใชงาน อิทธิพลทางสังคมและสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชงานสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีคิวอารเพยเมนต

ของผูใชบริการกรุงไทย เน็กซ ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม โดยมีตัวแปรอิสระเปนปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยี สวนตัวแปรตามเปนการยอมรับเทคโนโลยีคิวอารเพยเมนต 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชพรอมเพยคิวอารโคดของลูกคาศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา  

(จุฑามาศ บุญกระเดื้องและคณะ, 2562) กลุมตัวอยางคือ ลูกคาของศูนยการคาเซนทรัลพลาซา นครราชสีมาจำนวน 400 คน 

วัดขอมูลโดยใชแบบจำลองโลจิต ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ตัวแปรอิสระของวิจัยนี้คือ ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการ

ใชบริการ และปจจัยสวนประสมการตลาด ตัวแปรตามคือความนาจะเปนในการตัดสินใจใชพรอมเพยคิวอารโคดของลูกคา

ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา นครราชสีมา 

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชำระคาบริการผาน QR Code สำหรับนักทองเที่ยวที่เขาพัก

โรงแรมขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม (เอกธนัช ศรีบุญมาและคณะ, 2563) กลุมตัวอยางคือกลุมนักทองเที่ยวที่พักโรงแรม

ขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหมและชำระคาบริการผาน QR Code จำนวน 400 คน วัดขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหการทดสอบความเปนอิสระตอกันของสองตัวแปร โดยใชการทดสอบความเปนอิสระตอกัน

ของสองประชากร วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโมเมนตผลคูณอยางงายของเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุคูณ 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและสวนประสมทางการตลาด 4C มีผลตอความพึงพอใจในการใชงาน GHB Reward 

(e-Loyalty) ของลูกคาธนาคารอาคารสงเคราะห (สุภาภรณ ยิ้มใสและฐิติกานต สัจจะบุตร, 2562) กลุมตัวอยางคือลูกคา

สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะหที่เลือกจากการสุมแบบสะดวกจำนวน 200 คน โดยวัดขอมูลจากรอยละ คาเฉล่ีย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 

ผูเสนอบทความเปนผูรับผิดชอบในความครบถวนและถูกตองของเอกสารอางอิงทั้งหมด  
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2.2 รูปภาพและตาราง 

 
รูปที่  1    Technology Acceptance Model (Davis et al, 1989) 

ที่มา: Technology Acceptance Theories. Article in International Journal of Cyber Behavior. 

 
รูปที่  2    แผนภาพแสดงทฤษฎีความตองการของ Maslow 

ที่มา: Maslow's hierarchy of needs: เรียนรูความตองการของผูบริโภค. DIGITAL MARKETING CONSULTANCY. (2021, 

March 10). Retrieved March 30, 2022, from http://www.twfdigital.com/blog/2021/03/maslows-hierarchy-of-

needs/ 
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รูปที่  3    แบบจำลองการยอมรับการใชเทคโนโลยีของ (UTAUT2) 

ที่มา: ฉวีสุข สิงหะ, &amp; วงศจตุรภัทร สุนันทา. (n.d.). สวนขยายทฤษฏีรวมการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ. 

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบงั. Retrieved March 30, 2022, from 

http://www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/article/view/14/12 

 

ตารางที่  1  ความถี่และอัตราสวนรอยละของขอมูลทางประชากรศาสตรของประชากรที่ใช QR Code ในการรับชำระเงิน 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

อาย ุ

     ต่ำกวา 20 ป  36  11.6 

     20 ป – 40 ป  156 50.2  

     41 ป – 60 ป  79 25.4  

     มากกวา 60 ป  40 12.9  

รวม  311  100 

เพศ 

     หญิง  162 52.1  

     ชาย  149 47.9  

รวม  311  100 

ประเภทสินคาที่ขาย 

     สินคาเครื่องแตงกาย  51  16.4 

     ความงามและของใชสวนตวั  31  10 

     อาหารเสรมิและผลิตภัณฑสุขภาพ  24  7.7 
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     ของเลน สินคาแมและเด็ก  17  5.5 

     เครื่องใชในบาน  38  12.2 

     กลองและอปุกรณถายภาพ  11  3.5 

     กระเปาและเครื่องประดับ  17  5.5 

     อาหารและเครื่องดื่ม 84  27 

     เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนกิส  26  8.4 

     อื่นๆ  12  3.9 

รวม  311  100 

ยอดขายตอเดือน   

     นอยกวา 10,000 บาท  38  12.2 

     10,000 – 20,000 บาท  144  46.3 

     20,001 – 30,000 บาท  80  25.7 

     มากกวา 30,000 บาท  49  15.8 

รวม  311  100 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ   

     นอยกวา 1 ป  41  13.2 

     1 ป – 3 ป  128  41.2 

     4 ป - 6 ป  56  27.7 

     มากกวา 6 ป  56  18 

รวม  311  100 

ธนาคารที่ใชในการทำธุรกรรมบอยทีสุ่ด   

     ธนาคารกรงุเทพ  40  12.9 

     ธนาคารกรงุไทย  87  28 

     ธนาคารไทยพาณิชย  64  20.6 

     ธนาคารกรงุศรีอยธุยา  36  11.6 

     ธนาคารกสิกรไทย  52  16.7 

     ธนาคารทหารไทยธนชาต  3  1 

     ธนาคารออมสิน  15  4.8 

     ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ (ธกส.)  14  4.5 

รวม  311 100  
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลการยอมรับเทคโนโลยีตอการใช QR Code payment 

การยอมรับเทคโนโลยี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1. ตัวแปรภายนอก (ความกาวหนาทางเทคโนโลยี) 4.10 0.67 เห็นดวย 

2. การรับรูถึงความงายในการใชงาน 4.20 0.66 เห็นดวย 

3. การรับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชงาน 4.13 0.59 เห็นดวย 

4. ทัศนคติตอการใชงาน 4.09 0.65 เห็นดวย 

รวม 4.13 0.49 เห็นดวย 

 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลความพึงพอใจตอการใช QR Code payment 

ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1. ความเชือ่มั่นไววางใจ 3.93 0.68 เห็นดวย 

2. ความสามารถในการตอบสนองความตองการ 4.14 0.65 เห็นดวย 

3. การเขาถงึบรกิาร 4.11 0.63 เห็นดวย 

4. ความนาเชือ่ถือ 4.09 0.69 เห็นดวย 

5. การส่ือสาร 4.05 0.61 เห็นดวย 

6. ความมั่นคงปลอดภัย 4.08 0.65 เห็นดวย 

รวม 4.07 0.47 เห็นดวย 

 

ตารางที่ 4  ความถี่และอัตราสวนรอยละของขอมูลทางประชากรศาสตรของประชากรทที่ไมใช QR Code ในการรับชำระเงิน 

ขอมูลทัว่ไป จำนวน รอยละ 

อาย ุ       

  ต่ำกวา 20 ป 0 0 

  20 - 40 ป 1 5 

  41 - 60 ป 14 70 

  60 ปขึ้นไป 5 25 

เพศ      

  ชาย 11 55 

  หญิง 9 45 
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ขอมูลทัว่ไป จำนวน รอยละ 

ประเภทสินคา     

  สินคาเครื่องแตงกาย 0 0 

  ความงามและของใชสวนตัว 0 0 

  อาหารเสริมและผลิตภัณฑสุขภาพ 0 0 

  ของเลน สินคาแมและเด็ก 2 10 

  เครื่องใชในบาน 3 15 

  กลองและอุปกรณถายภาพ 0 0 

  กระเปาและเครือ่งประดับ 0 0 

  อาหารและเครือ่งดื่ม 13 65 

  เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอเิล็กทรอนิกส 1 5 

  อื่นๆ 1 5 

ยอดขาย      

  นอยกวา 10,000 บาท 7 35 

  10,000 - 20,000 บาท 5 25 

  20,001 - 30,000 บาท 7 35 

  มากกวา 30,000 บาท 1 5 

ระยะเวลากจิการ     

  นอยกวา 1 ป 0 0 

  1 ป - 3 ป 2 10 

  4 ป - 6 ป 7 35 

  มากกวา 6 ป 11 55 

เหตุผลที่ไมเลือกใช     

  ใชงานยาก 6 30 

  ไดรับเงินไวกวา 7 35 

  เสียเวลา 1 5 

  ไมมีความรูเพียงพอ 4 20 

  ไมมี smartphone 2 10 

ความรูสึกเสียเปรียบ     

  รูสึกเสียเปรียบ 1 5 
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ขอมูลทัว่ไป จำนวน รอยละ 

  ไมรูสึกเสียเปรียบ 19 95 

เหตุผลที่จะทำใหเลือกใช     

  ทำใหขั้นตอนการทำนอยลง 1 5 

  ทำใหใชงานงายกวานี ้ 12 60 

  บังคับใช 6 30 

  สามารถชำระไดโดยไมตองใชโทรศัพท 1 5 

รวม 20 100 

 

ตารางที่ 5 แสดงตัวแบบที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.751 0.563 0.558 0.31428 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนของตัวแบบ (ANOVA) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 38.984 4 9.746 98.674 0.000* 

Residual 30.224 306 0.099     

รวม 69.208 310       

 

ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีและความพึงพอใจในการรับชำระเงินผาน QR Code payment ของรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี 

Model Unstandardized Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B SE Beta 

(Constant) 1.113 0.155 
 

7.190 0.000* 

ตัวแปรภายนอก (ความกาวหนาทางเทคโนโลยี) 0.247 0.340 0.350 7.289 0.000* 

การรับรูถึงความงายในการใชงาน 0.090 0.033 0.126 2.707 0.007* 
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Model Unstandardized Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B SE Beta 

การรับรูถึงประโยชนที่เกดิขึ้นจากการใชงาน  0.177 0.035 0.222 5.027 0.000* 

ทัศนคติตอการใชงาน   0.204 0.033 0.280 6.274 0.000* 

 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหวางขอมูลประชากรศาสตรและตัวแปรดานการ

ยอมรับเทคโนโลย ี

  

ตัวแปรภายนอก 

(ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี) 

การรับรูถึงความงาย

ในการใชงาน 

การรับรูถึง

ประโยชนที่เกิดขึ้น

จากการใชงาน 

ทัศนคติตอการใช

งาน 

  F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. 

อาย ุ 6.965 0.000* 4.736 0.003* 4.819 0.003* 13.243 0.000* 

เพศ 0.013 0.91 0.215 0.643 0.105 0.747 0.13 0.719 

ประเภทสินคา 3.859 0.000* 4.163 0.000* 4.158 0.000* 4.876 0.000* 

ยอดขายตอเดือน 3.266 0.022* 1.682 0.171 1.342 0.261 3.519 0.015* 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 0.607 0.611 3.857 0.010* 3.305 0.021* 1.235 0.297 

ธนาคารทีใ่ชในการทำธุรกรรม 1.257 0.272 0.273 0.964 1.885 0.072 1.973 0.058 

 

ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหวางขอมูลประชากรศาสตรและตัวแปรดาน

ความพึงพอใจ 

รายการ 

  

ความเชื่อมั่นไววางใจ 
ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการ 
การเขาถงึบรกิาร 

F Sig. F Sig. F Sig. 

อาย ุ 5.365 0.001* 4.185 0.006* 1.671 0.173 

เพศ 0.678 0.411 2.702 0.101 0.590 0.443 

ประเภทสินคา 3.361 0.001* 5.015 0.000* 2.223 0.021* 

ยอดขายตอเดือน 2.604 0.052 0.473 0.701 0.343 0.794 

ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 3.202 0.024* 1.962 0.120 2.870 0.037* 

ธนาคารทีใ่ชในการทำธุรกรรม 0.709 0.665 1.825 0.082 0.816 0.574 

 

ตารางที่ 9.2 ตารางแสดงความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ระหวางขอมูลประชากรศาสตรและตัวแปรดาน

ความพึงพอใจ (ตอ) 
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รายการ 

  

ความนาเชื่อถือ การสื่อสาร ความม่ันคงปลอดภัย 

F Sig. F Sig. F Sig. 

อายุ 7.934 0.000* 1.201 0.310 7.679 0.000* 

เพศ 0.181 0.671 0.754 0.386 0.625 0.430 

ประเภทสินคา 2.921 0.002* 2.735 0.004* 4.940 0.000* 

ยอดขายตอเดือน 2.456 0.063 0.436 0.727 2.637 0.050* 

ระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ 3.281 0.021* 0.213 0.887 2.545 0.056 

ธนาคารท่ีใชในการทำธุรกรรม 1.977 0.058 0.492 0.840 0.883 0.521 

 

2.3 การเขียนสมการ 

 

𝑛𝑛 =  𝑃𝑃(1−𝑃𝑃)𝑍𝑍2

𝐸𝐸2
            (1) 

 

สมการที่ (1) แสดงการคำนวนหาขนาดตวัอยางในกรณทีี่ไมทราบจำนวนประชากรของ W.G. Cochram ที่ระดับความเชื่อมั่น

รอยละ 95 และความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 

3. วิธีการศึกษา  

ประชากรกลุมตัวอยางและการวิเคราะหขอมูล จะเก็บขอมูลจากรานที่ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจากเขตอำเภอ

เมือง อำเภอศรีประจันต อำเภอสามชุก และอำเภอดอนเจดียที่ใช QR Code รับชำระเงินรวมจำนวน 311 รานคา และรานที่

ไมไดใช QR Code อีก 20 รานคา โดยจะมีชุดคำถาม 2 ชุด หนึ่งชุดจะใชสำหรับรานที่ใช QR Code จะเปนแบบสอบถามที่มี

ทั้งหมด 3 สวน สวนแรกเปนขอมูลประชากรศาสตร สวนที่ 2 สอบถามดานการยอมรับเทคโนโลยี สวนที่ 3 เกี่ยวกับความพึง

พอใจ และอีกหนึ่งชุดสำหรับรานที่ไมไดใช QR Code ประกอบไปดวยขอมูลดานประชากรศาสตรและสาเหตุของการไมใช QR 

Code ซึ่งเราจะใช ความถี่ คาเฉลี่ย อัตราสวนรอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา และใช 

regression ในการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางคะแนนของการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอความพึง

พอใจ และใช One-way Anova สำหรับนำขอมูลประชากรมาหานัยสำคัญที่มีตอตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีและความพึง

พอใจ  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

สำหรับกลุมประชากรที่ใช QR Code ในการรับชำระเงิน ขอมูลประชากรสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 20-40 ป และเปน

เพศหญิงมากกวา ซึ่งประเภทสินคาที่ขายสวนใหญจะเปนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยประกอบกิจการมาประมาณ 1 -3 ป 

และธนาครที่ใชทำธุรกรรมบอยที่สุดจะเปนธนาคารกรุงไทย เมื่อวิเคราะหระดับการยอมรับเทคโนโลยีตอการใชงาน QR Code 

จากผลการศึกษาพบวา “การรับรูถึงความงายในการใชงานมีคาเฉล่ียสูงที่สุด ที่ 4.20 เมื่อใชการวัดคา 5 ระดับ จะอยูในเกณฑ

ที่ “เห็นดวย” รองลงมาจะเปน การรับรูถึงประโยชนที่เกิดจากการใชงาน ตัวแปรภายนอกดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

และดานทัศนคติตอการใชงาน ตามลำดับ ในสวนของการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการใช QR Code จากการศึกษา
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พบวา ความสามารถในการตอบสนองความตองการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ที่คาเฉล่ีย 4.14 เมื่อใชการวัดคา 5 ระดับ จะอยูใน

เกณฑ “เห็นดวย” รองลงมาคือ การเขาถึงบริการ และนอยที่สุดจะเปนความเชื่อมั่นไววางใจ ท ั ้ งน ี ้ นส  วนของข อม ูลการ

สอบถามรานคาที่ไมไดใช QR Code จากกลุมตัวอยาง 20 รานคา ขอมูลดานประชากรศสตรสวนใหญจะมีชวงอายุ 41 – 60 

ป และเปนเพศชายมากกวา ประเภทสินคาที่ขายสวนใหญยังคงเปนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม มียอดขายตอเดอนนอยกวา 

10,000 บาท และประกอบกิจการมามากกวา 6 ป ซึ่งเหตุผลที่ไมเลือกใช QR Code 35% บอกวาใชเงินสดมันเห็นเงินไวกวา 

รองลงมาจะเปนเรื่องการใชงานยาก 30% สวนในดานของความรูสึกเสียเปรียมเมื่อเปรียบเทียบกับรานที่ใช QR Code กลุม

ตัวอยางกวา 90% บอกวาไมไดรูสึกเสียเปรียบและเหตุผลที่จะทำใหเลือกใช QR Code ไดคือ 60% บอกวาทำใหใชงานงาย

ขึ้นกวานี้ และ 30% คือบังคับใช การวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานโดยใช Regression ของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ

เทคโนโลยีและความพึงพอใจ หลังจากประมวลผลขอมูลออกมาแลวและพิจารณาจากคา Sig ที่มีนัยสำคัญที่ 0.05 จะไดผล

ออกมาวา “ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจ มีนัยยสำคัญทั้ง 4 ดาน ทั้งดานตัวแปรภายนอก ในที่นี้

คือความกาวหนาทางเทคโนโลยี การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงประโยชนที่เกิดจากการใชงาน และทัศนคติตอ

การใชงาน และเมื่อนำขอมูลประชากรศาสตรมาทดสอบหานัยสำคัญที่มีตอตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยีดวยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว ผลที่ไดคือ “อายุและประเภทสินคาที่ขาย” มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 4 ตัวแปร ในสวนของ 

“ยอดขายตอเดือน” จะมีผลตอตัวแปรภายนอกดานความกาวหนาทางเทคโนยีและทัศนคติตอการใชงาน “ระยะเวลาที่

ประกอบธุรกิจ” มีผลตอการรับรูความงายในการใชและรับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชงาน สวน “เพศและธนาคารที่ใช

ในการทำธุรกรรม” ไมมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ขอมูลระหวางขอมูลประชากรศาสตรและตัวแปรดานความพึงพอใจ ผลที่

ไดคือ “ประเภทสินคาที่ขาย” มีผลตอทุกตัวแปรดานความพึงพอใจ ในสวนของ “อายุ” จะมีผลตอความเชื่อมั่นไววางใจ 

ความสามารถในการตอบสนองความตองการ ความนาเชื่อถือ และความมั่นคงปลอดภัย “ยอดขายตอเดือน” มีผลแคดาน

ความมั่นคงปลอดภัย “ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ” มีผลตอความเชื่อมั่นไวใจ การเขาถึงบริการ และความนาเชื่อถือ สวน 

“เพศและธนาคารที่ใช” ไมมีผลกับตัวแปรใดเลยเชนกัน กลาวโดยสรุปก็คือ จากผลการศึกษาที่ไดวิเคราะหออกมา จะสรุปได

วา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววาตัวแปรตางๆของการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอความพึงพอใจอยางมีนัยสำคัญ ที่ทำใหผู

ประกอบธุรกิจรานคาขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกใชเทคโนโลยีทางการเงิน QR Code ในการรับชำระเงิน โดย

สอดคลองกับทฤษฎีความพึงพอใจ และมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของที่หยิบยกมาในการวิจัย 

5. สรุปผลการศึกษา 

หลังจากการเก็บขอมูลและทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งหมดคือ ตัว

แปรภายนอก (ความกาวหนาของเทคโนโลยี) การรับรูถึงความงายในการใชงาน การรับรูถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชงาน

และทัศนคติตอการใชมีผลตอความพึงพอใจอยางมีนัยสำคัญ ที่พบวาการรับรูถึงความงายเปนสวนที่สำคัญที่สุด ในจุดนี้ผูที่

เกี่ยวของกับระบบ QR Code เชนสถาบันทางการเงินหรือผูพัฒนาเทคโนโลยีสามารถนำขอมูลที่ไดนี้ไปพัฒนาในสวนของ

ระบบการรับชำระเงินผาน QR Code ใหใชงานไดงายขึ้นกวาเดิม เพื่อใหผูที่ใชระบบ QR Code อยูแลวนั้นเพิ่มการยอมรับที่

จะใชและเพิ่มความสนใจใหคนหันมาใชมากขึ้นอีกทั้งยังจะสามารถเพิ่มจำนวนผูที่ไมใชใหสนใจมาใชมากขึ้น และเนื่องดวยชวง

ระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนชวงที่มีสถานการณโรค Covid 19 ทำใหการออกพื้นที่เพื่อเกบ็ขอมูลมีความยากมากขึน้ รวมถึง

ประชากรกลุมตัวอยางเปนผูที่ประกอบอาชีพคาขาย ทำใหเวลาในการตอบแบบสอบถามมีคอนขางนอยและตองหยุดการตอบ

เพื่อขายของอยูเรื่อยๆ สงผลใหใชเวลาตอคนในการเก็บขอมูลคอนขางเยอะ  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

Factors affecting condominium investing decisions of Working-Age 

investors in Chonburi 
ธนัฐศะวัศ  ชาวนา1และประสิทธิ์  มะหะหมัด2 

Thanatsavat Chaowna1andPrasit Mahamad2 
 

บทคัดยอ 

    การวิจัยนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัด

ชลบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครัง้นี้ คือ จากกลุมตัวอยาง 400 คน และแบบสัมภาษณ จำนวน 5 คน จำแนกไดดังนี้  ผูมี

ประสบการณจากการลงทุน ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน ผูปลอยเชา และผูถือครองเพื่อเก็งกำไร ในคอนโดมิเนียม ของคนวัย

ทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ 20-50 ปและ51ปขึ้นไป การใชแบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมขอมูล สถิติเชิงพรรณนา 

และ สถิติเชิงอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหขอมูลโดย ANOVA การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คา

ไคสแควร และ สถิติการการวิเคราะหเชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา คนวัยทำงานสวนใหญเปนเพศชาย อายุ

ระหวาง 36-40 ป มีวัตถุประสงคในการลงทุนคอนโดมิเนียมเพื่อปลอยเชาระยะยาว ดีที่สุด 

ความสำคัญ: 1.พฤตกิรรมการลงทุน 2.การตดัสินใจการลงทุน 

Abstract 

    This research aims to study factors influencing condominium investment of working people Chonburi 

Province The sample group used in this research was from a sample of 400 people and an interview form 

of 5 people, classified as follows: investment experience Investment specialists, tenants and speculative 

holders in a condominium of working people Chonburi Province, aged 20-50 years and 51 years or more 

the use of questionnaires to collect data, descriptive and inferential statistics used to test the hypothesis 

by analyzing the data by ANOVA, one-way analysis of variance, chi-squared and multiple regression analysis 

statistics. The results showed that most of the working age people are male, aged between 36-40 years 

old. They have the best behavior in investing in condominiums for long-term rental. 

Keyword: 1. Investment behavior 2. Investment decision 
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บทนำ 

     จังหวดัชลบุรีมีความพรอมดานศักยภาพการเปนศูนยกลางเศรษฐกจิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปนฐานการผลิต

ขนาดใหญ และยังเปนทำเลทีด่ีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญคือเปนประตูสูอาเซียน และเปนเปาหมายของจีน

และอินเดีย รัสเซีย และอีกหลายๆประเทศ ซึ่งมีเม็ดเงินลงทนุพัฒนาเมืองในพื้นที่ และการพัฒนาดานการทองเที่ยวมูลคาสูง

ถึง 4 แสนลานบาท และ2แสนลานบาทตามลำดับ(ที่มา:www.salika.co/2020/02/14/pattaya - smart- transportation-

city-model) ซึง่การทองเที่ยวในจังหวดัชลบุรี มีอยูหลายที่ เชน พัทยา บางแสน สัตหีบ ศรีราชา เปนที่นิยมในการทองเที่ยว

ของคนไทยและตางชาติ ซึง่สถานที่ทองเที่ยวทีต่ิดอับดับอันดับโลกคือพัทยา เปนที่นิยมของชาวตางชาตเิปนอยางมาก อยูใน

อันดับที่ 18 ของโลกโดยจากการสำรวจ Mastercard Global Destination Cities Index, GDCI 2018  ในจังหวดัชลบุรีเปน

ศูนยกลางการคา การลงทุนและธุรกิจบริการมคีวามพรอมทั้งดานแพทย การศึกษา ซึง่เปนจังหวดัพื้นที่นำรองของการพัฒนา

เปนเมืองอัจฉรยิะ transportation-city-model)  

 
 

รูปที่1  โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกจิภาคตะวันวันออก (EEC) 

ที่มา: https://www.wha-industrialestate.com/th/why-thailand/eastern-economic-corridor-eec 

 

     จากการที่กลาวมาขางตนทำใหผูวิจัยมีความตั้งใจศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัย

ทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคม การทองเที่ยว โดยผูวิจัยมุงวาขอมูลที่ได

จากการศึกษาจะสามารถใชประโยชนสำหรับนักลงทุนในการประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อชวยการ

กำหนดทิศทางวางแผนในการลงทุน และผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ

โครงการสรางคอนโดมิเนียม ใหเกิดศักยภาพสูงสุดแกการลงทุนในคอนโดมิเนียม เพื่อกอใหเกิดการตัดสินใจลงทุน และลด

ภาวะทางความเสี่ยงในดานตางๆนอยที่สุดในการลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูลงทุน ซึ่งวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ 1)

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ศึกษาดานพฤติกรรมการ

ตัดสินใจการลงทุน 2)เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี และ

การศึกษาครั้งนี้ประโยชนของ 1)นำไปใชเปนแนวทางตอการศึกษาการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัด

ชลบุรี เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงแกผูลงทุน 2) นำไปเปนกลยุทธในการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน 

เขตจังหวัดชลบุรี เพื่อนำขอมูลที่ไดประยุกตใชพัฒนาที่มีตอการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียม 3) นำไปใชเปนแนว

ทางการลงทุนจากกลุมบุคคลวัยทำงานในชวงอายุ 25-50 ป และผูมีประสบการณลงทุน ผูลงทุนซื้อ/ผูเก็งกำไร ใหเกิด

ศักยภาพสูงสุดแกการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ผู ว ิจัยได

ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ ตำราวิชาการรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาเปนแนวทางและกรอบการศึกษา

คนควาเอกสารและงานวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการลงทุน 

2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

2.4 แนวความคิดและทฤษฎ่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทนุ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 เจริญจิตต ผจงวิริยาทร (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากร 

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญงิ มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดอืน 30,001-40,000 บาท และมี

พฤตกิรรมทั่วไปในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรงุเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 ภูริณัฐ ธนวิบูลยชัย (2557) ไดศึกษาวิจยัเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกซื้อที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลของพนกังานบรษิัทเอกชน ผลการศึกษา พบวาปจจัยดานคุณลักษณะของที่อยูอาศัย มีความสัมพันธเชิงบวกกบั

การตดัสินใจเลือกซื้อที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนกังานบรษิัทเอกชน เชน ราคามีความเหมาะสมกับทำเล

ที่ตั้ง ราคามีความเหมาะสมกบัขนาดทีด่ินและพื้นที่ใชสอย สงผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลของพนักงานบริษทัเอกชน 

 ยูเจี้ย เจียง (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของลูกคาชาวจีน 

ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ลูกคาชาวจีนใหความสำคัญดานราคาเกี่ยวกับราคาขายตอ ทำเลที่ตั้ง

ของโครงการมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกลสถานีรถไฟฟา อยูใกลสถานที่ทำงาน  มีเหตุผลในการซื้อคอนโดมิเนียมที่

ประเทศไทยเพื่ออยูอาศัย 

 เอกจิต เพียรพิทักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการลงทุนรูปแบบตาง ๆ ใน

อสังหาริมทรัพย ประเภทอุตสาหกรรม ผลการศึกษา พบวา การลงทุนในอสังหารมิทรพัยมีรายไดสม่ำเสมอเนื่องจากสัญญาเชา

มีระยะเวลาที่ยาวนาน ประมาณ 3-4 ป ตอครั้งมีความหลากหลายใหลูกคาไดเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม 

วิธีการศึกษา 
     การวจิัยครัง้นี้เปนการศึกษาปจจัยที่มอีิทธพิลตอการลงทนุในคอนโดมิเนยีม ของคนวัยทำงาน เขตจงัหวัดชลบุรี ผูวจิัยได

ดำเนินการศึกษาวิจัยเชงิปริมาณ(Quantitative Research)  โดยใชวิธกีารวิจยัแบบปฐมภูมิ (Survey Research) จากการเกบ็

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อทำการวิเคราะห ขอมูลทางสถติ ิ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสรุป

ผลการวิจัย และแบบสัมภาษณเชิงลึกปลายเปด ผูวิจัยไดทำการศึกษาตามขั้นตอนทีก่ำหนด 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เฉพาะกลุมคนวัยทำงานที่อายุจำแนกดังนี้ 1) ชวงอายุ 25-30 ป 2) ชวงอายุ 31-35 

ป 3) ชวงอายุ 36-40 ป 4) ชวงอายุ 41-45 ป และ ชวงอายุ 46-50   ปขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดชลบุร ีจำนวน 400 คน 
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     กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยัครั้งนี้ เนือ่งจากผูศึกษาวจิัยไมทราบจำนวนกลุมคนวัยทำงานที่อายุ ระหวาง 25-50 ปและ 51 

ปขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยูในจงัหวัดชลบุรี จึงกำหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร กำหนดความผิดพลาดยอมรับ

ไดเทากับ 5% ที่ระดับความเชือ่มั่น 95% จากสูตรคำนวณของคอแครน (W.G.cochran,1977:75 อางถึงใน บุญธรรม กจิปรีดา

บริสุทธิ,์ 2551) สัดสวนลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 

     การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจะใชสอบถามขอมูลเกี ่ยวกับการศึกษาการการตัดสินใจการลงทุนใน

คอนโดมิเนียม และแบบสัมภาษณแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขอบเขตงานวิจัย และการวิเคราะหเครื่องมือ ตามความครอบคลุม

เนื้อหา ดำเนินการสำรวจเก็บขอมูลแบบสอบถามในเขตจงัหวัดชลบุรี จากกลุมตัวอยาง 400 คน และแบบสัมภาษณ จำนวน 5 

คน จำแนกไดดังนี้  ผูมีประสบการณจากการลงทุน ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุน ผูที่กำไรสนในการลงทุน ผูปลอยเชา และผูถือ

ครองเพื่อเก็งกำไร ในคอนโดมิเนียม ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ 2565  

     ตัวแปรการศึกษาในการวิจัย คือตัวแปรตน 1)ปจจัยสวนบุคคลของผูทำแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 2)ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน ในเขตจังหวัดชลบุรี 

ไดแก ดานความมั่นคง ดานความเสี่ยง ดานสภาพคลอง ดานอัตราผลตอบแทน ดานเศรษฐกิจ และดานการเมือง ตัวแปรตาม

คือ พฤติกรรมการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

     เครื่องมือในการวิจัย โดยใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัย

ทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แบบสอบถามมี 3 สวน คือ สวนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล สวนที่2 แบบสอบถาม

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม สวนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในคอนโดมิเนียม และแบบ

สัมภาษณ จำนวน 5 ราย จำแนกไดตามนี้ ผูปลอยเชา ผูมีประสบการณลงทุน ผูที่สนใจในการลงทุนและผูถือครองเพื่อเก็ง

กำไร 

     การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย    ผูวิจัยออกแบบสอบถามสรางเสนออาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองและทำการทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาคาความเชื่อมั่นแตละตัวแปรดวยวิธีคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคออัลฟาเพื่อ

ทดสอบความเชื่อมั่นและความสอดคลองในแบบสอบถาม 

     การวิเคราะหขอมูล  สถิติเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห แจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)และหา

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมานโดยวิเคราะหขอมูลดวย ANOVA 

ใชวิธี Independent Simple T-Test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน และ

ใชวิธี F-Test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากร 3 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธ

ดวย คาไคสแควร (Chi–square) และสถิตวิิเคราะหการพยากรณถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา 
     สถิติเชิงพรรณนาผลวิเคราะห จำนวน 3 สวนดังนี้ 

     สวนที่ 1  คนวัยทำงานสวนใหญสนใจในการลงทุนในคอนโดมิเนียมเปนเพศชาย (รอยละ 58.38 )อายุระหวาง 36-40 ป 

(รอยละ 40.86 )สถานภาพสมรส (รอยละ 50.00) การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 78.43) อาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน (รอยละ 61.68)  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001 – 30,000 บาท (รอยละ 33.76) ตามลำดับ 

     สวนที่ 2  คนวัยทำงานสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมเพื่อปลอยเชาระยะยาว (รอยละ 42.39) 

ระยะเวลาการตัดสินใจชวง 4 สัปดาหขึ้นไป (รอยละ 65.99) แบบ 1 หองนอน มากที่สุด (รอยละ 45.69) ขนาดพื้นที่ใชสอย 

31-40 ตร.ม. (รอยละ 40.10) ลักษณะอสังหาริมทรัพยที่จะตัดสินใจลงทุนอันดับแรก (รอยละ 72.84) บุคคลที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนดวยตัวทานเอง (รอยละ 81.22) ชองทางศึกษาขอมูลคอนโดมิเนียม เขตจังหวัดชลบุรี ในการจะลงทุน

ตัดสินใจ (รอยละ 80.46) เหตุผลที่ไมสนใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมเนื่องจากราคาสูงเกินไป (รอยละ 70.05) การลงทุนใน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

822



คอนโดมิเนียมจะไมลงทุนในคอนโดมิเนียม เขตจังหวัดชลบุรี ภายใน 1 ป (รอยละ 100.00) มีคอนโดมีเนียมใดที่ลงทุนในชลบรุี

หรือไม ไมมีคอนโดมีเนียมในชลบุรี (รอยละ 98.73) ตามลำดับ 

    สวนที ่ 3 ปจจัยที ่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ในภาพรวมอยู ในระดับเห็นดวยอยางยิ ่ง (มีคาเฉลี ่ย 4.56) 

ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ดานความมั่นคง ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉล่ีย 4.75) ปจจัยที่

มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ดานความเสี่ยง ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉลี่ย 4.21) ปจจัยที่มีผลตอ

การลงทุนในคอนโดมิเนียม ดานสภาพคลอง ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉลี่ย 4.56) ปจจัยที่มีผลตอการ

ลงทุนในคอนโดมิเนียม ดานอัตราผลตอบแทน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉลี่ย 4.66) ปจจัยที่มีผลตอการ

ลงทุนในคอนโดมิเนียม ดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉลี่ย 4.74 )ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนใน

คอนโดมิเนียม ดานการเมือง ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (มีคาเฉล่ีย 4.46) 

     สถิติเชิงอนุมานผลวิเคราะหโดยวิเคราะหทางสถิติดวย ANOVA อยางมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 มีดังนี้ 

     สมมิตฐานที่ 1  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปรเพศ 

พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .728 มากกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H0 หมายความวา คนวัยทำงานที่

มีเพศตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  

     สมมติฐานที่ 2  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปรอายุ 

พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .001 นอยกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H1 หมายความวา คนวัยทำงานที่มี

อายุตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

     สมมติฐานที่ 3  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปร

สถานภาพ พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .008 นอยกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H1 หมายความวา คนวัย

ทำงานที่มีสถานภาพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

     สมมติฐานที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปรระดับ

การศึกษา พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 นอยกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H1 หมายความวา คนวัย

ทำงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  

     สมมติฐานที่ 5  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปรอาชีพ 

พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 นอยกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H1 หมายความวา คนวัยทำงานที่มี

อาชีพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

     สมมติฐานที่ 6  ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปรรายได

เฉล่ียตอเดือน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 นอยกวา 0.05 จึงทำใหยอมรับ H1 หมายความวา คน

วัยทำงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
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     การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียม โดยใชสถิติ

วิเคราะหความสัมพันธดวย คาไคสแควร (Chi–square) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบ มีดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1  การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับจุดประสงคที่ตัดสินในการลงทุนคอนโดมิเนียม พบวา โดยรวมปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับจุดประสงคที่ตัดสินในการลงทุน

คอนโดมิเนียม เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน เนื่องจาก

มีคา Sig นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จึงมีความสัมพันธกับจุดประสงคที ่ตัดสินในการลงทุน

คอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ในขณะที่ ตัวแปรเพศ ไมมีความสัมพันธกับจุดประสงคที่ตัดสินในการลงทุน

คอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีคา Sig มากกวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    สมมติฐานที่ 2   การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแบบของหองที่ตองการตัดสินใจลงทุน พบวา โดยรวมปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแบบของหองที่ตองการตัดสินใจลงทุน เมื่อ

พิจารณารายละเอียด พบวา ตัวแปรอายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนเนื่องจากมีคา Sig นอยกวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงมีความสัมพันธกับแบบของหองที่ตองการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัด

ชลบุรี ในขณะที่ ตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับแบบของหองที่ตองการตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียม

ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีคา Sig มากกวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานที่ 3 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการตัดสินใจลงทุน พบวา โดยรวมปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการตัดสินใจลงทุน 

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ตัวแปรอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากมีคา Sig นอย

กวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 จึงมีความสัมพันธกับขนาดพื ้นที ่ใชสอยที ่ตองการตัดสินใจลงทุน

คอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ในขณะที่ ตัวแปรเพศ ไมมีความสัมพันธกับขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการ

ตัดสินใจลงทุนคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีคา Sig มากกวา 0.05 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

     สถิติวิเคราะหการพยากรณถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ความหมายสัญลักษณ ดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่มีอทิธิพลตอดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจงัหวัดชลบรุ ี  

ผลการทดสอบสมมติฐานการพยากรณถดถอยพหุคูณ พบวา โดยรวมปจจัยดานเศรษฐกิจไมมีอิทธิพลตอการลงทุนใน

คอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจงัหวดัชลบุรีเนื่องจาก Sig. เทากับ .300 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ไม

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดานการเมืองเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี  

ผลการทดสอบสมมติฐานการพยากรณถดถอยพหุคูณ พบวา โดยรวมปจจัยดานการเมืองมีอิทธิพลตอการลงทุนใน

คอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรีเนื ่องจาก Sig. เทากับ .048 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
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         จากการสัมภาษณทั้ง 5 ราย การลงทุนจะมีอุปสรรค ที่เกิดจากผลอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและภาวะเงินเฟอ 

เศรษฐกิจตกต่ำ ก็จะสงผลแนวการลงทุนในอนาคตอาจจะคงที่หรือเพิ่มขึ้น ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ทางผูใหสัมภาษณ

ในอนาคตนาจะไดการชดเชยรายได Capital Gain จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นถึงแมจะมีอุปสรรคในเรื่องตางๆ ก็ตาม และไมมีการ

คิดเปลี่ยนแปลงแนวทางลงทุนจากคอนโดมิเนียม เพราะคอนโดมิเนียมในทำเลที่ตั้งสามารถสรางโอกาสรายไดจากการปลอยเชา 

หรือจากการขายตอ และจะไดอัตราผลตอบแทนที่ไดคาดหวังเอาไว 

สรุปผลการศึกษา 
     สมมติฐานที่ 1 คนวัยทำงานที่มีเพศตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตาง

กัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .728 หมายความวา คนวัยทำงานที่มีเพศ

ตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญจติต ผจงวิริยาทร (2559)  

     สมมติฐานที่ 2 คนวัยทำงานที่มีอายุตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตาง

กัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .001 หมายความวา คนวัยทำงานที่มีอายุ

ตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญจติต ผจงวิริยาทร (2559) 

     สมมติฐานที่ 3 คนวัยทำงานที่มีสถานภาพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .008 หมายความวา คนวัยทำงานที่

มีสถานภาพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญจติต ผจงวิริยาทร (2559) 

     สมมติฐานที่ 4 คนวัยทำงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัด

ชลบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 หมายความวา คนวัย

ทำงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริณัฐ ธนวิบูลยชัย 

(2557) 

     สมมติฐานที่ 5 คนวัยทำงานที่มีอาชีพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 หมายความวา คนวัยทำงานที่

มีอาชีพตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญจติต ผจงวิริยาทร (2559) 

     สมมติฐานที่ 6 คนวัยทำงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig เทากับ .000 หมายความวา 

คนวัยทำงานที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีผลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของ เจริญจิตต ผจงวิริ

ยาทร (2559) 

     ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียม โดย

ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธดวย คาไคสแควร (Chi–square) 
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     สมมติฐาน 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับการที่ตัดสินในการลงทนุคอนโดมิเนียม ผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจในการลงทุน สอดคลองกับแนวคิดของ พัลลภ กฤตยาวัช (2550) 

     สมมติฐาน 2 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแบบของหองที่ตองการตัดสินใจลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมปจจัยสวนบุคคลมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแบบของหองที่

ตองการตัดสินใจลงทุนสอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเจี้ย เจียง (2559) 

     สมมติฐาน 3 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขนาดพื้นที่ใชสอยที่ตองการตัดสินใจลงทุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมปจจัยสวนบุคคลมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขนาดพื้นที่ใช

สอยที่ตองการตัดสินใจลงทุน 

     ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี ใชสถิติ

วิเคราะหการพยากรณถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมปจจัยดานเศรษฐกิจไมมีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก Sig. เทากับ .300 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอดานการเมืองเกี่ยวกับการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา โดยรวมปจจัยดานการเมืองมีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียมของคนวัยทำงาน เขต

จังหวัดชลบุรี เนื่องจาก Sig. เทากับ .048 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั ้งไว

สอดคลองกับงานวิจัยของ ยูเจี้ย เจียง (2559) 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ   

      จากผลการศึกษาวิจัย 1)ควรมีการแนะนำการลงทุนในคอนโดมิเนียมใหทุกคนชวงอาย ุ เพื่อใหไดประโยชนตอการลงทุน

คอนโดมิเนียม เขตจงัหวดัชลบุรี เปนที่นาสนใจ เพราะชลบุรเีปนเมืองทองเทีย่ว สามารถลงทุนเพื่อประโยชนหลายๆอยางเชน 

เชาเพื่อการทองเที่ยว ซื้อมาขายไปเพื่อเก็งกำไร เชาเปนที่อยูอาศัยของวัยทำงานและนักศึกษา เขตจงัหวดัชลบุรี 2)ควรเปดการ

ลงทุนใหกับหลายๆอาชีพ โดยไมเนนเฉพาะอาชีพใดอาชพีหนึง่เทานั้น 3)ควรแนะนำความเส่ียงของการลงทนุในคอนโดมิเนยีม

ใหเปนสำคัญของการลงทุน 4)ศึกษาวิธกีารลงทุนในคอนโดมิเนียมใหชัดเชนวาโครงการไหนดโีครงการไหนไมดี โดยเนนปจจัย 

ดานเศรษฐกิจ ดานความเส่ียง เหลานี้ก็จะสำคัญเพราะเปนปจจัยสำคัญของการลงทุนดวยเชนกัน 

ขอจำกัดในการศึกษา 

     การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในคอนโดมิเนียม ของคนวัยทำงาน เขตจังหวัดชลบุรี เปนศึกษาแบบเชิง

ปริมาณ โดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแตเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำใหผูตอบแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ จะไมคอยสะดวกในการใหรวมมือตอบแบบสอบถาม อีกทั้งจังหวัดชลบุรีเปนเมืองทองเที่ยวและอุตสาหกรรมเปน

อันดับตนๆของประเทศ ผูอยู อาศัยในจังหวัดชลบุรีสวนมากจะเปนคนตางจังหวัดเสียเปนสวนใหญ จึงตองใชเวลาเก็บ

แบบสอบถามเปนจำนวนหลายวัน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพฯ 

Factors Influencing Consumers' Decision to Buy Non-Alcoholic Malt Drinks 

in Bangkok Area 
 

ธนัทธรณ กิตตินันทเจริญ0

1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Tanathton Kittinantcharern and Jaratchwahn Jantarat 

  

 

บทคัดยอ 
     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพฯ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยภาพลักษณตราสินคา เปนทฤษฎีพื้นฐานในการศึกษา 

โดยเก็บตัวอยางจากผูที่เคยบริโภคเบียรไรแอลกอฮอลในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแตอายุ 18 -30 ป และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางสังคม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดานชักจูง และ

การซึมซับในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  ปจจัยภาพลักษณตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อในดานคุณสมบัติ คุณคา บุคลิกภาพผูใช ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 จากผลการศึกษาเสนอใหผูประกอบปรับปรุง

ภาพลักษณตราสินคาสำหรับเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลใหมีความทันสมัย แสดงความเปนตัวตน ปรับปรุงผลิตภัณฑในดาน

รสชาติใหใกลเคียงกับเครื่องดื่มเบียรมากที่สุด และควรทำการตลาดอยางสม่ำเสมอเผ่ือใหเกิดการคลอยตามและการซึมซัม   

คำสำคัญ: เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล, ทางสังคม, สวนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณตราสินคา 

 

Abstract 
The objective of this research is to study the factors influencing consumers' decision to buy non-

alcoholic malt beverages in Bangkok social factors Marketing mix factor Brand image factor It is a 

fundamental theory in education. Samples were collected from people who had consumed non-alcoholic 

beer in the Bangkok area between the ages of 18-30 and analyzed the data with descriptive statistics. and 

inferential statistics The results of the study found that social factor influencing purchasing decisions in 

terms of persuasion and absorption at a statistically significant level of 0.01. Marketing mix factors 

influenced purchasing decisions in terms of product, price, marketing promotion. At a statistically significant 

level of 0.01, brand image factors influenced purchasing decisions in terms of properties, values, and user 

personality. At a statistically significant level of 0.01, the results suggest that operators modernize their 

brand image for non-alcoholic malt beverages. express yourself Improve the product in terms of taste to 
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be as close as possible to beer beverages. And should be marketed regularly in case of conformity and 

absorption. 

Keywords: Non-alcoholic malt beverages, Social factors, Marketing mix factor, Brand image factor 

 

1. บทนำ 

 

     อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในโลกเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีอัตราการเติบโตตอเนื่องในป 2560 ตลาดเครื่องดื่มโลกมี

มูลคาประมาณ 2.15 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2564) ปริมาณการบริโภค 9.50 แสนลานลิตร โดยมีอัตรา

การเติบโตของปริมาณการบริโภคเฉล่ีย 3.8% ตอปในชวงทศวรรษที่ผานมา ตลาดเครื่องดื่มในโลก แบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

1) กลุมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล มีสวนแบงตลาดประมาณ 65% ในเชิงปริมาณการบริโภคในแตละป ในป 2560 ตลาด

เครื่องดื่มในไทยมีปริมาณการบริโภครวม 7,477 ลานลิตร มูลคาประมาณ 5.7 แสนลานบาท แบงเปนตลาดเครื่องดื่มไมมี

แอลกอฮอลและเครื่องดื่มแอลกอฮอลคิดเปนสัดสวน 35:65 ในเชิงปริมาณการบริโภค สัดสวน 72:28 เครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่

มีปริมาณการบริโภคและมูลคาตลาดสูงสุด คือ เบียร สัดสวน 72.2% ของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด 

ตามดวยสุรา (25.9%) และหากพิจารณาในเชิงมูลคา ตลาดเบียรมีสัดสวนมูลคา 54.0% จากมูลคาตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล

รวม ตามดวยสุรามีสัดสวน 45.0% ผลการสำรวจป พ.ศ. 2560 พบวาประชากรไทยทั้งหญิงและชายมีแนวโนมในการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงอยางตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2560 เปนปแรกที่ความชุกของนักดื่มปจจุบันในประชากรชายไทยลง

มาอยูต่ำกวารอยละ 50 ประเภท ในชวงป พ.ศ. 2562-2564 กอนจะที่จะเกิดการแพรระบาดของโควิด - 19 ตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเริ่มอิ่มตัวการจากที่คนหันมารักษาสุขภาพมากขึ้น มีแนวโนมที่การขยายตัวจะลดลงอยางตอเนื่อง รวมถึงเขามา

ของเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลที่จะเขามาแยงสวนแบงทางการตลาด และสวนแบงทางการตลาดนี้กำลังเติบโตอยาง

ตอเนื่องในหลายๆประเทศ ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การแขงขันในตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในป 2564 จะมีความ

เขมขนเพิ่มขึ้น และอาจไดเห็นกลยุทธธุรกิจในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน การออกผลิตภัณฑใหม เพื่อเติมชองวางในตลาด

เครื่องดื่มแบบดั้งเดิมหรือตอบโจทยตลาดเฉพาะกลุม การมุงเนนเจาะตลาดกลุมคนรุนใหม เพื่อสรางภาพลักษณที่แตกตางจาก

เดิม ใหคนรุนใหมสามารถเขาถึงไดมากขึ้น 

     เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล คือเบียรที่มีปริมาณแอลกอฮอลนอยกวาเบียรปกติ ทำใหผูดื่มเกิดความมึนเมาไดนอยกวา 

หรือไมมึนเมาเลย มีรสชาติใกลเคียงกับการดื่มเบียรตามปกติ โดยสวนใหญจะเปน ลาเกอรเบียร ที่มีน้ำสีเหลืองออน หรือ เอล

เบียรที ่มีน้ำสีเหลืองเขม ซึ ่งตามกฎหมายจะตองมีแอลกอฮอลนอยกวา 0.5% จึงจะสามารถเรียกวาเครื ่องดื่มมอลตไร

แอลกอฮอลได ตลาดเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลทั่วโลกป 2561 มีมูลคาสูงกวา 4.52 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และนาจะ

เติบโตเฉล่ีย 7.5% ในชวงป 2562-2568 (MarketWatch,2019) ซึ่งมีตลาดหลัก ไดแก ตะวันออกกลางและสหภาพยุโรป สวน

ในแถบเอเชียตลาดที่สำคัญ ไดแก จีน อินเดีย เกาหลีใต และญี่ปุน และเมื่อเปรียบเทียบกับเบียรปกติแลวมีงานวิจัยพบวา 

เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลมีประโยชนกวาสุขภาพมากกวา โดยชวยเพิ่มจำนวนสารตานอนุมูลอิสระ ทำใหการแข็งตัวของ

เลือดชาลง และมีวิตามินบี 6 

     ตลาดเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล รวมถึงตลาดเบียรเมืองไทย มูลคา 1.81 แสนลานบาทอยู ในสภาวะทรงตัว ทำให

ผูประกอบการในตลาดขยายไลนสินคาใหมที่สอดคลองกับสภาพตลาดและความตองการของผูบริโภค หนึ่งในนั้นคือการขยาย

ไลนเครื่องดื่มมอลตไมมีแอลกอฮอล ทั้งนี้ 

     การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา บุษรา สูธนะวิโรจน (2562) ไดทำการศึกษาเรื่องทศันคติและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม

มอลตไมมีแอลกอฮอลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บตัวอยางคือ ประชากรในเขต
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กรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องดื่มมอลตไมมีแอลกอฮอลผูศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาในปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อ  

     งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล โดยเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยดานสังคม ยังมีไมมาก โดยสวนมากจะมี

งานวิจัยที่ใชทฤษฎีเกี่ยวกับกลุมอางอิง และในดานปจจัยดานการตลาด 7Ps ซึ่งจะมีแค 4Ps ทำใหผูทำศึกษาเล็งเห็นวา

การศึกษาในเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลในเขตกรุงเทพฯ มีความนาสนใจ ซึ่งปจจัย

ตางๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล เชน ตองการทางเลือกใหมในการเขาสังคมเพื่อสังสรรค ไม

ตองการอาการมึนเมาจากการดื่มสุรา ตองการรักษาสุขภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

     1.เพื่อศึกษาปจจัยดานสังคมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูที่เคยดื่มเครื่องดื่มมอลตไร

แอลกอฮอล ในเขตกรุงเทพฯ 

     2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาด 7P ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูที่เคยดื่มเครื่องดื่ม

มอลตไรแอลกอฮอล ในเขตกรุงเทพฯ 

     3. เพื่อศึกษาปจจัยดานภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูที่เคยดื่ม

เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล ในเขตกรุงเทพฯ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
     ผูทำการวิจัยคาดวาวิจัยฉบับนี้จะทำใหผูที่ศึกษาสามารถนำไปพัฒนาตอยอดในการศึกษาวิจัยดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูบริโภค โดยผูวิจัยทานอื่นที่ศึกษาเรื่องที่ใกลเคียงจะสามารถนำไปตอยอด

ในการศึกษาเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค โดยเฉพาะในกลุมผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกลุมผูบริโภคเครื่องดื่ม

ไรแอลกอฮอลไดตอไป และสามารถนำขอมูลที่ไดไปตอยอดและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด หรือสรางกลุยุทธ ใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคเพื่อเพิ่มความตองการของผูบริโภคซึ่งจะสงผลเชิงบวกตอยอดขายในอนาคต

ได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยดานสงัคม 

 

     ความหมายของอิทธิพลทางสังคม(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,2564)คือการกระทำโดยคนหนึ่งหรือหลายคน

เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิดหรือความรูสึกของคนอื่นอิทธิพลทางสังคมนี้แสดงออกมาไดหลายรูปแบบ แตที่

นิยมกลาวถึงมีอยู 4 แบบคือ 1. การชักจูงใจ (Persuasion) คือการใชการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนใจ ความคิด ความเชื่อ ตลอดจน

พฤติกรรมของบุคคล 2. การคลอยตาม (Conformity) ความหมายของการคลอยตาม คือ การที่บุคคลพยายามเปลี ่ยน

พฤติกรรมของตนเองใหเขากับมาตรฐานหรือความเชื่อที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดการคลอยตาม คือ 
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แรงกดดันจากกลุม 3.การยอมทำตามคำขอ (Compliance) ความหมายของการยอมทำตามคำขอพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

เนื่องมาจากการไดรับคำขอรองจากผูอื ่นใหกระทำ ทั้งที่ใจจริงไมอยากทำแตปฏิเสธไมได 4.อำนาจจากความเชี่ยวชาญ 

(Expert Power) และความสามารถในการใหขอมูล คือการที่เปนผูที่มีความรูความสามารถ และความชำนาญในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งเหนือกวาผูอื่น 5. การซึมซับ (Internalization) คือการที่บุคคลเปลี่ยนเจตคติ คานิยมและพฤติกรรม เพราะวาความคดิที่

เสนอมาใหมนั้นสอดคลองกับเจตคติและคานิยมที่เขามีอยูแลว 

 

 ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 4P’S 

 

     สวนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่ใหบริการซึ่ง

เปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จำเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 4 อยาง หรือ 

4P's ในการกำหนดกลยุทธการตลาด (Kotler 1997) ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่

บริษัทนำเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใชบริการนั้นสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จำนวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของกิจการ หรืออาจเปน

คุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place/Channel 

Distribution) ชองทางการจัดจำหนาย หมายถึง ชองทางการจำหนายสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินคา หรือ

บริการนั้นๆ ไปยังผู บริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด 

หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสรางความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) 

ความตองการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับภาพลักษณตราสินคา (brand Image Theory) 

 

     ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) Brand Image คือ องคประกอบหลักที่สำคัญ 5 ประการ 1. Country of Origin 

หมายถึง ประเทศแหลงกำเนิดสินคา 2. Organization หมายถึง องคการ 3. Product หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ 4. 

Brand Effect หมายถึง ส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใหเกดิภาพลักษณตราสินคา 5. Brand Personality หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ 

(ทางกายภาพ) คําจํากัดความของภาพลักษณ (Image) Kotler (2000, p.553) ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดกลาววา ภาพลักษณ

คือ องครวมทางความคิด ความประทับใจและความเชื่อ ที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งทัศนคติ และการกระทำที่ ีคนเราจะ

เกี่ยวพันอยางมากกับภาพลักษณของสิ่งนั้น วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หนา 81-83) ไดอธิบายวา ภาพลักษณของบริษัท หรือ 

Corporate Image ไววา ภาพที่เกิดขึ้นใจคนที่มีตอหนวยงานธุรกิจหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงดานการจัดการ (Management) 

หรือการบริหารของหนวยงานธุรกิจนั้นๆ และยังรวมถึงบริการ (Service) และผลิตภัณฑ (Product) คําวาภาพลักษณของ

บริษัทจงครอบคลุมถึงตัวหนวยงานธุรกิจ/สินคา และบริการของบริษัทแหงนั้นดวยคําจํากัดความของตราสินคา (Brand) 

Kotler (1984 อางใน วรัตต อินทสระ, ม.ป.ป.) ใหความหมายเกี่ยวกับ Brand หรือ ตราสินคา วาเปน “ชื่อ สัญลักษณโลโก

หรือส่ิงอื่นๆที่สามารถบงบอกไดวา สินคานั้นเปนของใคร มีอะไรที่เดนหรือนอกเหนือจากคูแขง ” ตอมาในป 1991 Kotler ได

ขยายความเพิ่มเติมวา “ถาเปน Brand ตองสามารถจําแนกได 4 อยางดวยกัน” ไดแก 

1. Attribute การจดจําจากรูปลักษณที่เห็นภายนอก 

2. Benefit คุณประโยชนที่ไดรับ 

3. Value ใชแลวรูสึกคุมคาและภาคภูมิใจที่ไดใช 
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4. Personality บุคลิกภาพสวนบุคคล เชน ใชสินคาที่แลวดูล้ำสมัย ใชสินคานี้แลวเขากับกลุมเพื่อนที่ใชอยูได 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Decision Making Theory) 

 

การตัดสินใจ หมายถึงกระบวนการเลือกทำ สิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งจากหลายสิ ่งและกระบวนการเลือกยอมแตกตางกันไปตาม

สภาพการณ ไดใหความหมายวาการตัดสินใจ หมายถึง การเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสภาพการณที่เปนปญหา

กระบวนการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการตางๆ เปนกระบวนการที่สำคัญ เหลานั้น เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียวเทานั้น 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Stages of the Buying Decision Process) (Kotler 2000) ไดสรุปขั้นตอนของ

กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู บริโภคไวทั ้งหมด 5 ขั ้นตอน 1. การรับรู ถ ึงปญหาที ่เกิดขึ ้น (Problem Recognition) 

กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อมีความตองการ หรือมีปญหาที่ตองแกไข 2. การคนหาขาวสาร/ขอมูล ผูบริโภคซึ่งถูกแรง

กระตุนใหเกิดความตองการจะรวบรวมขอมูล/ขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเปนขอมูลที่มีอยูทั่วไป 3.การประเมินทางเลือก 

ผูบริโภคประมวลขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาเชิงแขงขัน และทำการตัดสินมูลคาของตราสินคานั้นๆ ในขั้นตอนสุดทายอยางไร 4. 

การตัดสินใจซื้อในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกนี้ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความชอบระหวางตราสินคาตางๆ ที่มีอยูในชุด

ทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภคอาจจะสรางรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไวที่ชอบมากที่สุด 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

หลังจากซื้อผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับของความพอใจหรือไมพอใจในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งงานของ

นักการตลาดไมไดจบลงเมื่อผลิตภัณฑไดถูกจำหนายออกไป แตยังคงดำเนินตอไปในระยะเวลาหลังการซื้อ 

 

กรอบแนวคิด 

 

       ตัวแปรอสิระ                                                                                          ตัวแปรตาม 

 

               ปจจัยทางสังคม   

 

       สวนประสมทางการตลาด                                                     การตดัสินใจซื้อของผูบริโภค                                                                             

 

         ภาพลักษณตราสินคา 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยโดยมีกรอบแนวคิดคือ ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย 1.การชักจูง 2.การคลอยตาม 3.การ

ยอมตามคำขอ 4.อำนาจจากความเชี่ยวชาญ 5.การซึมซัม สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 1.ดานผลิตภัณฑ 2.ดาน

ราคา 3.ดานสถานที่ 4.ดานการสงเสริมการตลาด ภาพลักษณตราสินคา ประกอบดวย 1.คุณประโยชน 2.คุณสมบัติ 3.คุณคา 

4.บุคลิกภาพของผูใช และวิธีการเก็บตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบประชากรแนนอน จึงใชสูตรของ 

Cochran ในระดับความเชื่อมั่น 95% ผลลัพธที่ไดคือ 384 กลุมตัวอยาง แตเพื่อปองกันความผิดพลาดของขอมูลจึงเก็บ

ตัวอยางจำนวน 400 ชุด ผูวิจัยไดทำการแบงจำนวนกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทาง

สถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) การเลือกตัวอยางใชการเลือกตัวอยางตามสะดวก 
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(Convenience Sampling) โดยทำการคัดเลือกกลุมคนที่มีความสนใจในเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลุมคนรักสุขภาพบน 

Facebook โดยคัดเลือกจากกลุมที่มีสมาชิกจำนวนมาก เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามสรางโดยอางอิงจากงานวิจัยของศิวบูรณ 

ธนานุกูลชัย(2554) รัชนีกร คุปติเวช(2559) พิรญาณ ใจชื้น(2561) และธนา สวัสดี(2561) บน Google form ดวยการโพ

สในกลุม Facebook จำนวน 5 กลุม ดังตอไปนี้ 1.นี่หรือคนเมา 2.ชุมชนคนรักสุขภาพ By ลืมปวย 3.แบงปนสุขภาพทุก

เรื่องราว 4.คนรานเหลา 5.ประชาชนเบียร เพื่อนำผลมาวิเคราะหและประมวลผล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชโปรแกรม SPSS 

ในการประมวลผลทั้งหมด โดยผลที่ไดจะไดในรูปแบบรอยละ , คาเฉลี่ย ,คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยทางสังคม 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และ ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคา กับตัวแปรตามคือ อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95% 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ขอมูลประชากรศาสตรของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 314 คน คิดเปนรอยละ 

78.5 และเพศชาย จำนวน 86 คิดเปนรอยละ 21.5 พบวา สวนใหญอยูในชวงอายุ 18 – 23 ป จำนวน 235 คน คิดเปนรอย

ละ 58.8 รองลงมาคือ อายุ 24 – 29 ป จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และนอยที่สุดคือ อายุ 30 – 35 ป จำนวน 62 

คน คิดเปนรอยละ 15.5 มีสถานภาพโสด  จำนวน 386 คน คิดเปนรอยละ 96.5 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 10 คน คิดเปน

รอยละ  2.5 และนอยที่สุดคือ หยาราง จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 304 คน คิด

เปนรอยละ 76.0 รองลงมาคือ  ปริญญาโท จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0  และนอยที่สุดคือ ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 

36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จำนวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 รองลงมาคือ 

รายได 20,001 – 40,000 บาท จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และนอยที่สุดคือ รายได 60,001 – 80,000 บาท จำนวน 

4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 

    ปจจัยดานสังคม ดานการชักจูง ถาบุคคลสำคัญชักชวนใหซื้อ ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉล่ีย

อยูที่ 3.50 และถาเพือ่นชักชวนใหซื้อ ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.44 , ดานคลอยตาม 

บุคคลที่มีความสำคัญตอตัวทานดื่ม ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.40 และเพื่อนของทาน

ดื่ม ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.39 , ดานการยอมตามคำขอ ถาบุคคลสำคัญขอใหทาน

ซื้อ ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉล่ีย 3.50 และถาคนในครอบครัวขอใหทานซื้อ ทานจะตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.46 , ดานอำนาจจากความเชี่ยวชาญ ถาบุคลากรทางการแพทยแนะนำใหดื่ม 

ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ย 3.56 และถามีงานวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญรองรับวามีประโยชนตอ

รางกายเปนจำนวนมาก ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.54 , ดานการซึมซับ ถาสังคมมี

คานิยมดื่มเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในการสังสรรค ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ย 3.38 และ

ถาเพื่อนของทานดื่มเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล ทานจะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉล่ีย อยูที่ 3.37 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s ดานผลิตภัณฑ หัวขอยอยมีดังนี้ รสชาติเฉพาะตัวของเครื่องดื่มที่ผลิตจากมอลต มี

คาเฉล่ีย 3.70 และมีรสชาติใหเลือกหลากหลาย มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.67 ดานราคา มีราคาเหมาะสมกับปริมาตรที่ไดรับ มีคาเฉล่ีย 

3.73 และมีหลากหลาย ราคาใหเลือกซื้อ ขึ้นอยูกับปริมาตรของบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63 ดานชองทางการจัดจำหนาย 

จำนวนของรานคาที่จำหนายเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ย 3.48  และระยะเวลา หรือระยะทางในการเดินทางไป
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ซื้อ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.48 , ดานการสงเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธบนอินเตอรเน็ตในรูปแบบตางๆ มีคาเฉลี่ย 3.53 

และความเหมาะสมของการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.51  

     ปจจัยภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ ตราสินคาทันสมัย มีแรงดึงดูดใหซื้อสินคา มีคาเฉลี่ย 3.84 และตราสินคา

แสดงถึงการใชวัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิต มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.78 ดานคุณประโยชน ตราสินคาเปนที่จดจำของคนทั่วไป มี

คาเฉลี่ยอยูที ่ 3.83 และตราสินคาสามารถสรางความเชื่อมั่นได มีคาเฉลี่ยอยูที ่ 3.82 ดานคุณคา ตราสินคาสรางความ

ประทับใจแกผูซื้อ หรือผูรับได มีคาเฉล่ีย 3.76 และตราสินคาสะทอนรสนิยมของผูดื่มไดอยางชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.76 ดาน

บุคลิกภาพของผูใช ตราสินคาสงเสริมบุคลิกภาพของผูใช มีคาเฉลี่ย 3.70 และตราสินคาทำใหบุคลิกภาพของผูเปลี่ยนไป

ในทางที่ดีขึ้น มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.68 

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 

คาคงที่ (Constant) .974 .157  6.190 .000 

ดานการชกัจงู .063 .075 .058 .842 .401 

ดานคลอยตาม .159 .073 .155 2.165 .031* 

ดานการยอมตามคำขอ .084 .062 .091 1.358 .175 

ดานอำนาจจากความเชี่ยวชาญ -.007 .048 -.008 -.150 .881 

ดานการซึมซับ .466 .052 .455 8.883 .000** 

 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยทางสังคมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อดานการชักจูงมีคา sig ที่ 0.031 และการซึมซับมีคา 

sig ที่ 0.0001 ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 

คาคงที่ (Constant) .473 .143  3.314 .393 

ดานผลิตภัณฑ .351 .066 .320 5.314 .000** 

ดานราคา .193 .063 .193 3.080 .002 

ดานชองทางการจัดจำหนาย -.020 .063 -.020 -.315 .753 

ดานการสงเสรมิการตลาด .345 .058 .329 5.920 .000** 

 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดานผลิตภัณฑมีคา sig ที่ 0.0001 การสงเสริมการตลาดมี

คา sig ที่ 0.0001  

 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig 

คาคงที่ (Constant) .196 .160  1.227 .221 

ดานคุณสมบัติ .360 .068 .322 5.320 .000** 

ดานคุณประโยชน .106 .076 .096 1.408 .160 

ดานคุณคา .218 .080 .189 2.735 .007** 

ดานบุคลิกภาพของผูใช .207 .060 .198 3.466 .001** 
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     ปจจัยภาพลักษณตราสินคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในดานคุณสมบัติมีคา sig ที่ 0.0001 คุณคามีคา sig ที่ 0.007 

บุคลิกภาพผูใชมีคา sig ที่ 0.001 ในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ปจจัยทางสังคม ผูประกอบการควรใหความสนใจกับบุคคลสำคัญ และเพื่อนมากที่สุดเพราะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลในดานคลอยตามและซึมซับ ตองใหขอมูลอยางตอเนื่องกบัคนยุคใหมที่มีความกลาแสดงออกโดย

ไมพึงแอลกอฮอล นำมาประยุกตใชกับกลยุทธทางการตลาด นอกจากดานการประชาสัมพันธเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล

สามารถใชกลยุทธเชนเดียวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสมประเภทเบียรได และสามารถสรางความแตกตางได โดย 

การสรางชุมชนออนไลน จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเปนตัวของตัวเอง ซึ่งไมจำเปนตองใชงบประมาณในการลงทุนสูง 

เนื่องจากไมสามารถโฆษณาบนชองทางปกติได แตควรทำอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการคลอยตาม และการซึมซับ 

     สวนประสมทางการตลาด 4P’s  เปนปจจัยที่ผูประกอบการสามารถควบคุมไดควรใหความสำคัญมากที่สุด และดานที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ใน

ดานผลิตภัณฑเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล กลุมตัวอยางใหความสำคัญในเรื่องของรสชาติเฉพาะตัวจากมอลตมากที่สุด 

ดังนั ้นควรปรับปรุงรสชาติของผลิตภัณฑที ่เปลี ่ยนแปลงไปจากการสกัดแอลกอฮอลออกจากเครื่องดื ่ม และเพิ ่มความ

หลากหลายของรสชาติ ใชกลยุทธเติบโตในแนวนอนสรางรสชาติใหมที่มีสวนผสมของผลไม ดานราคา กลุมตัวอยางให

ความสำคัญกับการมีราคาเหมาะสม กับปริมาตรที่ไดรับ และมีหลากหลายราคาใหเลือกซื้อ ขึ้นอยูกับปริมาตรของบรรจุภัณฑ 

ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธบนชองทางออนไลน และความเหมาะสมของการ

สงเสริมการขาย twitter เปนชองทางหนึ่งที่สามารถแสดงความเปนตัวตนไดมาก ผูวิจัยจึงเสนอใหทำการตลาดผานชองทาง 

twitter โดนสรางคอนเทนตดวยวีดีโอส้ันผาน tiktok ที่วัยรุนกำลังใหความสนใจอยูในปจจุบัน 

     ภาพลักษณตราสินคา เปนอีก 1 ปจจัยภายนอกที่ผูประกอบการสามารถควบคุมไดควรใหความสนใจเปนลำดับถัดมาจาก

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพราะตองใชเวลาคอนขางมากในการสรางแบรนด แมวาผูบริโภคในปจจุบันจะไมยึดติดกับ

แบรนดมากแตหากเปนแบรนดที่มีภาพลักษณ หรือแสดงบุคลิกภาพของผูใช และสงเสริมบุคลิกภาพของผูใช เชน Apple 

ผูวิจัย เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายทีจ่ะมีขนาดใหญในอนาคต 1.กลุมคนรักสุขภาพ 2.กลุมวัยรุน 

Gen Z ที่มีความกลาแสดงออกโดยไมพึงพาแอลกอฮอล สถานการณปจจุบันในประเทศไทยกระแสของทั้งกลุมกำลังอยูในชวง

เติบโต การปรับปรุงภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค ดาน คุณสมบัติ คุณคา บุคลิกภาพของผูใช ใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายในระยะสั้นกลุมคนรักสุขภาพจะสามารถเห็นผลไดชัดเจนกวา ในระยะยาวกลุมวัยรุน gen Z และรุนหลังจากนี้

มีแนวโนมที่จะบริโภคแอลกอฮอลเพื่อการเขาสังคมลดลง  

     จากผลการศึกษาปจจัยทั้ง 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของผูบริโภคพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับมาก แสดงวายังตอบสนองความตองการของลูกไดไมเต็มประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงแกไขเพื่อให

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตองตรงตามความตองการของผูบริโภค โดยเนนที่ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ภาพลักษณตราสินคา และปจจัยทางสังคมตามลำดับ  
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ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

     งานวิจัยครั้งนี้มีขอจำกัดในการเก็บตวัอยางเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด – 19 สายพันธุ โอมิครอน หรือ 

โอไมครอน สงผลใหงานวิจัยนี้เก็บตัวอยางบนชองทางออนไลน ดวย google form เพียงอยางเดียว แมวาจะไดมีการกระจาย

เพื่อเก็บตัวอยางออกเปน 5 กลุมบนเฟสบุค แตประสิทธิภาพการกระจายยังไมสามารถเทียบเทาการแจกแบบสอบถามดวย

ตนเองในแตละเขตพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และการแจกแบบสอบถามออนไลนทำไดยาก แมจะมีสมาชิกในกลุมมากแตมีสวน

นอยเทานั้นที่ชวยตอบแบบสอบถาม เครื่องมือในการเก็บตัวอยางมีขอคำถามคอยขางเยอะทำใหผูตอบแบบสอบถามอาจจะ

ตอบไมตรงตามความเปนจริง หรือไมไดอานขอคำถามอยางละเอียด และการเก็บตัวอยางครั้งนี้เริ่มตนในวันที่ 5 มกราคม 

2565 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ขอมูลของผูบริโภคอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปไมสามารถนำมาประยุกตใชงานได ผูที่

จะนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาตอควรระมัดระวังขอมูลทางสถิติตางๆ เครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลยังไมเปนที่นิยมในประเทศ

ไทย และไมถูกพูดถึงผูบริโภคสวนใหญที่เคยดื่มเปนการดื่มเพื่อทดลอง เพราะพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

ในคนรุนใหมที่แตกตางกันระหวางในและตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

 

     ในงานวิจัยครั้งตอไปเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอลของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ ควรมีการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อให

ไดขอมูลเชิงลึก หรือขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใชในการวิเคราะห และนำผลวิจัยไปใชเพื่อ

รับมือกับพฤติกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคในอนาคตของธุรกิจประเภทเครื่องดื่มมอลตไรแอลกอฮอล ควร

ทำการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหละเอียด หากมีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยำควรมีขอ

คำถามไมเกิน 35 ขอ หากเปนการแจกแบบสอบถามออนไลน เนื ่องจากไมสามารถติดตาม หรือดูแลสอดสองผู ตอบ

แบบสอบถามได 
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การประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

 Evaluating the Employee Engagement of Nongkhai Area Revenue Office 

 

ธนนัพัชร  รัตนวิไลวรรณ0

1 และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Thananphat Ruttanawilaiwan and Tipvanna Ngarmsak 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติ  ตามปจจัยความผูกพันตอองคกรและเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคายโดยใชแบบสอบถาม 

วัดความสำคัญและผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรตามแนวคิด HERO Model 3 ดาน ไดแก ดานทรัพยากร

และแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี จำนวน 11 ขอยอย ดานพนักงานมีสุขภาพดี จำนวน 10 ขอยอย และดานผลลัพธของ

องคกรที่ดี จำนวน 5 ขอยอย รวมทั้งหมด 26 ขอยอย ใชมาตรวัด 5 ระดับ โดยทำการศึกษากับพนักงาน จำนวน 87 คน และ

ประเมินความผูกพันตอองคกร โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) ผลการศึกษา พบวา มีผล

การปฏิบัติการ ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี 5 ขอ ดานพนักงานมีสุขภาพดี 5 ขอ ดานผลลัพธขององคกร

ที่ดี 1 ขอ ประเมินวามีความสำคัญสูงและผลปฏิบัติการสูงที่ตองรักษาไว เนื่องจากปฏิบัติการดีแลว และมีปจจัยที่ประเมินวามี

ความสำคัญสูงแตผลการปฏิบัติยังต่ำอยูในดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี 1 ขอ และดานผลลัพธขององคกร

ที่ดี 1 ขอ จึงตองพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนการเรงดวน 
คำสำคัญ: ความผูกพันองคกร, HERO Model, เทคนิคการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผลความผูกพันองคกร 

Abstract 
The aims of this study were to examine the importance and performance of employee engagement 

and to evaluating the performance of employee engagement of employee of Nongkhai Area Revenue 

Office. Questionnaires were used to measure the importance and performance employee engagement 

based on the three dimensions of HERO Models : Healthy Organizational Resources and Practices of 11 

items, Healthy Employees of 10 items and Healthy Organizational Results of 5 items. The questionnaires 

surveys of 87 samples were used from the office’s employee for evaluating the employee engagement by 

using the Importance-Performance Analysis (IPA) technique. The results find there are 5 items in Healthy 

Organizational Resources and Practices, 5 items in Healthy Employees and 1 items in Healthy Organizational 

Results dimensions that are evaluated as mostly important a n d  g o o d  performance, these must be 

considered to be keep up with the good work. There are 1 item each in Healthy Organizational Resources 

and Practices and Healthy Organizational Results dimensions, that are evaluated as mostly important but 

their performance are rather low, these must be considered to be improved urgently. 

Keywords: Employee Engagement, HERO Model, Importance-Performance Analysis, Evaluation of Employee 

Engagement 
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1. บทนำ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นใหความสำคัญกับพนักงาน เนื่องจากพนักงานนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญและจำเปนของ

องคกร องคกรสมัยใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะใหความสำคัญวาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยสินที่มีคุณคาในองคกรนั้น 

และจุดมุงหมายหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยแนวใหมขององคกรภาครัฐ ไดแก การพัฒนาพนักงานเพื่อใหสามารถ

ทำงานไดอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยมีประสิทธิภาพ และทำใหพนักงานในองคกรมีความพึงพอใจ ตลอดจนการสราง

คุณภาพชีวิตในการทำงานใหดีขึ้น จึงถือเปนเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน และการพัฒนา

พนักงานในองคกรภาครัฐนั้นเปนกลไกหลักที่กอใหเกิดพนักงานที่มีคุณภาพ และพรอมที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรราชการ

ทามกลางสถานการณในปจจุบันที่เปล่ียนแปลง 

ความผูกพันตอองคกร เปนการแสดงออกซึ่งมากกวาความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นไดทั่วไป เพราะเปนความสัมพันธ ที่แนน

แฟนและผลักดันใหพนักงานเต็มใจ อุทิศตัว เพื่อทำใหองคกรอยูในสภาพที่ดีขึ้น แตในทางตรงกันขามหากองคกรตอบสนอง

ความตองการของพนักงานไมได ก็จะไมสามารถสรางสิ่งที่ดึงดูดหรือสรางความผูกพันได ระดับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานที่เคยมีอยูก็ยอมลดนอยลง ดังนั้น ผลที่ตามมาคือ พนักงานมักจะขาดความตั้งใจในขณะทำงาน ขาดความจริงใจตอ

องคกร หลีกเล่ียงงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิเสธที่จะริเริ่มทำงาน ความสามารถสำหรับการทำงานลดลง ปริมาณงานที่แลวเสรจ็

ลดลง และมักหาโอกาสเปล่ียนงานใหม เมื่อคิดวาองคกรใหมดีกวา  

สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย สังกัดอยูในสำนักงานสรรพากรภาค 10 ซึ่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย

ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศน “องคกรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอยางโปรงใสเปนธรรมดวยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสราง

เสถียรภาพทางการคลัง” และภายใตพันธกิจ “จัดเก็บภาษีตรงเปา นโยบายตรงกลุม บริการตรงใจ” ในปจจุบันสำนักงาน

สรรพากรพื้นที่หนองคายประกอบไปดวย ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกคาประจำ และลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 87 คน 

โดยแบงโครงสรางองคกรออกเปน 5 สวนงาน ประกอบดวย 1) สวนบริหารงานทั่วไป 2) สวนกรรมวิธีและคืนภาษี 3) สวน

กฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 4) สวนวางแผนและประเมินผล และ 5) สวนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (สำนักงาน

สรรพากรพื้นที่หนองคาย, 2565) 

ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติงานตามปจจัยความผูกพันตอองคกร และประเมิน

ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย เพื่อใชสำหรับการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย และนำไปบำรุงรักษาพนักงานเพื่อใหเกิดความรักและความผูกพันตอองคกร โดย

ใหพนักงานมุงมั่น ตั้งใจทำงานอยางเต็มที่ ทำใหองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเก็บรักษาทรัพยากรที่มีคาใหคงอยูกับ

องคกรตลอดไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม          

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 ความหมายของความผกูพันตอองคกร 

  Kahn (1990) ใหคำนิยาม ความผูกพันตอองคกรในทางจิตวิทยา วา พนักงานผูซึ่งมีความยึดมั่นผูกพันกับองคกรจะ

รูสึกวาตนเปนสมาชิกขององคกรและทำงานที่ตนไดรับอยางเต็มที่ 

 Saks (2006) ไดอธิบายความหมายความผูกพันตอองคกรไววา หมายถึงทัศนคติทางบวกที่พนักงานมีตอองคกรและ

ตอคานิยมขององคกร แสดงออกมาในรูปแบบของอารมณ การรับรู และพฤติกรรม 

 Bedarkar and Pandita (2014) อธิบายถึงความผูกพันตอองคกรไววา การกำหนดรูปแบบและขอบเขตของความ

ผูกพันในองคกรทำไดคอนขางยาก ดวยเหตุที่วาในองคกรแตละองคกร มีสภาพแวดลอมภายในองคกรและบริบทขององคกรซึง่
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มีความแตกตางกันไป ดังนั้น หลักเกณฑกำหนดรูปแบบและขอบเขตของความผูกพนัในองคกรจงึมีความแตกตางกนัไป และไม

เปนมาตรฐานที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมขององคกรนั้นๆ 

 ความสำคญัของความผกูพนัตอองคกร 

 Robertson–Smith and Markwick (2009) ไดอธิบายไววา ความผูกพันตอองคกรแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งที่พนักงาน

มอบใหกับองคกรและเปนประโยชนตอองคกร เมื่อพนักงานมีความผูกพันตอองคกรจะแสดงออกถึงความตั้งใจ ทุมเท และ

สนับสนุนองคกร ซึ่งอุทิศตนในการทำงานโดยใชความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มที่ 

 แบบจำลองการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร (HERO model) 

 HERO เปนเครื่องมือที่สรางระบบการวางแผนเชิงรุกสำหรับการปรับปรุงพนักงาน ซึ่งเกี่ยวกับกับการดำเนินการของ

องคกรที่ดี ซึ่งไดผสมผสาน 3 องคประกอบหลักที่สัมพันธกัน ไดแก ทรัพยากรและแนวปฏิบัติขององคกรที่ดี (Healthy 

Organizational Resources and Practices) พนักงานที่มีสุขภาพดี (Healthy Employees) และผลลัพธขององคกรที ่ดี 

(Healthy Organizational Results) ซึ่งโมเดลนี้จะทำการเพงความสำคัญสำหรับการตรวจสอบการเสริมสรางความผูกพนัตอ

องคกรโดยกระจายออกตามหัวขอ ซึ่งจะทำใหการเสริมสรางความผูกพันตอองคกรนั้นงายตอการวางแผนและความพยายาม

เชิงรุกในการปรับปรุงพนักงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แสดงแผนผังดังรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังแบบจำลองของการเสริมสรางความผูกพันตอองคกร (HERO model) 

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Salanova, Llorens, Cifre, and Martinez (2012) 

 แนวคิดการวิเคราะหความสำคัญและผลการดำเนินงาน (Importance – Performance Analysis,  IPA) 

 การประเมินคุณลักษณะผาน IPA ทั้ง 4 สวน จะพิจารณาจุดแข็งของโมเดล คือ สวนที่ 1 ทำดีแลวรักษาไว โดยควร

จะตองมีการรักษาสภาพและรูปแบบการทำงานไว สวนที่ 2 มีโอกาสลมเลิก ในสวนนี้สามารถจัดสรรหรือเปลี่ยนทรัพยากรไป

ใชประโยชนในสวนอื่นได สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ คือคุณลักษณะนั้นไมมีความสำคัญ สามารถลดทอนความสำคัญใน

สวนนี้ลงได เนื่องจากทุมเทมากเกินไป และสวนดอยของโมเดล คือ สวนที่ 4 เพงความสนใจ ในสวนนี้จะตองไดรับการแกไข

ปรับปรุงและดูแลอยางใกลชิดเปนระยะ เพื่อแกไขและปรับปรุงส่ิงที่เกิดขึ้นดังกลาว แสดงแผนผังดังรูปที่ 2 ดังนี้ 
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงการวิเคราะหความสำคัญและผลการดำเนินงาน (Importance - Performance Analysis : IPA) 

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Martilla and James (1977)   

2.2 งานวจิัยที่เกี่ยวของ   

 ตระกูล จิตวัฒนากร (2564) ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางความสุขในองคกรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของ

พนักงานบริษัทในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการสรางความสุขในองคกรและศึกษาสภาพความผูกพันใน

องคกร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ 

ผลการศึกษา พบวา การสรางความสุขในองคกรของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน

สังคมดี ดานสุขภาพ ดานความมีน้ำใจ ดานครอบครัว ดานความสงบ ดานความผอนคลาย ดานความรู อยูในระดับมากทุก

ดาน  

 รัชดาวัลย ขอบใจ, จักรวาล สุขไมตรี, วัลลภ พิริยวรรธนะ และ ธวัช พุมดารา (2564) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหา

การมีสวนรวมของพนักงานเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่น เทศบาลตำบลปากน้ำทาเรือ จังหวัดระนอง มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมของพนักงานเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึก เครื่องมือที่ใชวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ ผลการศึกษา พบวา ดานตัดสินใจ ปญหาที่พบ

คือ พนักงานไมสามารถตัดสินใจไดทันทีในบางเรื่อง ตองนำขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อนำเสนอผูบริหารวิเคราะหกลั่นกรองอีกครั้ง 

แนวทางการแกไขคือ ควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากขึ้น  

 ศิวัช โชติกิจนุสรณ และ ตรีเนตร ตันตระกูล (2562) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริการลูกคาของธนาคารพาณิชย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตการทำงานและระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณและ

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ

สหสัมพันธเพียรสัน ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริการลูกคาของธนาคารพาณิชย เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพชีวิตดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม  

 Manuti and Giancaspro (2019) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกร 

สุขภาพของพนักงานและผลลัพธขององคกรที่สงเสริมความยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคคือการใช HERO 

model ในการสำรวจธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อหาความสัมพันธระหวางทรัพยากรและแนวทางปฏิบตัิของ

องคกร สุขภาพของพนักงานและผลลัพธขององคกร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ผลการศึกษา พบวา สุขภาพของ

พนักงานเปนตัวกลางสำคัญของความสัมพันธระหวางทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรและผลลัพธขององคกร 
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2.3 กรอบแนวคิด     

 สำหรับกรอบแนวคิดของการศึกษา เกิดจากความตองการประเมินความผูกพนัตอองคกร โดยวัดจากความสำคัญและ

ผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกร สามารถสรุปกรอบแนวคิดได ดงัรูปที่ 3 ดังนี ้

 

 

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey)  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      ประชากร คือ พนักงานในสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ประกอบดวย จำนวนขาราชการ 57 คน จำนวน

พนักงานราชการ 5 คน จำนวนลูกจางประจำ 3 คน และ จำนวนลูกจางชั่วคราว 22 คน รวมทั้งหมดจำนวน 87 คน และใช

ประชากรทั้งหมดนี้เปนกลุมตัวอยาง        

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษา 

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดวย      3 สวน 

ไดแก                                                                                                                                           

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ สวนงาน โดยใชมาตรวัดแบบ

มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale) 

 สวนที่ 2 ขอมูลความสำคัญของปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ใช

เครื่องมือดัดแปลงมาจาก Salanova, Llorens, Cifre, and Martinez (2012) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานทรัพยากร

และแนวปฏิบัติขององคกรที่ดี (HR) จำนวน 11 ขอยอย 2) ดานพนักงานที่มีสุขภาพดี (HE) จำนวน 10 ขอยอย และ 3) ดาน

ผลลัพธขององคกรที่ดี (HO) จำนวน 5 ขอยอย รวมทั้งหมด 26 ขอยอย โดยใชมาตรวัดระดับความสำคัญ 5 ระดับคือ 1 

หมายถึง สำคัญนอยที่สุดและ 5 หมายถึงสำคัญมากที่สุด โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น แบบสอบถามมีคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคดานทรัพยากรและแนวปฏิบัติขององคกรที่ดี เทากับ 0.845 ดานพนักงานที่มีสุขภาพดี เทากับ 
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0.933 ดานผลลัพธขององคกรที่ดี เทากับ 0.816 และรวมทั้งฉบับเทากับ 0.948 จากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคของ

แบบสอบถาม มากกวา 0.8 โดยอยูในระดับที่ดี แสดงวาสามารถนำแบบสอบถามนี้ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได  

 สวนที่ 3 ขอมูลผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ใช

เครื่องมือดัดแปลงมาจาก Salanova, Llorens, Cifre, and Martinez (2012) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานทรัพยากร

และแนวปฏิบัติขององคกรที่ดี (HR) จำนวน 11 ขอ 2) ดานพนักงานที่มีสุขภาพดี (HE) จำนวน 10 ขอ และ 3) ดานผลลัพธ

ขององคกรที่ดี (HO) จำนวน 5 ขอ รวมคำถามทั้งสิ้น 26 ขอ โดยใชมาตรวัดผลการปฏิบัติงาน 5 ระดับคือ 1 หมายถึง ผลการ

ปฏิบัติงานยังไมดีพอ  และ 5 หมายถึงผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น แบบสอบถามมีคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคดานทรัพยากรและแนวปฏิบัติขององคกรที่ดี เทากับ 0.887 ดานพนักงานที่มีสุขภาพดี เทากับ 

0.941 ดานผลลัพธขององคกรที่ดี เทากับ 0.822 และรวมทั้งฉบับเทากับ 0.959 จากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคของ

แบบสอบถาม มากกวา 0.8 โดยอยูในระดับที่ดี แสดงวาสามารถนำแบบสอบถามนี้ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางได 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม โดยใชแบบสอบถามใหกับพนักงานทุกคน จำนวนทั้งสิ้น 87 คน ซึ่งผูศึกษาไดทำการ

ชี้แจงถึงวัตถุประสงค และอธิบายถึงความหมายของขอคำถามแตละขอโดยละเอียด จากนั้นไดตรวจสอบความสมบูรณและ

ความครบถวนของขอมูลในแบบสอบถาม แลวจึงทำการเขารหัสเพื่อประมวลขอมูล 

 

3.4 การศึกษาประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

 นำผลการศึกษาความสำคัญและผลการปฏิบัติงานตามปจจยัความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากร

พื้นที่หนองคาย มาสรางผังความสำคัญและผลการปฏิบัตงิาน (Importance – Performance Analysis) ดวยเทคนิคการ

วิเคราะหความสำคัญ และผลการปฏิบัติงาน (Importance-performance Analysis: IPA) และพิจารณาปจจัยที่ตอง

ปรับปรงุแกไข           

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงดงัรูปที่ 4 ดังนี ้

 

 

23
%

77
%

เพศ

ชาย หญิง

13
%

29
%

34
%

24
%

อายุ

19-29 ปี 30-39 ปี

40-49 ปี 50 ปีข้ึนไป

1% 27%

17%
7%

18%

30%

ส่วนงาน

สรรพากรพืนท่ี ส่วนบริหาร

ส่วนกรรมวธีิ ส่วนกฎหมาย

ส่วนวางแผน ส่วนตรวจสอบ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

843



 
 

รูปที่ 4 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 77.00 ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 40  – 49 ป จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 34.48 สวนงานแนะนำและตรวจสอบภาษี

อากร จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 29.89 ตำแหนงงานขาราชการ จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 65.52 อายุงาน 13 ปขึ้น

ไป จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 42.53  

4.2    ผลการศึกษาความสำคัญตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

 ผลการศึกษาความสำคัญตามปจจัยความผูกพนัตอองคกรของพนักงานสำนกังานสรรพากรพืน้ที่หนองคาย แสดงผล

ขอมูลดังรูปที่ 5 

 
อธิบาย : ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัตขิององคกรที่ดี (HR) 

 ดานพนักงานมสุีขภาพดี (HE) 

 ดานผลลัพธขององคกรที่ดี (HO) 

รูปที่ 5 ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยความผูกพันตอองคกร 

      ผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้ง 3 

ดาน 26 ขอยอย มีความสำคัญอยูในระดับสำคัญมากถึงมากที่สุด 

4.3  ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนกังานสำนกังานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 6 
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อธิบาย : ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัตขิององคกรที่ดี (HR) 

 ดานพนักงานมสุีขภาพดี (HE) 

 ดานผลลัพธขององคกรที่ดี (HO) 

รูปที่ 6 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกร 

 ผลการศึกษาการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้ง 3 ดาน 

26 ขอยอย มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีถึงดีเยี่ยม 

4.4     ผลประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 

 ผลประเมินความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคายมีรายละเอยีดใน      รูปที ่7 ดังนี ้

 อธิบายสัญลักษณ 

  1) ดานทรพัยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี (HR) :  

 2) ดานพนักงานมีสุขภาพดี (HE) :  

 3) ดานผลลัพธขององคกรทีด่ี (HO) :  
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รูปที่ 7 ผลการประเมินความผูกพันตอองคกร 

 สวนที่ 1 ทำดีแลว รักษาไว  ประกอบดวย 11 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญสูงและผลการปฏิบัติงานสูง 

คือ การรูผลของการทำงานในการทำงานแตละครั้ง (HR2) ความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงาน (HR4) การที่หัวหนางาน

เขาใจวัตถุประสงคของงานไดเปนอยางดี (HR6) การที่หัวหนางานจะแสดงความยินดีกับพนักงานเมื่อพนักงานทำงานไดดี 

(HR10) การมีแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับพนักงานและครอบครัว (HR11) การมีความไววางใจในระดับผูบริหาร

และพนักงาน (HE4) การแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได (HE5) การมีความรูสึกผอนคลายในขณะทำงาน (HE6) การมี

สวนรวมในงานที่ทำอยู (HE8) การมีความสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได (HE10) การที่องคกรสามารถ

ทำประโยชนตอสังคมได (HO5) ดังนั้น  จึงจำเปนที่ตองรักษาสภาพและรูปแบบการทำงานไว เนื่องจากเปนจุดแข็งขององคกร 

 สวนที่ 2 มีโอกาสลมเลิก มีเพียง 1 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญในระดับต่ำแตผลการปฏิบัติงานสูง คือ 

การที่สามารถทำงานไดดีแมวาจะพบอุปสรรคมาก (HE3) เนื่องจากองคกรใหความสำคัญมากเกินไป จึงควรตัดออกและไปให

ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่ยังขาดอยูแทน 

 สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ ประกอบดวย 12 ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญในระดับต่ำและผลการ

ปฏิบัติงานในระดับต่ำ คือ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางเพื่อนรวมงาน (HR3) การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ (HR5) การ

ที่หัวหนางานกลาวถึงเฉพาะเรื่องดีๆภายในหนวยงาน (HR7) การที่หัวหนางานกระตุนใหคิดทบทวนคำถามที่ไมเคยคิดมากอน 

(HR8) การที่หัวหนางานคำนึงถึงความตองการสวนบุคคลของพนักงาน (HR9) การที่สามารถทำงานกับขอมูลจำนวนมากได 

(HE1) การที่ชักชวนและโนมนาวคนอื่นได (HE2) การที่สามารถทำงานไดเปนเวลานานๆในแตละครั้ง (HE7) การมีความรูสึกวา

เวลาผานไปอยางรวดเร็วในขณะทำงาน (HE9) การที่สามารถทำงานไดดวยตนเองทั้งหมด (HO1) การแสดงบทบาทที่ไมเปน

ทางการ ซึ่งปรับปรุงชื่อเสียงองคกรได (HO2) การที่ปญหาขององคกรคือปญหาของตนเอง (HO3) ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญ

นอยลง ไมทุมเทมากจนเกินไป 

 สวนที่ 4 เพงความสนใจ ประกอบดวย 2 ปจจัยที่ไดรับพิจารณาวามีความสำคัญสูงและผลการปฏิบัติงานอยูในระดับ

ต่ำ คือ การตัดสินใจเริ่มงานและจบงานไดดวยตัวเอง (HR1) การแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได (HO4) ดังนั้นจึงควร

แกไขปรับปรุง และดูแลโดยใกลชิด เนื่องจากเปนจุดออนขององคกร 

4.5 อภิปรายผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยความผูกพันตอองคกร พบวา ดานพนักงานมีสุขภาพดีอยูในระดับสำคัญมาก

ที่สุด สอดคลองกับตระกูล จิตวัฒนากร (2564) ที่พบวาการสรางความสุขในองคกรของพนักงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสังคมดี ดานสุขภาพ ดานความมีน้ำใจ ดานครอบครัว ดานความสงบ ดานความผอนคลาย 

ดานความรู อยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับ Manuti and Giancaspro (2019) ที่พบวาสุขภาพของพนักงานเปน

ตัวกลางสำคัญของความสัมพันธระหวางทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรและผลลัพธขององคกร 

 จากผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกร พบวา ดานผลลัพธขององคกรที่ดอียูในระดับผลการ

ปฏิบัติงานดีเยี่ยม สอดคลองกับศิวัช โชติกิจนุสรณ และ ตรีเนตร ตันตระกูล (2562) ที่พบวาคุณภาพชีวิตการทำงานของ

พนักงาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพชีวิตดานลักษณะงานที่เปนประโยชนตอสังคม 

 จากผลการศึกษาการประเมินปจจัยความผูกพันตอองคกรดวยการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน 

(Importance-performance Analysis: IPA) พบวา ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที ่ดีมี  1 ขอ คือการ

ตัดสินใจเริ่มงานและจบงานไดดวยตัวเอง อยูในสวนที่เพงความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ รัชดาวัลย ขอบใจ และคณะ (2564) ที่

พบวาพนักงานไมสามารถตัดสินใจไดทันทีในบางเรื่อง ตองนำขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อนำเสนอผูบริหารวิเคราะหกลั่นกรองอีก

ครั้ง แนวทางการแกไขคือ ควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจไดมากขึ้น และนำขอมูลสรุปประเด็นเพื่อ
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ประกอบการตัดสินใจได เพราะเมื่อพนักงานมีอิสระในการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ และไดรับการสนับสนุนจาก

หัวหนางาน สงผลใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรเพิ่มขึ้นและยั่งยืน  

5.  สรุปผลการศึกษา  
  สรุปผลการศึกษาความสำคัญของปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้ง 3 

ดาน 26 ขอยอย ไดแก 1) ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดีอยูในระดับความสำคัญมากที่สุด จำนวน 5 ขอ

ยอย และอยูในระดับความสำคัญมาก จำนวน 6 ขอยอย  2) ดานพนักงานมีสุขภาพดี อยูในระดับความสำคัญมากที่สุด 

จำนวน 6 ขอยอย และอยูในระดับความสำคัญมาก จำนวน 4 ขอยอย 3) ดานผลลัพธขององคกรที่ดี อยูในระดับความสำคัญ

มากที่สุด จำนวน 2 ขอยอย และอยูในระดับความสำคัญมาก จำนวน 3 ขอยอย 

 สรุปผลการศึกษาผลการปฏิบัติตามปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ทั้ง 

3 ดาน 26 ขอยอย ไดแก 1) ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรทีด่ี   อยูในผลการปฏิบัติงานระดับดีเยีย่ม จำนวน 4 

ขอยอย และอยูในผลการปฏิบัติงานระดับดี จำนวน 7 ขอยอย 2) ดานพนักงานมีสุขภาพดี อยูในผลการปฏิบัติงานระดับดี

เยี่ยม จำนวน 1 ขอยอย  และอยูในผลการปฏิบัติงานระดับดี จำนวน 9 ขอยอย 3) ดานผลลัพธขององคกรที่ดี อยูในผลการ

ปฏิบัติงานระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 ขอยอย และอยูในผลการปฏิบัติงานระดับดี จำนวน 3 ขอยอย 

 สรุปผล ผลการปฏิบัติการ ดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี  5 ขอ ดานพนักงานมีสุขภาพดี 5 ขอ 

ดานผลลัพธขององคกรที่ดี 1 ขอ ประเมินวามีความสำคัญสูงและผลปฏิบัติการสูงที่ตองรักษาไว เนื่องจากปฏิบัติการดีแลว 

และมีปจจัยที่ประเมินวามีความสำคัญสูงแตผลการปฏิบัติยังต่ำอยูในดานทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ดี 1 ขอ 

คือ การตัดสินใจเริ่มงานและจบงานไดดวยตัวเอง และดานผลลัพธขององคกรที่ดี 1 ขอ คือ การแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันได จึงตองพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนการเรงดวน 

ขอเสนอแนะ       

 1) ขอเสนอแนะสำหรับองคกร 

 สวนที่ 1 ทำดีแลว รักษาไว  

 ในสวนนี้เปนจุดแข็งขององคกรซึ่งประกอบดวยหลายปจจัย ผูศึกษามีขอเสนอแนะวาควรรักษาสภาพและรูปแบบ

การทำงานไว เพื่อรักษาผลการปฏิบัติงานในองคกรใหคงเดิม และมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ อยางนอย

เดือนละครั้ง หากปจจัยใดที่มีผลการปฏิบัติงานหรือความสำคัญลดนอยลง ใหองคกรรีบดำเนินการแกไขทันที 

 สวนที่ 2 มีโอกาสลมเลิก  

 ในสวนนี้แสดงถึงปจจัยที่มีความสำคัญในระดับต่ำแตผลการปฏิบัติงานสูง ทางผูศึกษาจึงพิจารณาวายังไมมีเหตุ

จำเปนในการปรับแกไขในสวนนี้ภายในระยะนี้ และอาจจะตองรอผลการประเมินในระยะตอไปจึงจะนำมาแกไข 

 สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ 

 ในสวนนี้แสดงถึงปจจัยที่มีความสำคัญในระดับต่ำและผลการปฏิบัติงานก็อยูในระดับต่ำเชนกัน ทางผูศึกษาจึง

เสนอแนะวา ควรมีการจัดใหพบปะกันระหวางหัวหนางานและพนักงานเพื่อเสริมสรางใหพนักงานนำเสนอความคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะในการทำงานรวมกัน อยางนอยเดือนละครั้งเพื่อใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและอาจรอผลการประเมินในระยะ

ตอไปจึงคอยนำมาปรับแกไข 

 สวนที่ 4 เพงความสนใจ แสดงใหเห็นวาองคกรมีจุดออนที่สำคัญ 2 ดาน คือ  

  1) ในสวนนี้แสดงใหเห็นวาพนักงานยังไมกลาตัดสินใจที่จะเริ่มและจบงานไดดวยตนเอง ทางผูศึกษาจึง

เสนอแนะวา ควรมีการจัดการใหหัวหนางานไดพูดคุยกับพนักงาน เพื่อสรางความเขาใจและทราบถึงสาเหตุนั้นและใหหัวหนา
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งานพยายามสรางอำนาจการตัดสินใจมอบใหกับพนักงานในสวนที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งเปนส่ิงที่พนักงานสามารถทำได 

และทำใหงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี  

  2) ดานการแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันของคนในองคกร โดยจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อละลายพฤติกรรมของพนักงาน ใหพนักงานกลาที่จะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น นำเสนอความคิดเห็น และขอเสนอแนะที่มีมากขึ้น 

 2) ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาตอในคร้ังถัดไป  

  ควรทำการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ โดยทำการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก (In-depth Interview) หรือสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้นและใหงานวิจัยมีความ

ลึกซึ้งในทุกมิติ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 385 คน โดยใชการสุมตัวแบบงาย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ สวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ และ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญ

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.7 ชวงอายุ คือ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 33.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.8  

ประกอบอาชีพอาชีพพนักงานเอกชน/รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 55.1 มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 20,001-30,000 บาท คิดเปน

รอยละ 38.8  พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดวย  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ปจจัยการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ โดย

ภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก ดานบุคคล มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานปจจัยการสรางและ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ตามลำดับ และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to study the factors of marketing mix and consumer behavior that 

affect the decision to use automatic parking machines in Bangkok. A questionnaire was used as a tool to 

collect data from a sample of 385 people using simple random sampling. Data were analyzed using 

statistics, frequency, percentage, standard deviation. and multiple regression analysis. Multiplicity and the 

results of the study found that most of the samples in the study were male, aged 3 1 - 4 0  years, with a 

bachelor's degree, occupation, private company employees/general contractors with average monthly 

income. 20,001-30,000 baht. In terms of analysis, It was found that the 7Ps marketing mix factors consisted 

of products, prices, and distribution channels. in terms of marketing promotion; personal factors; building 

and presenting physical characteristics; Process Overall, it was of high importance  

1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร  10400 email: Tanitnon.p@gmail.com 
2อาจารยที่ปรึกษาหลัก บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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. The personnel aspect had the highest average, followed by the product aspect. Factors that create and 

present physical characteristics process, respectively, and marketing promotion The least average It does 

not affect the decision to use the automatic parking machine in Bangkok.  

 

บทนำ 

 เนื่องจากปริมาณรถยนตในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณมาก ประกอบกับราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ราคาสูง รวมไปถึงจุดจอดแลวจรในสถานีรถไฟฟาตางๆ ที่มีพื้นที่จำกัด ทำใหมีความตองการที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลานจอด

รถในแนวราบแบบเดิมที่ตองใชพื้นที่ในการจอดรถมาก สงผลใหเครื่องจอดรถอัตโนมัติเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เขามาแกปญหา  

ผูประกอบการบางสวนจึงหันมามาลงทุนระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติ เพื่อขนาดพื้นที่เทาเดิมนั้น สามารถรองรับปริมาณ

รถยนตที่เขามาจอดไดมากขึ้นและประหยัดพื้นที่ไดมากขึ้น อีกทั้งในธุรกิจนี้ก็ยังมีการแขงขันกันคอนขางมากและก็ยังมีมูลคาที่

คอนขางสูงอีกดวย “ปารคพลัส ตั้งเปายอดขายเครื่องจอดรถอัจฉริยะปนี้แตะพันลาน” (khaosod Online 2561) แนวคิด

สวนประสมทางการตลาดบริการ(7P’s) มาประยุกตใชจึงมีความสำคัญสำหรับผูบริหารเพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการ

และพัฒนาเปนพัฒนากลยุทธตอไป  

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาและทำการรวบรวมขอมูลของผูที่เคยใชบริการระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนประโยชนแกผูประกอบการ ใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและพัฒนากล

ยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหธุรกิจไดบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกำหนดไว 

 

วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบรกิารที่จอดรถยนตอัตโนมัติ นำผลที่ศึกษาสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง

มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม 

2. ใชเปนแนวทางสำหรับผูประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและพัฒนากลยุทธทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันใหธุรกิจไดบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกำหนดไว 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร 

 การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสำคัญตอการทำธรุกจิเนื่องจากพฤติกรรมตางๆของมนุษย

ลวนเกิดจากการที่มีส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเรามากระตุนใหเกิดความตองการความจำเปนและความพึงพอใจที่แตกตางกัน  

 สรุปวาการที่บุคคลจะเลือกเปดรับขาวสารนั้นตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร มีความหลากหลาย

และไมจำเปนตองเคยรูจักอยูในสังคมเดียวกันหรือมีประสบการณรวมกันมากอน การรับสารแตละคนจะมีลักษณะที่แตกตาง

กันในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ซึง่ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได โดยผูใชบรกิารทีม่ีลักษณะทางประชากรแตกตางกันจะมีพฤตกิรรม ความสนใจ ในการรับขาวสารแตกตางกันไป

ดวย และตองขึ้นอยูกับความสอดคลองของเนื้อหากับทัศนคติคานิยม ความเชื่อและประสบการณเดิมของแตละบุคคล ซึ่งมี

ปจจัยมาทัง้จากปจจัยดานบุคลิกภาพ และจิตวทิยาของแตละบุคคล ปจจัยทางดานสังคมและสภาพแวดลอม และรวมถึงปจจัย

ที่มาจากคุณลักษณะของส่ือหรอืแหลงสารแตละชนิดดวย ซึง่จะเปนตัวแปรที่สำคัญในการศึกษาความสัมพันธตอรูปแบบการ

ส่ือสารดานอาย ุเพศ การศึกษา สถานทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ ศาสนาหรือกลุมความเชื่อในศาสนา และสถานภาพสมรส 

มีกระบวนการรบัรูขาวสารที่แตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2554, 10) กลาววา สวนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง ปจจัยแปรผันทาง

การตลาดที่ผูบริหารการตลาดเสนอใหแกตลาดเปาหมาย เพื่อบำบัดความตองการ  พรอมทั้งนำความพอใจสูงสุดมาสูตลาด

เปาหมาย 

 ธงชัย สันติวงษ (2550: 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา หมายถึง การผสมที่เขากันไดอยางดี

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกำหนดราคา การสงเสรมิการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจำหนาย ซึ่งไดมีการ

จัดออกแบบเพื่อใชสำหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการนอกจากนั้น เสรี วงษมณฑา (2552: 17) ยังไดใหความหมายของ

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) ไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่

ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเครื่องมือที่ใชรวมกัน เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคการ 

 กลาวโดยสรุป สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธทางการตลาดที่มีความสำคัญกับผูผลิตสินคาหรือเจาของ

ธุรกิจการบริการ เนื่องจากสวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหสินคาหรือบริการเกิดการยอมรับ พึงพอใจและ

ตัดสินใจซื้อไดมากกวาสินคาหรือบริการคูแขง หากผูผลิตสินคาหรือเจาของธุรกิจใหความสำคัญกับสวนประสมทางการตลาด

ใหถูกตอง ตรงใจ เหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคหรือผูใชบริการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของสวนประสมการตลาดและ

พฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติภายในเขตกรุงเทพมหานคร จึงนำไปสูสมมติฐานการวิจัย

ดังนี้  
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สมมติฐานที่ 1 – ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีความแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 – ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ที่มีความแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถ

อัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

กรอบแนวคิดวิจัย  

เอกชนจึงมีตนทุนคาใชจายที่สูง และตองแบกรับภาระคาใชจายอีกมากมาย และการแขงขันในธุรกิจเดียวกัน หลายๆโรงเรียน

ปดกิจการในภาวะเศรษฐกิจถดถอ 

น แ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยาง คือผูที ่เคยใชเครื ่องจอดรถอัตโนมัติ จำนวน 385  

ตัวอยาง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาผลของสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติภายใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามไปดำเนินการสอบถากลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยจะทำการ

เก็บแบบสอบถามดวยตนเอง (Face to Face) และใชแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกสโดยผูวิจัยจะเปนผูอธิบายการตอบ

แบบสอบถามหากผูตอบเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับคำถามในแบบสอบถาม ทางผูวิจัยจะใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสกนรหัส

คิวอารหรือคิวอารโคด (QR Code) เพื่อใหผูตอบสามารถตอบแบบสอบถามไดงายและสะดวกแกผูตอบแบบสอบถามเอง 

   

ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling)ซึ่งมีวิธีในการสุมกลุมตัวอยางโดยมีลำดับ 

ดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุมแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผูที่เคยใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมตัิ 

ซึ่งผูวิจัยศึกษาจะทำการเลือกจากเขตภายในกรุงเทพมหานคร จำนวน4แหงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 7Ps 

- ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทาง

การจดัจำหนาย, ดานการสงสรมิการตลาด 

, ดานบุคคล, ดานกระบวนการ 

 
 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ, อาย,ุระดับการศึกษา,อาชีพ, รายได  

การตดัสินใจในการใช

บริการเครื่องจอดรถ

อัตโนมัติภายในเขต

กรงุเทพมหานคร 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) โดยผูวิจัยทำการกำหนดโควตาโดยการแจก

แบบสอบถามจำนวน 385 แบบสอบถาม ใหกับผูที่เคยใชบริการระบบจอดรถอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสืบคน

ขอมูลทุติยภูมิ โครงการที่มีเครื่องจอดรถอัตโนมัติ วามีที่ใดบาง ที่ทางผูวิจัยจะสามารถเก็บขอมูลได โดยผูวิจัยจะตองสามารถ

เขาถึงผูใชบริการไดดวย ซึ่งจากการสืบคนขอมูลเบื้องตน ผูวิจัยพบวามีเครื่องจอดรถอัตโนมัติ 4 แหง ซึ่งอยูใน 4 เขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่  1 โครงการบางสวนที่ใหบริการจอดรถโดยเครื่องจอดรถอัตโนมัติภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถานที ่ รูปแบบเคร่ืองจอดรถ จำนวนรถที่สามารถจอด

ได 

เขตพื้นที ่

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร Tower Parking 132 Parking เขตจตุจกัร 

MRT สามยาน Tower Parking 16 Parking เขตปทุมวัน 

ศูนยการคา ลาวิลลา อารีย Tower Parking 112 parking เขตพญาไท 

MRT หวยขวาง Tower Parking 16 Parking เขตหวยขวาง 

 

 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยทำการการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยใช วิธีการแจกตามโครงการ

ที่มีเครื่องจอดรถอัตโนมัติ และเลือกเขตพื้นที่ บริเวณใกลเคียง เพื่อแจกแบบสอบถามจำนวน 385 ชุด ตามเขตพื้นที่ ที่มีลาน

จอดรถอัตโนมัติ โดยอางอิงขอมูลจากตารางที่ 3.1 คือ เขตจตุจักร, เขตปทุมวัน, เขตพญาไท และเขตหวยขวาง 

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 

การทดสอบสมมติฐาน 

5.1.1 อภิปรายผลการศึกษา สมมติฐานที่ 1 

 ผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, และรายได ที่มีความแตกตางกันสงผล

ตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ ของแตละกลุมประชากรศาสตรแตกตางกัน ผลการศึกษาขอมูล  

 เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน  

 ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติ      ไมแตกตางกัน 

 อายุมีผลตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ ชวงอายุ 41-50 ป มีความแตกตางกับ ชวงอายุ คือ 20-30 

ป  

 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความแตกตาง อาชีพอื่น ๆ สวนของอาชีพพนักงานเอกชน/รับจางทั่วไป มีความแตกตาง 

นักเรียน/นักศึกษา  

 ดานรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน 

5.1.2 อภิปรายผลการศึกษา สมมติฐานที่ 2 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) มีความสัมพันธตอตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเครื่องจอดรถ

อัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ไมมีความสัมพันธตอตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการระบบเครื่องจอดรถอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร เลยทั้ง 7 ดาน เนื่องจากคาสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
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สรุปผลการศึกษา 

 การวจิัยเรื่อง “ผลของสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทำการศึกษากลุมตวัอยางผูบริโภคที่ใชเครื่องจอดรถอัตโนมัติ ที่อาศัยอยูในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามทีพ่ัฒนาและปรับปรุงขึน้จากการศึกษาคนควาเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

สามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ จำนวน 385 ชุด ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.7 ชวงอายุ คือ 31-40 ป 

คิดเปนรอยละ 33.5 ระดับการศึกษาปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 47.8 ประกอบอาชีพอาชีพพนักงานเอกชน/รับจางทั่วไป คิด

เปนรอยละ 55.1 มีรายไดตอเดอืนเฉล่ีย 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 

  2. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ปจจัยการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก ดานบุคคล มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานปจจัยการ

สรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ตามลำดับ และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

  3. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ดานพฤติกรรมมีผลตอการใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ 6W1H ซึ่งประกอบดวย

ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค สรุปไดวา บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ สวนใหญตัวทาน

เอง คิดเปนรอยละ 53.8  ส่ิงที่คาดหวังในการใชบริการระบบเครื่องจอดรถอตัโนมัติ สวนใหญความรวดเร็วในการเขาจอด-และ

นำรถออก คิดเปนรอยละ 77.9 รองลงมา การไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจอดรถอัตโนมัติจากสื่อโซเชี่ยลมีเดียร คิดเปนรอย

ละ 91.9 ใชบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติสวนใหญหางสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 81.6 รองลงมา การเลือกใชบริการระบบ

เครื่องจอดรถอัตโนมัติ  สวนใหญเปนบริการของทางสถานที่ คิดเปนรอยละ 51.7 และเลือกใชบริการระบบเครื่องจอดรถ

อัตโนมัติ สวนใหญเปนบริการของทางสถานที่ คิดเปนรอยละ 51.7  บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในการใชบริการระบบ

เครื่องจอดรถอัตโนมัติ คือ ครอบครัว คิดเปนรอยละ 53.0  และการชำระคาบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติ สวนใหญเงินสด คิด

เปนรอยละ 55.3 

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการวิจยั 

    1. ผูใหบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติใหความสำคัญตอการใชไอทชีวยใหมีการดำเนินชีวิตทีส่ะดวกสบายขึน้ ดังนั้น

ใหบริการเครื่องจอดรถอัตโนมัติควรพัฒนาระบบตอไปใหมีการใชงานที่งายขึ้น รวมถึงมีรูปแบบที่ไมซับซอนเขาใจงาย 

   2. ความงายในการใชงานผูใหบริการเครือ่งจอดรถอัตโนมัต ิสามารถใชงานไดโดยไมจำกดัเวลาและสถานที่จะทำให

ผูบริโภคชวยใหสามารถตรวจสอบสถานะหรือที่วางภายในทีจ่อดรถไดแบบทนัที เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

ขอเสนอแนะในการทำวิจยัคร้ังตอไป 

  งานวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาผลของสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการ 

เครื่องจอดรถอัตโนมัติภายในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรให ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

คุณภาพของการใหบริการ ไดแก การตอบสนองตอลูกคา และความเชื่อถือไววางใจ เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมการพัฒนา

ตอยอดแอปพลิเคชันที่จอดรถใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาและเปนที่รูจักกับลูกคาในวงกวางมากขึ้น 
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การเขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย 

participation in the Big Brother project Thai Chamber of Commerce 
 

ธรรมธชั อริยะบุญสกุล1 และ อารดา มหามิตร2 

Thammathat Ariyaboonskul and Arrada  Mahamitra 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาการรับรู สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมโครงการ Big Brother 

หอการคาไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth interview) กับกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย จำนวน 15 

ทาน  ผลการศึกษา คือ การรับรู สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย 

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs มีการรับรูขอมูลขาวสารโครงการฯ จากสื่อบุคคลมากกวาสื่อไมใชบุคคล  และสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนดานที่ผูประกอบการรับรูมากที่สุด โดยรับรูอัตลักษณ ความโดดเดน หรือความแตกตาง

และคุณคาของโครงการฯ เมื่อเทียบกับโครงการอื่น และในสวนที่ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และดานราคา (Price) ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: การรับรู, สวนประสมการตลาด 7Ps, การตัดสินใจ, โครงการ Big Brother, ระบบพี่เล้ียง 

Abstract 
     The purpose of this research was to study the perception of the marketing mix in the decision to 

participate in the Big Brother project, the Thai Chamber of Commerce. It was qualitative research. Data collection 

methods were used by in-depth interviews with a sample group of 15 SMEs entrepreneurs participating in the Big 

Brother project of the Thai Chamber of Commerce. The study result was the perception of marketing mix in the 

decision to participate in the Big Brother project. Brother Thai Chamber of Commerce SMEs entrepreneurs are 

aware of information about the project. from personal media rather than non-personal media and marketing mix 

Product It is the aspect that entrepreneurs know the most. by recognizing the identity, distinctiveness, or differences 

and values of the project compared to other projects and the part that should be improved the most is physical 

characteristics and price, respectively. 

 

Keywords: Perception, Marketing mix 7Ps, Decision Making, Big Brother Project, Mentoring 
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1. บทนำ 
 

     ในปจจุบันในประเทศไทยมีกลุมอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เปนจำนวนมาก ซึ่งผูประกอบการในกลุมนี้มัก

ประสบปญหาการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวมทั้งการขาดแคลนเงินทุนและเทคโนโลยี หนวยงานภาครัฐไดเล็งเห็นถึงปญหานี้

จึงรวมมือกับภาคเอกชน ที่มีเทคโนโลยีและมีความพรอม เพื่อรวมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทย ใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาดยุคปจจุบัน จากปญหาที่กลุ มผู ประกอบการธุรกิจตองเผชิญอยู จึงกลายเปนจุดเริ ่มตนของโครงการ Big Brother 

หอการคาไทย จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตองการสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิกหอการคาไทยและเพื่อชวย

ขับเคล่ือนธุรกิจ SMEs ไปสูยุค Thailand 4.0 โดยโครงการไดขอความรวมมือจากองคกรเอกชนขนาดใหญเขามาชวยเปนพี่เล้ียง

เพื่อถายทอดองคความรู อาทิ ความรูดานการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อยกระดับความรู 

ความเขาใจ การพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เชน การประเมินสภาพทางธุรกิจ (Business Health Check) การใหคำปรึกษาเชิง

ลึกโดยบริษัทพี่เล้ียง (Coaching) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (Business Class) เปนตน 

     ในขณะนี้ โครงการ Big Brother ไดดำเนินการมาถึง Season 5 รวมระยะเวลาที่จัดตั้งขึ้นมากกวา 5 ป โดยใน Season 4 

ที่ผานมานั้น สามารถสรางผลลัพธเปนที่นาพอใจ ซึ่งพบวา ผูประกอบการ 44 ราย คิดเปนรอยละ 97.78 ไดรับผลลัพธที่ดีขึ้น

จากโครงการในดานตาง ๆ อาทิ มีรายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มชองทางการจัดจำหนายทั้งออนไลนและออฟไลน มีการพัฒนาผลิตภณัฑ

และนำเขาสู Modern Trade รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑดวย นายพลิษศร ภิรมยภักดี รองประธานกรรมการหอการคา

ไทย ยังกลาวเพิ ่มเติมอีกวา “ทางศูนย SME มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดประมาณการเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ที่

ผูประกอบการไดรับจากการเขารวมโครงการ Big Brother Season 4 รวมเปนมูลคา 657.53 ลานบาท ซึ่งหากรวมผลสำเร็จ

จากการดำเนินโครงการทั้ง 4 ป สามารถบมเพาะ SMEs ไปทั้งส้ิน 177 ราย และเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจไดมากกวา 3,200 

ลานบาท ทั้งนี้ หอการคาไทยจะยังคงดำเนินการโครงการ Big Brother อยางตอเนื่อง และจะพฒันาโครงการเพื่อใหตอบโจทย

และแกไขปญหาของธุรกิจ SMEs ตรงตามความตองการของผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น” 

     ปจจุบันหอการคาไทยมีสมาชิกจำนวน 45,971 ราย ในจำนวนนี้มี 315 รายที่ไดเขารวมโครงการ ดังนั้นดวยเหตุผล

ดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจการเขารวมโครงการ 

Big Brother หอการคาไทย” โดยใหทราบถึงสวนประสมทางการตลาดที่ทำใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตัดสินใจเขารวม

โครงการเปนอยางไร ซึ่งจะนำไปสูการเพื่อศึกษาการรับรูสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมโครงการ Big 

Brother หอการคาไทย โดยคาดหวังวา 1) สามารถสงตอขอมูลไปยังผูจัดโครงการ Big Brother หอการคาไทย เพื่อนำ

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการในครั้งถัดไป เพ่ือดึงดูดใหกลุมผูประกอบการธุรกิจ 

SMEs ตัดสินใจเขารวมโครงการ (2) โครงการอื่นที่มีลักษณะคลายกันสามมารถประยุกตใชผลการวิจัยเปน

แนวทาง ในการจัดการเพ่ือใหเกิดการรับรูสวนประสมทางการตลาดของผูเขารวมโครงการมากขึ้นได (หอการคาไทย, 

2565) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือที่หลายองคกรใชเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย (Kotler & 

Keller, 2012) จากปจจัยพื้นฐานเดิมจะประกอบดวย 4 ปจจัย หรือ 4Ps ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง

ทางการจัดจำหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) แตเพื่อใหสอดคลองกับการตลาดสมัยใหมที่มีการบริการเขามารวม
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ดวย จึงไดพิจารณาเพิ ่มอีก 3 ปจจัย คือ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) จึงเรียกปจจัยใหมนี้วา 7Ps (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547) โดยสวนประสม-              ทางการตลาดของสินคาและ

บริการ ประกอบดวย 7Ps ดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ผูบริหารจะตองเลือกบริการหลัก และบริการเสริม ที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคา 

2. ดานราคา (Price) ส่ิงที่ผูบริหารยังจะตองคำนึงถึงนอกจากราคาของสินคาแลวยังมีคำใชจายที่ไมใชตัวเงินคือ เวลาที่

ลูกคาตองเสียไปกับการมาใชบริการ ตลอดจนความรูสึกทางดานรางกายและจิตใจที่อาจออกมาในแงลบ ความไมพึงพอใจตอ

การบริการที่ไดรับ เนื่องจากบริการไมไดเปนไปตามที่คาดหมายไว 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Pace) ในการใหบริการตองคำนึงถึงปจจัยทางดานสถานที่ที่ใหบริการ และเวลาที่สะดวก

รวดเร็วจากการไดรับบริการเชน ผานทาง อีเมล หรือทางเว็บไซตเปนตน เพราะลูกคาจะคำนงึถึงความสะดวก รวดเร็วเปนสำคัญ 

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) สินค้ำและบริการทุกประเภทตองอาศัยการสื่อสารทางการตลาดที่ดี ฉะนั้นการ

ส่ือสารทางการตลาด จึงมีบทบาทในการใหขอมูลที่จำเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจกระตุนใหลูกคา

ตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น 

5.คานบุคคล (People) จะมองในสวนของพนักงานในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการพูดจา มารยาท การแตงกาย 

6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) หรือ ลักษณะภายนอก ซึ่ง

ก็คือสวนที่สัมผัส จับตองไดของการใหบริการและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของพื้นที่ใหบริการ ซึ่งจะมีผลตอความประทับใจของ

ลูกคา เชนการมีปายโฆษณาติดอยูหนารานในตำแหนงที่โดดเดน 

7. ดานกระบวนการ (Process) ซึ่งก็คือ กระบวนการ/ขั้นตอน/ประสิทธิภาพในการใหบริการแกลูกคา โดยคำนึงถึงความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกคา 

 

ทฤษฎีการรับรู 

     1. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือที่นำสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยคนจำนวนมาก ไมไดอยูในสถานที่เดียวกัน มี

ความหลากหลาย มีลักษณะแตกตางกัน และสามารถส่ือสารไดอยางรวดเร็วภายในเวลาที่ใกลเคียงกันหรอืในเวลาเดียวกนั (ปร

มะ สตะเวทิน, 2541)  

     2. สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่นำพาขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดตอสื่อสารแบบตัวตอตัว

ระหวาง 2 คน หรือมากกวา 2 คนขึ้นไป 

 

แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา เปนวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพื่อใหไดผลสูงสุด โดยมี

วิธีการตัดสินใจ 6 ขั้นตอน คือ 

     1. คนหาความตองการในการตัดสินใจ 

     2. สรางเกณฑในการตัดสินใจ (Identify the decision criteria) 

     3. แบงน้ำหนักในแตละเกณฑ (Allocate weights to the criteria) 

     4. พัฒนาทางเลือก (Develop the alternatives) 

     5. ประเมินผลทางเลือก (Evaluate the alternatives) 

     6. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) 
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แนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

     สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2564) ไดสรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ The 

Stanford (2009) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ The British Design Council (2005) ไว 3 ชวง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ The British Design Council (2005) 

ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2564) 

 

     ชวงที่หนึ่ง : การสรางความเขาใจ (Understand) ไดแก การทำความเขาใจกลุมเปาหมาย (Empathize) หรือ Discover และ

การตั้งกรอบโจทย (Define) 

     ชวงที่สอง : การสรางสรรค (Create)ไดแก การสรางแนวคิด (Ideate) หรือ Develop 

     ชวงที่สาม : การเตรียมสงมอบสูผูใช(Deliver) คือ ชวงแหงการทดสอบและพัฒนาเพื่อเตรียมการสงมอบสูผูใชหรือการนำออก

สูตลาด ไดแก การสรางตนแบบ (Prototype) และการทดสอบ (Test) หรือ Deliver 

     ในการศึกษาวิจัย การรับรูสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจการเขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย ซึ่งผูวิจัย

ไดนำแนวคิดทฤษฎีที่ไดศึกษาทบทวนวรรณกรรม ไดแก ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ทฤษฎี การรับรู แนวคิดเกี่ยวกับ

การตัดสินใจ และแนวคิด   การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาสรางเครื่องมือวิจัย แบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อเก็บรวมรวม

ขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ คือ ผูประกอบการ SMEs ที่เขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย จำนวน 15 ทาน เพื่อตอบ

วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาการรับรูสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย 

ตลอดจนเพื่ออภิปรายขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดวย 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ผูศึกษาไดดำเนินการเก็บรวมรวบขอมูล ดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง (Non -Structured interview) เปน

การสัมภาษณแบบเปดกวาง ไมจำกัดคำตอบ ไมเปนทางการ มีความยืดหยุนสูง ประเด็นคำถามลักษณะปลายเปด (Open-

ended question) เปนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงโดยจะสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ SMEs ที่เปนสมาชิกหอการคาไทย

และ เขารวมโครงการ Big Brother จำนวน 15 ราย ในประเด็นตาง ๆ โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ตั ้งแตวันที่ 21 

กุมภาพันธ ถึง 27 กุมภาพันธ ซึ่งครอบคลุมตามทฤษฎีการรับรู ทฤษฎีสวนประสม-ทางการตลาด (7Ps) และแนวคิดเกี่ยวกับการ
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ตัดสินใจ แลวนำขอมูลที่ไดวิเคราะหผลขอมูลแบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction)  คัดแยกและจัดระเบียบขอมูล เพื่อจำแนก

ขอมูลเปนตารางตามแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย แลวทำการสรุปผลที่ได แลวจึงนำขอมูลไปวิเคราะหเปนผลของการวิจัย 

นำเสนอในรูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะหตอไป 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 3 ประเด็นสำคัญ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงคการศึกษา ไดแก 

     (1) ผลการศกึษาการรับรูและสวนประสมทางการตลาด (7Ps) พบวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไดรับขอมูลขาวสารโครงการ 

Big Brother หอการคาไทย จากสื่อบุคคลมากกวาสื่อไมใชบุคคล โดยสื่อบุคคลที่สรางการรับรู      มากที่สุด คือ จากผูที่เคยเขา

รวมโครงการ Big Brother หอการคาไทยมากอน  และมีการรับรูสวนประสมดานผลิตภัณฑมากที่สุด โดยรับรูอัตลักษณ ความโดด

เดน หรือความแตกตางและคุณคาของโครงการ Big Brother เมื่อเทียบกับโครงการอื่น คือ การที่โครงการมีบริษัทพี่เล้ียงที่คอยให

คำแนะนำในการแกปญหาและพัฒนาตอยอดธุรกิจ สวนดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการธุรกิจ SMEs รับรูวาโครงการ

มีชองทางการประชาสัมพันธหรือ สมัครเขารวมโครงการผานชองทางสื่อออนไลน ในดานการสงเสริมการตลาดผูประกอบการ

สวนมากไมไดรับสิทธิพิเศษนอกเหนือจากกิจกรรมตามตารางของโครงการ Big Brother และผูประกอบการธุรกิจ SMEs มีบริษัท         

ชั้นนำระดับประเทศที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการมากที่สุด คือ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ดานลักษณะทาง

กายภาพผูประกอบการธุรกิจ SMEs รับรูสิ่งแวดลอมรอบบริเวณพื้นที่จัดโครงการที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการวาควร

ใหมีการปรับปรุง เพราะดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหตองเขารวมโครงการดวยรูปแบบออนไลน ผาน

โปรแกรม ZOOM สงผลใหผูประกอบธุรกจิ SMEs รับรู ดานราคาวาไมคุมคา เพราะการเรยีนออนไลนไมสามารถทดแทนการเรยีน 

ณ สถานที่จริงได และในดานกระบวนการ ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นวาวธิกีารในการที่โครงการประชาสัมพันธเพื่อเชญิชวน

ใหเขารวม และการจัดการโครงการมีความเหมาะสมดีแลว  

     (2) ผลการศึกษาการตัดสินใจเขารวมโครงการ Big Brother พบวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs  มีการรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น

ทุกราย โดยสวนมากตองการศึกษาหาความรูเพื่อประโยชนตอธุรกิจ คนหาขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจเขารวมโครงการจากส่ือ

อินเทอรเน็ตมากที่สุด โดยสวนมากแลวจะไมมีการประเมินผลทางเลือกทายที่สุด แตจะมีการคนหาขอมูลรายละเอียดโครงการ

เปนลำดับรองลงมา และตัดสินใจเขารวมโครงการจากการรับรูขอมูลแบบปากตอปาก (word of mouth) จากรุนกอนที่เคยเขา

รวมโครงการ ที่ไดมีการเลาประสบการณและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ และในการประเมินผลภายหลังการเขา

รวมโครงการ พบวาผูประกอบการธุรกิจ SMEs มีทั้งประเด็นที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ 

     (3) ผลการคนหาความคิดเห็นเชิงลึกและแสวงหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ จากผลการคนหาความ

คิดเห็นเชิงลึกตามแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผูวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ

ในครั้งตอไป ดังนี้ ควรจัดโครงการ ณ สถานที่จริงมากกวาจัดในรูปแบบออนไลน และหากไมสามารถจัดไดอันเนื่องมาจากเหตุ

สุดวิสัยใหเล่ือนการจัดโครงการออกไปกอน ทั้งนี้บริษัทพี่เล้ียงที่เขามาใหคำแนะนำควรมีการเตรียมขอมูลหรือศึกษาแนวทางการ

ดำเนินธุรกิจที่มีความทันตอเหตุการณ ผูเรียนสามารถเลือกพี่เลี้ยงได และควรเพิ่มพี่เลี้ยงที่มาจากบริษัทการเงินเพื่อเพิ่มความรู

ดานการเงินใหแกผูเขารวมโครงการ อีกทั้งผูจัดโครงการควรพิจารณาการชดเชยหรือสวนลดใหแกรุนที่ตองปรับไปเปนการเรียน

ในรูแบบออนไลน ควรมีการติดตามผล การดำเนินงานของผูที ่ไดเรียนจบโครงการไปแลว และโครงการควรมีแนวทางการ

ติดตอส่ือสารกันอยางสม่ำเสมอ ทั้งระหวางบริษัทพี่เล้ียงกับผูประกอบการ และผูประกอบการดวยกัน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย “การรับรูสวนประสมทางการตลาด ในการตัดสินใจการเขา

รวมโครงการ Big Brother หอการคาไทย” ได ดังนี้ 

     (1) การรับรู ขอมูลขาวสารจากสื ่อบุคคลสงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการมากที่สุด จากผลการวิจัยที ่พบวา 

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตัดสินใจเขารวมโครงการจากการรับรูขอมูลจากสื่อบุคคล แบบปากตอปาก (word of mouth) 

จากรุนกอนที่เคยเขารวมโครงการ ที่ไดมีการเลาประสบการณและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ สอดคลองกับผล

การศึกษาของ ดารินทร จิตสุวรรณ (2561) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสตอความตั้งใจ

เลือกใชบริการโรงแรมที่พักในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสบการณการใช eWOM และความนาเชื่อถือของ

แหลงขอมูล มีผลตอการรับรูความนาเชื่อถือของผูสงสาร ซึ่งเมื่อผูรับสารรับรูถึงความนาเชื่อถือของผูสงสารก็จะมีทัศนคติที่ดี

ตอโรงแรมที่พัก โดยที่การรับรูการแสดงความคิดเห็น  ของผูเคยไปพักสงผลใหผูที่รับรูขอมูลโรงแรมที่พักจากสังคมออนไลน 

เกิดความตั้งใจจะจองโรงแรม ที่พัก สอดคลองกับ นิยามส่ือบุคคลที่ Rogers & Shoemaker (1971) กลาวไววาในเหตุการณที่

ตองการใหบุคคลใด ๆ เกิดการยอมรับขาวสารนั้น ควรที่จะเลือกใชสื่อบุคคลเพราะตัวบุคคลเปนผูที่แพรกระจายขาวสารมี

ประโยชนอยางยิ่ง ดังนั้น โครงการ Big Brother หอการคาไทย ที่มีการรับรูขอมูลขาวสารดวยสื่อบุคคลแบบแบบปากตอปาก 

จึงเปนวิธีที่ไดผลดี สงผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ และควรใชเปนส่ือหลักในการสรางการรับรูตอไป 

     (2) สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเปนดานที่ผูเขารวมโครงการมีการรับรูมากที่สุด จากผลการวิจัยที่พบวา ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) เปนดานที่ผูประกอบการธุรกิจ SMEs รับรูมากที่สุด โดยรับรูอัตลักษณ ความโดดเดน หรือแตกตางของ

และคุณคาโครงการ Big Brother หอการคาไทย เมื่อเทียบกับโครงการอื่น คือ การที่โครงการจัดใหมีบริษัทพี่เลี้ยงคอยให

คำแนะนำแนวทางในการแกปญหา เพื่อตอยอดพัฒนาธุรกิจ สอดคลองกับ นิมิตร ไชยวงค (2559) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ

สวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณตราสินคาที่มีตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะของผูบริโภคจังหวัดลำปาง 

พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ ซึ่งเปนดานที่ผูบริโภคใหความสำคัญมากที่สุด 

และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ที่ไดนำเสนอไววาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

เปนสิ่งสนองความจำเปนและ ความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคา และลูกคาจะไดรับผลประโยชน 

รวมถึงคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงออกเปน 2 ลักษณะคือผลิตภัณฑที่อาจเปนสิ่งซึ่งจับตองได             

และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได การที่จะสรางความมั่นใจและทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการนั้น  ธุรกิจจะตอง

สรางและนำเสนอสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อเปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไมสามารถจับตองได ดังนั้นโครงการ Big Brother 

หอการคาไทย จึงควรรักษา สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการธุรกิจ SMEs รับรูเชิงบวกตอไป 

     (3) การปรับรูปแบบโครงการเปนออนไลนทำใหการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพเทากับการจัด ณ สถานที่จริง   จาก

ผลการวิจัยที่พบวา เกือบทั้งหมดของผูประกอบการธุรกิจ SMEs เห็นตรงกันวาการปรับโครงการเปนรูปแบบออนไลน มี

สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเรียนรู  เพราะการเรียนออนไลนทำใหขาดการปฏิสัมพันธระหวาง   พี ่เลี ้ยงและ

ผู ประกอบการธุรกิจ SMEs รวมทั ้งเพื ่อนผู ประกอบการธุรกิจ SMEs ในรุ นเดียวกัน และทำใหไมไดไปเยี ่ยมชมสถาน

ประกอบการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับการจัด ณ สถานที่จริงมากกวา สอดคลองกับ สิริพร อินทสนธิ์ (2563) ได

ศึกษาเรื่อง โควิด - 19 : กับการเรียนการสอนออนไลน กรณีศึกษา รายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ พบวา อุปสรรคของการ

เรียนออนไลน คือ ความเสถียรของสัญญาณอินเทอรเน็ตของทั้งผูเรียนและผูสอนที่ทำใหเกิดการรับฟงเนื้อหาที่ไมตอเนื่อง อีก

ทั้งยังทำใหขาดการปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนและผูสอน และผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน ซึ่งการปฏิสัมพันธถือเปนหัวใจสำคัญ

ของการเรียน 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัง้ใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบรโิภคใน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Factors Affecting Consumers intention to Use Car Care Services in  

Nakhon Si Thammarat. 

ธวัชชัย ถาวรรัตน 1 และ รวิดา วิริยกิจจา2 

Tawatchai Thawonrat 1 and Rawida Wiriyakitja 2 

บทคัดยอ 

     การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยดานสวนประสมการตลาด ที่มีผล

ตอการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ผูบริโภคที่มีรถในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 384 คน  

     พบวาปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล พบวา มีเพียงดานรายไดที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดความแตกตางในการตั้งใจ

ใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานพฤติกรรมศาสตร ที่แตกตางกัน ไมสงผลใหเกิด

พฤติกรรมการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ พบวา ดานราคา และดานกระบวนการ สงผลใหเกิดความแตกตางในการตั้งใจใชบริการคารแคร

แบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

คำสำคัญ : การตั้งใจใชบริการ, สวนประสมการตลาด, ธรุกิจคารแคร  

 

Abstract 

     A Study of Factors Affecting Consumers' Intention to Use Comprehensive Car Care Services in 

Nakhon Si Thammarat Province with purpose to study demographic factors Consumer Behavior Factors and 

marketing mix factors that affects consumers' intentions to use a full range of car care services in Nakhon 

Si Thammarat Province Data were collected from a sample of 384 people who own a car in Nakhon Si 

Thammarat province.  

     It was found that the personal characteristics factor found that only the income aspect was 

different. This resulted in differences in consumers' intention to use comprehensive car care services in 

Nakhon Si Thammarat province. Behavioral science different this did not result in the behavior of consumers 

in different provinces of Nakhon Si Thammarat intention to use comprehensive car care services. And 

service marketing mix factors, it was found that price and process this resulted in differences in consumers' 

intention to use comprehensive car care services in Nakhon Si Thammarat province.  

Keyword: service intention, marketing mix, car care  
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1.บทนำ 

     ปจจุบันยานพาหนะถือวาเปนสิ่งสำคัญและจำเปนสำหรับการใชชีวิตประจำวันของคนซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวที่ดี

ของอุตสาหกรรมยานยนต ทั้งในดานของการผลิตยานยนต ที่ออกตัวรถยนตรุนใหมมาแขงขันในตลาด โดยมีการจูงใจผูซื้อโดย

การชำระเงินดาวนที่ต่ำลงและการลดอัตราดอกเบี้ยใหต่ำลง ทำใหปริมาณรถยนตเพิ่มมากขึ้น โดยในป2563 มีจำนวนรถจด

ทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 41,471,345 คัน เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเปน

รอยละ1.87 ( กรมขนสงทางบก, 2564) 

     จากปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหคนจำนวนมากนิยมการบำรุงดูแลรักษารถเดิมที่มีอยูแลวแทนที่จะเปลี่ยนรถคันใหม

เหมือนที่ผานมา ทำใหมูลคาตลาดการบำรุงรักษารถและอูซอมรถมีการประมาณมูลคาอยูที่ 1.2 แสนลานบาท ในป2564 โดย

รานบริการแบบดั้งเดิมซึง่เปนสัดสวนหลักในตลาดกลับเขาไมถึงความตองการของลูกคาไดแบบทั้งหมด เพราะปญหาเรื่องของ

ความทันสมัย และเทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของ หรือแมแตการบริการที่ครบวงจรภายในราน ดังนั้นเมื่อรานไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดหรือประสิทธิภาพในการบริการ ทำใหลูกคาเขารับการของ Chain Stores ที่มีการนำ

เทคโนโลยีใหมมาบริการใหกับลูกคาจึงทำใหไดรับการใชบริการจากลูกคาเพิ่มขึ้น (Peer Power, 2564) 

     ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม 654,013 คัน และมีธุรกิจ คารแคร หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ

ดูแลบำรุงรักษารถแบบดั้งเดิมจำนวน 3,983 ราน และเปนรานบริการแบบ Chain Store ที่เปนศูนยบริการซึ่งเปนตัวตัวแทน

ในการจัดจำหนายหรือใหบริการลูกคาแทนสำนักงานหลักโดยมีการบริหารและจัดการที่เปนมาตรฐาน  อีกจำนวน 94 ราน ทำ

ใหผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทางเลือกในการใชบริการ คารแคร หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถ ทั้ง

รานแบบดั้งเดิม และรานแบบ Chain Store  

( กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2562) ดังนั้นทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจร

ของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตั้งใชบริการ 

คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตั้งใจใช

บริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหวังนำขอมูลการศึกษาวิจัยมา

ใชประโยชนสำหรับผูประกอบการ และนำขอมูลผลการศึกษาวิจัยมาใชประกอบการวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภคที่ตองการใชบริการคารแคร และสามารถแขงขันกับคูแขงแบบ Chain Store และคูแขงทั่วไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาววา ลักษณะทาง ประชากรศาสตรนั้นจะประกอบไปดวย อายุ เพศ ขนาดสมาชิกใน

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทาง 

ประชากรศาสตรเปนลักษณะสำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยกำหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวา

ตัวแปรอื่น 
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     Kotler (2014) ไดกลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรม การซื้อ

ของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนที่ทำ การซื้อสินคาและบริการสำหรับการบริโภค สวนตัวพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่มากระทบตอพฤติกรรมการซื้อผูบริโภคตองการตัดสินใจซื้อมากมายในแตละวัน

กิจการขนาดใหญสวนมากทำการวิจัยการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางละเอียด เพื่อตอบคำ ถามใหไดวาผูบริโภคซื้ออะไร

(What) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้ออยางไรและซื้อเทาใด (How and How much) ซื้อเมื่อใด (When)และซื้อทำไม (Why) และ

ไดอธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมผูบริโภควาเปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทำให เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการ

เกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทำใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกของผูซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดำผูผลิต

หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนอง

ของผูซื้อหรือการตัดสินใจของผูซื้อในรูปแบบจำลองของพฤติกรรมผูบริโภค สรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรม

ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ  และการใชสินคาหรือบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้ง

กอนและหลังการกระทำตางๆ ทั้งขึ้นอยูกับความพอใจ และความตองการของบุคคล 

      Kotler (2012) ไดใหแนวคิด สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปน

แนวคิดที่เกี่ยวของ กับธุรกิจที่ใหบริการซึ่งเปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จำเปนจะตองใชสวนประสม 

การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกำหนดกลยุทธการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product), 

ดานราคา (Price), ดานชองทางการจัดจําหนาย, (Place) ดานการสงเสริม, (Promotions) ดานบุคคล, (People) ดาน

กายภาพ, (Physical) และดานกระบวนการ (Process) 

      Kotler, Philip (2012) ไดกลาวถึงแนวคิดการตัดสินใจ (Decision Making) ไววาเปนกระบวนการใน การเลือกที่จะ

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือก ตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ 

โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของ สถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญและอยู

ภายในจิตใจของผูบริโภค ขั้นตอนการ ตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค 

โดย กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ เปนกระบวนการกอนที่ผูบริโภค จะเลือกตัดสินใจในการซื้อหรือใชสินคาและบริการนั้นๆ 

ซึ่งผูประกอบการตองทำความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการ ตัดสินใจของผูบริโภคโดยกระบวกการตัดสินใจไมเพียงแตเปนสิ่งที่

สำคัญมากสำ หรับผูประกอบการ แตยังชวยให องคกรสามารถปรับกลยุทธการขายตามกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคได

อีกดวย 

 

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

     สิริภัทร โชติชวง (2562) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแคร 

ในหางสรรพสินคา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแคร ในหางสรรพสินคา 2) เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผูใชบริการคารแคร ที่

มีความสัมพันธกันตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครในหางสรรพสินคา โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากประชากรในจังหวัด สุราษฎรธานีที่ใชบริการคารแครในหางสรรพสินคา จำนวน 400 คน คือ ผูบริโภคที่ใชบริการ

คารแครในหางสรรพสินคา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัย ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก อายุ 
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ระดับการศึกษา รายได มีอิทธิพลตอพฤติกรรม การใชบริการคารแครในหางสรรพสินคาที่แตกตางกัน และพบวารูปแบบการ

ดำเนินชีวิตดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการคารแครในหางสรรพสินคาของผูบริโภค 

      

     กัญจนนิกข กำเนิดเพ็ชร (2563) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่

ของผูบริโภคในเขตกรุงมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยการ

ยอมรับเทคโนโลยี การตัดสินใจซื้อ และวิเคราะหปจจัยทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ รถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ของผูบรโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล 400 คน คือ ผูบริโภคทีเปนประชาชนซึ่ง

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก 

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับมาก การตัดสินใจซื้อมีผลอยูในระดับมาด และปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดานความตั้งใจทีจะใชดานทัศนคติทีมีตอการใชและดาน

การนำมาใชงานจริง 

     บุญมา อิ่มวิเศษ (2564) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้ออะไหลรถบรรทุกของลูกคา 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยาง สุมแบบเฉพาะเจาะจง คือ ลูกคา และผูประกอบการ ที่เคยซื้ออะไหลรถบรรทุกใน 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 385 คน พบวา เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน ให

ความสำคัญ กับสวนประสมการตลาดในการซื้ออะไหลรถบรรทุกของลูกคา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน มีเพียง

สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน ใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาดในการซื้ออะไหลรถบรรทุกของลูกคา อำเภอ

เมือง จังหวัดชลบุรี แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที1่ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3.วิธีการศึกษา 

ซึ่งการทำวิจัยครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

4 สวน สวนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 สอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร สวนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ

สวนประสมทางการตลาด สวนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งจะใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามสูตรของ 

Krejcie and Morgan, 1970  กลุมตัวอยางจากผูบริโภคที่มีรถในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมด 654,013 คัน โดยเลือกสุม

ตัวอยางจากผูบริโภคที่มีรถยนตอยูในการครอบครองที่ไดรับการจดทะเบียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช จำนวน 384 ราย โดย

แบงตามลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 3 โซน  บริเวณเทือกเขาตอนกลาง  บริเวณที่ราบชายฝง

ดานตะวันออก  บริเวณที่ราบดานตะวันตก ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 1.ทำการสุม

ประชากรศาสตร  

1 เพศ 

2 อายุ 

3 อาชีพ 

4 รายได 

5 การศึกษา 

พฤติกรรมผูบริโภค 

1 ประเภทการใชบริการ 

2 ความถี่ในการใชบริการ 

3 ชวงเวลาในการใชบริการ 

4 บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

5 ความคาดหวังในการใชบริการ 

สวนประสมทางการตลาด 

1 ดานผลิตภัณฑ 

2 ดานราคา 

3 ดานชองทางจัดจำหนาย 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 

5 ดานบุคลากรท่ีทำหนาท่ีใหบริการ 

6 ดานกระบวนการใหบริการ 

7 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ความตั้งใจใชบริการ คารแครแบบ

ครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ตัวอยางแบบเจาะจงในแตละโซนตามสัดสวนอำเภอในแตละโซนที่แตกตางกัน โดยบริเวณเทือกเขาตอนกลาง ไดแก อำเภอสิ

ชล,ขนอม, ทาศาลา, ลานสกา, เมืองนครศรีธรรมราช  บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก ไดแก อำเภอปากพนัง, เชียรใหญ, 

หัวไทร บริเวณที่ราบดานตะวันตก ไดแก อำเภอฉวาง, นาบอน, ถ้ำพรรณรา 2.จากกลุมประชากร 11 อำเภอ ไดทำการสุม

ตัวอยางแบบโควตา โดยตองการตัวอยางทั้งหมด 384 ตัวอยาง โดยแบงเปนอำเภอละ 35 ตัวอยาง  3.ทำการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามจากผูบริโภคที่มีรถยนตอยูในการครอบครอง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแตละอำเภอทำการสุมตัวอยางแบบ

ตามสะดวก (Accidental Or Convenience Sampling) เมื่อทำการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว  

     หลังจากนั้นนำมาประมวลผล ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) และการวิเคราะห

ขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การวิเคราะหการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2กลุ มเปนอิสระตอกัน (Independent-Samples T-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อนำผลมาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

การตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป 

 

4.ผลการศึกษาและอภปิราย 

   ผลของการศึกษาและวิเคราะหขอมูล  “ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจใชบริการ คาร แคร แบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัด

นครศรีธรรมราช” ผูวิจัยไดทำการศึกษากลุมตัวอยางผูที่มีรถอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาและ

ปรับปรุงขึ้นจากการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ จำนวน 384 ชุด 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้   

     ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล กลุมประชากรของงานวิจัย จำนวน 384 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยดานเพศสวนใหญเปน

เพศชายมีจำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ59.40 มีอายุระหวาง 35-44 ป จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 44.30 เปนพนักงาน

บริษัท จำนวน130 คน คิดเปนรอยละ 33.90 มีรายได 15,001-25,000บาท  จำนวน 231 คน คิดเปนรอยละ 60.20 มี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 34.10  

     ปจจัยดานพฤติกรรมของ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยใชบริการ คารแคร แบบครบวงจร จำนวน 364 คนคิดเปน

รอยละ 94.80 ใชบริการ ลางรถดูดฝุน  จำนวน 309 คน คิดเปนรอยละ 80.50 ใชบริการ1ครั้งตอเดือน จำนวน 207 คน คิด

เปนรอยละ 53.90 มีตัวเองเปนอิทธิพล จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 47.70 ใชบริการวัน เสาร จำนวน 110 คน คิดเปน

รอยละ 28.60 ใชบริการเวลา 14.01-16.00 จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ36.20 จะใชจายในการใชบริการ จำนวน101-

300บาท จำนวน 279 คนคิดเปนรอยละ 72.70 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีระดับความสำคัญอยูในระดับมาก ดานราคามีระดับความสำคัญอยูใน

ระดับมาก ดานชองทางจัดจำหนายมีระดับความสำคัญอยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสำคัญอยูใน

ระดับมาก ดานบุคลากรทีท่ำหนาที่ใหบริการ มีระดับความสำคัญอยูในระดับมาก และดานกระบวนการใหบริการ มีระดับ

ความสำคัญอยูในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     สมมุติฐานที ่1 ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน จะสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภคในจังหวดั 

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

868



สมมติฐาน 1.1 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศที่แตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรที่

แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) 

พบวา เพศที่แตกตางกันไมสงผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 1.2 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุที่แตกตางกันมีตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา อายุที่แตกตาง

กันไมสงผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 1.3 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอาชีพทีแ่ตกตางกันมีการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะห ความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา อาชีพที่แตกตาง

กันไมสงผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 1.4 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกนัมีการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะห ความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา รายไดที่แตกตาง

กันสงผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 1.5 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานการศึกษาที่แตกตางกันมีการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของ

ผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะห ความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวา 

การศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอการตั้งใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

     สมมติฐานที ่2 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรทีแ่ตกตางกนัมีผลกับการตัง้ใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน 

สมมติฐาน 2.1 ปจจัยพฤตกิรรมดานการเคยใชบริการมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษาโดยวิเคราะห พบวาการเคยใชบรกิารที่แตกตางกัน ดานการศึกษาที่แตกตางกัน  ตอการตั้งใจใชบรกิาร คารแครแบบครบ

วงจร ของผูบริโภคในจังหวดั นครศรธีรรมราช 

สมมติฐาน 2.2 ปจจัยพฤตกิรรมดานรปูแบบในการใชบรกิารมีผลกับการตัง้ใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวารูปแบบการใชบรกิารที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภคในจังหวดั 

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 2.3 ปจจัยพฤตกิรรมดานจำนวนครัง้ในการใชบรกิารมผีลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ใน

จังหวดันครศรธีรรมราชที่แตกตางกัน   

ผลการศึกษาพบวาจำนวนครัง้ในการใชบรกิารตอเดือนที่แตกตางกนั ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภค

ในจงัหวดั นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 2.4 ปจจัยพฤตกิรรมดานบุคคลที่มีอทิธพิลในการใชบริการมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค 

ในจงัหวดันครศรธีรรมราชที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวาบุคคลที่มอีิทธพิลในการใชบริการที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภค

ในจงัหวดั นครศรีธรรมราช 
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สมมติฐาน 2.5 ปจจัยพฤตกิรรมดานวนัในการใชบรกิารมีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบรโิภค ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน 

 ผลการศึกษา พบวาวนัทีใ่ชบรกิารที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภคในจังหวดั 

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 2.6 ปจจัยพฤตกิรรมดานเวลาในการใชบรกิารมีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวดั

นครศรีธรรมราชที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวาเวลาทีใ่ชบรกิารที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบริโภคในจังหวดั 

นครศรีธรรมราช 

สมมุติฐาน 2.7 ปจจัยพฤตกิรรมดานคาใชจายในการใชบรกิารมีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบรโิภค ใน

จังหวดันครศรธีรรมราชที่แตกตางกัน  

ผลการศึกษา พบวาคาใชจายในการใชบรกิารที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัง้ใจใชบรกิาร คารแครแบบครบวงจร ของผูบรโิภคในจงัหวัด 

นครศรีธรรมราช 

     สมมติฐานที ่3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบรกิารมผีลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจรของผูบริโภค ในจังหวดั

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานราคามีผลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัดนครศรธีรรมราช 

สมมติฐาน 3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่มีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานสถานทีไ่มมีผลกบัการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสรมิการขายมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจังหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสงเสรมิการขายไมมผีลกับการตัง้ใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจร ในจังหวดั

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรมีผลกับการตัง้ใจใชบริการ คารแคร แบบครบวงจร ในจังหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานบคุลากรไมมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

สมมติฐาน 3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการมผีลกับการตัง้ใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานกระบวนการมีผลกบัการตั้งใจใชบรกิาร คารแคร แบบครบวงจร ในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช 
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5.สรุปผลการศึกษา 

     จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, ที่แตกตางกันไม

สงผลตอการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05 มี

เพียงดานรายไดที่แตกตางกันที่มีผลตอการการตั้งใจใชบริการคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 อาจเปนผลมาจาก เปนกลุมที่มีกำลังซื้อเนื่องจากเปนกลุมที่มีรายไดที่แตกตางกัน

สงผลทำใหการตัดสินใจยอมแตกตางกันดวย ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ไดแก การเคยใชบริการ รูปแบการใชบริการ จำนวน

ครั้งที่ใชบริการ บุคคลที่มีอิทธิตอการใชบริการ วันที่ใชบริการ เวลาที่ใชบริการ และคาใชจายในการใชบริการ ที่แตกตางกัน 

ไมสงผลใหเกิดพฤติกรรมการตั้งใจใชบริการคารแครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่0.05 อาจเปนผลมาจาก การใชบริการ

สวนใหญขึ้นอยูกับความสำคัญของการใชบริการในแตละสถานการณ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทางจัดจำหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากรที่ทำหนาที ่ใหบริการ, ดาน

กระบวนการใหบริการ พบวา ดานราคา และดานกระบวนการ สงผลใหเกิดความแตกตางในการตั้งใจใชบริการคารแครแบบ

ครบวงจรของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวจิัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา แนวคิดลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอการตั้งใจ

ใชบรกิารคารแครแบบครบวงจรของผูบริโภคในจังหวดันครศรธีรรมราช มีเพยีงดานรายไดเทานั้น ดังนั้นธรุกิจคารแคร ควรที่

จะมีการบริการที่หลายระดับในบริการเดียวกัน เชนการเคลือบสีรถ ที่มกีารเคลือบสีแบบธรรมดา และการเคลือบสีแบบพ

รีเมี่ยม หรือการจัดการบรกิารเปนเซ็ตการบรกิาร เพื่อเปนตัวเลือกในการใหบริการสำหรับลูกคาแตละกลุมที่มีการตดัสินใจที่

แตกตางกัน อกีทั้งผูประกอบการธุรกิจคารแคร จะตองมีการสำรวจคุณภาพการใหบรกิารลูกคาอยางสม่ำเสมอเพื่อรกัษา

คุณภาพการบรกิารใหมีความคงที่หรือการพัฒนาที่ดีขึ้นกวาเดมิ รวมไปถงึรานบริการคารแครจะตองมีความรวดเรว็ในการ

ใหบรกิารเกผูบริโภค และสามารถตดิตอไดทุกครั้งที่มีปญหา เพื่อใหคำแนะนำการดูแลรกัษาเบื้องตนทั้งกอนใชและหลังใช

บริการ ดังนั้นธรุกิจคารแครควรใหความสำคัญกับความรวดเรว็ในการใหบรกิารรวมถึงสามารถตดิตอพนกังานไดงายเมือ่มี

ปญหา 

     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครัง้ตอไป จะตองมกีารศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการตัง้ใจใชบริการคารแครแบบ

ครบวงจร เชนปจจยัดานจติวทิยา (การจูงใจ, การรับรู และการเรยีนรู) เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการตลาด การ

จัดการบริหารธรุกิจ และควรเกบ็ขอมูลในเชงิลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด และตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น อยาง

การสัมภาษณ หรือการทำ Focus Group และอาจนำขอมูลไปเปรียบเทียบกบัธุรกจิคูแขงเพือ่พัฒนาใหธุรกจิมีความสามารถ

แขงขัน 

     ขอจำกัดในการศึกษาวิจยั ศึกษาวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยไดเนนศึกษากลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีรถในการครอบครองในจงัหวัด

นครศรีธรรมราช เนื่องจากระยะเวลาที่จำกดั อาจทำใหกลุมตัวอยางไมมกีารกระจายตัว และในชวงเวลาการเก็บแบบสอบถาม 

อยูในชวงที่มกีารระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหการเก็บขอมูลบางพืน้ที่ไมสามารถเก็บไดเนื่องจาก

กฎระเบียบการเดินทางทำใหตองเปล่ียนพื้นที่ในการเก็บขอมูล 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha  

The Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

Factors Influencing cousumer decision on buying real estate project By 

beyapha The Home Banchang Rayong 

 

ธัญนันทนณิศา สรอยคำ 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) ลักษณะที่อยูอาศัยที่ตองการของผูบริโภคที่เคยซื้อบานและผูบริโภค

ที่ไมเคยซื้อบานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง (2) ระดับ

ราคาในการเลือกซื้อบานของผูบริโภคที่เคยซื้อบานและผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ 

By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง (3) จำนวนผูพักอาศัยของผูบริโภคที่เคยซื้อบานและผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบาน

มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

 

Abstract 
 

In this study, the hypothesis test found that (1) the desired housing characteristics of consumers who 

have purchased homes and consumers who have never purchased homes affect the decision to choose By 

Benyaha The Home, Chang's, Rayong Province, (2) the price level of home choice of consumers who have 

purchased homes and consumers who have never purchased homes affects the decision to choose By B 

homes.Enyapha The Home House Chang, Rayong Province (3) The number of residents of consumers who have 

purchased houses and consumers who have never purchased houses affects the decision to choose a project 

allocation house. By Benyapha The Home House Chang, Rayong Province 
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บทนำ 

บทท่ี1 

 

ปจจุบันบานหรอืที่อยูอาศัยเปนส่ิงสำคัญตอการดำเนินชีวติของประชาชนทกุคน การเลือกและตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยจึง

เปนเรื่องสำคัญ นอกจากเปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนในการ ดำเนินชีวิตแลว ยงัเปนเครือ่งชี้วดัคุณภาพชีวิต ฐานะทางสังคมและ

เศรษฐกิจของประชาชนดวย รวมถึงเปนการกระตุนการลงทุนในระยะยาวและการออมรูปแบบหนึ่ง ดงันั้นการเลือกซื้อที่อยู อาศัย

จึงตองคำนึงถึงปจจัยหลายดาน เชน การพิจารณาทำเลที่ตัง้โครงการ การเลือกโครงการที่ นาเชื่อถือ ราคาที่เหมาะสม และการ

เลือกแบบบาน เปนตน จึงทำใหเกิดธุรกิจอสังหาริมทรัพย รูปแบบหนึ่งคือ "โครงการบานจัดสรร" เพือ่ตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค และเปน ทางเลือกในการเลือกซื้อบาน ทั้งดานความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สภาพแวดลอม ในสวน ของ

ผูประกอบการตองมกีารปรับแผนธุรกิจและการดำเนินธรุกจิอยูตลอดเวลา 

1.1ประวัติองคกร 

ประวัติ ความเปนมา  

ยอนไปในป 2528 บริษัท รวมเลิศวิศวกิจ จำกัด ถูกกอตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจงานรับเหมาและงาน ประมูลกอสรางตางๆ 

ซึ่งทีมงานไดสั่งสมประสบการณเรื่อยมาจนกลายเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีลูกคาให ความเชื่อมั่นอยางสูง จนกระทั่งป 2545 

ทีมงานไดเล็งเห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย และดวยความเชี่ยวชาญในงานรับเหมากอสรางและความ

พรอมในศักยภาพของทีมงาน บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จำกัด จึงถูกกอตั้งขึ้นในปนั้น โดยมาแทนที่บริษัท รวมเลิศวิศวกิจ 

จำกัด ซึ่งไดปดตัว ลง โดยการกอตั้ง เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ นั้นมาพรอมกับแนวคิดที่ตองการนำเสนอบานคุณภาพใหลูกคาได 

เปนเจาของในราคาที่ไมสูงเกินเอื้อม ทุกขั้นตอนจึงผานการใสใจตั้งแตการคัดเลือกวัสดุในการกอสรางเอง เพื่อ ใหไดคุณภาพที่ดี

และมีราคาเหมาะสมไปถึงขั้นตอนสงมอบบานใหแกลูกคา ทำใหแตละโครงการภายใตชื่อ บริษัทฯ ไดรับการยอมรับในเรื่อง

คุณภาพที่แตกตางจากโครงการอื่นๆ ในระดับเดียวกัน ซึ่งการบริหารจัดการ อยางมีคุณภาพนี้เองที่ไดกลายเปนจุดเดนที่ทำให 

เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ เปนชื่อที่ลูกคาไดใหความไววางใจ เสมอมาจวบจนปจจุบัน 
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1.1ประวัติองคกร 
ยอนไปในป 2528 บริษัท รวมเลิศวิศวกิจ จำกัด ถูกกอตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจงานรับเหมาและงาน ประมูลกอสรางตางๆ 

ซึ่งทีมงานไดสั่งสมประสบการณเรื่อยมาจนกลายเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจที่มีลูกคาให ความเชื่อมั่นอยางสูง จนกระทั่งป 2545 

ทีมงานไดเล็งเห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพในธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย และดวยความเชี่ยวชาญในงานรับเหมากอสรางและความ

พรอมในศักยภาพของทีมงาน บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จำกัด จึงถูกกอตั้งขึ้นในปนั้น โดยมาแทนที่บริษัท รวมเลิศวิศวกิจ 

จำกัด ซึ่งไดปดตัว ลง โดยการกอตั้ง เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ นั้นมาพรอมกับแนวคิดที่ตองการนำเสนอบานคุณภาพใหลูกคาได 

เปนเจาของในราคาที่ไมสูงเกินเอื้อม ทุกขั้นตอนจึงผานการใสใจตั้งแตการคัดเลือกวัสดุในการกอสรางเอง เพื่อ ใหไดคุณภาพที่ดี

และมีราคาเหมาะสมไปถึงขั้นตอนสงมอบบานใหแกลูกคา  

 

 
 

The Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

ชื่อบริษัท บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จำกัด 

ที่ตั้งโครงการ 501 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 

พื้นที่โครงการ 140-20-0 ไร 

ลักษณะโครงการ บาน 2 ชั้น 

จำนวนยูนิต 757 ยูนิต 

พื้นที่ใชสอย เริ่มตน 120 – 222 ตร.ม. 

เนื้อที่ 21.35 – 92.67 ตร.ว. 

รายละเอียด 

Type A 3 หองนอน, 3 หองน้ำ, 2 ที่จอดรถ ราคา เริ่มตนตั้งเเต 3.09 ลานบาท 

Type B 3 หองนอน, 3 หองน้ำ, 2 ที่จอดรถราคา เริ่มตนตั้งเเต 3.62 ลานบาท 

Type C 4 หองนอน, 3 หองน้ำ, 2 ที่จอดรถราคา เริ่มตนตั้งเเต 4.15 ลานบาท 

1.2 ภาพรวมธุรกิจ 
 

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอรตี้ จำกัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ลานบาท ผู

เริ่มกอตั้งบริษัท คือ คุณธนะศิริ วิไลรัตน ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานบริษัท จุดเริ่มตนแรกของเบญญาพร็อพเพอรตี้ เริ่มตนขึ้น

ในป 2547 กับการเปดตัวโครงการบานเดี่ยว “เบญญาภา ปนเกลา” ซึ่งไดรับการตอบรับอยางสูงจนขายหมดภายในปเดียวกัน 
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และจากความสำเร็จนี ้ทำใหเกิดโครงการ บานเดี่ยว “เบญญาภา ราชพฤกษ” ในป 2548 ซึ่งประสบความสำเร็จอยางมาก

เชนเดียวกัน ซึ่งในปนั้นเอง บริษัทฯ ไดเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัยในจังหวัดชลบุรีซึ่งนับเปนเมืองเศรษฐกิจที่มีการ

เจริญเติบโตสูง จึงไดมีการศึกษาและพัฒนาจนเกิดเปน “คาซาลูนา” โครงการบานเดี่ยวริมทะเลพรอมหาดสวนตัวขึ้น ซึ่งไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดีเรื่อยมา  

 

2.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นพคุณ เลียงประสิทธิ์(2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบาน เดี่ยวในอำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจการซื้อและ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของ

ผูบริโภค เพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับกระบวนการ ตัดสินใจซื้อบาน

เดี่ยวของผูบริโภค ในเขตอำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเก็บขอมูลดวย แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง  

 ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ บานจัดสรรของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบัน การเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรของ ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวบรวม ขอมูล

โดยการวิจัยแบบเชิงสำรวจ โดยมีการวิจัยแบบผสานวิธีคือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ บานจัดสรรของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรของ ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวบรวมขอมูล

โดยการวิจัยแบบเชิงสำรวจ โดยมีการวิจัยแบบ 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง 

จังหวัดระยอง เปนการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ศึกษาตามลำดับขั้นตอนตอไปนี้ 

3.1 วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา 

 3.1.1 การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ  

  1.แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม โดยผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่อาศัยอยูโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยองและผูที่สนใจซื้อบานและก็ยังไมไดซื้อบาน

โครงการนี้ จำนวน 400ชุด  

  1.1 ดำเนินการเก็บขอมูลในโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง1.2ดำเนินการ

เก็บขอมูลผูที่สนใจซื้อบานโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยองนี้แตยังไมไดซื้อ ซึ้งจะมีการขยาย

เฟสใหมในอนาคต นี้แตยังไมไดซื้อ
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3. รูปแบบการวิจัยเปนเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 3.1.2 การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ 

  ศึกษา คนควาและสังเคราะหบทความ ตำรา งานวิจัย และเอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วกับปจจัยที่มอีิทธิพลตอการซื้อ

บานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ 1 คนที่เคยซื้อบานจัดสรร โครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 757 คน 

(ขอมูล :โครงการ By Benyapha The Home) 

 3.2.1 จำนวนประชากรของการศึกษา  

    ประชากรแบงเปน 2 กลุมคือ  

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมประชากรที่ซื้อโครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

จำนวน 757 คน (ขอมูล :โครงการ By Benyapha The Home) 

-คนที่เคยซื้อแลว 757 คน 

-และคนที่ยังไมเคยซื้อบานแตสนใจบานโครงการนี้ จำนวน 520 คนแตกำลังจะขยายในอนาคต 

 3.2.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

 การเลือกกลุมตัวอยางสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดการเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุมประชากรที่ซื้อโครงการ By 

Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 757 คน (ขอมูล :โครงการ By Benyapha The Home) โดย

คำนวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการประมาณคาสัดสวน ที่ทราบจำนวนประชากรที่แนนอนของโดยใชสูตรของยามาเน 

(Yamane, 1970: 580-581) 

 

 

 n = จำนวนกลุมตัวอยาง  

 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง เทากับ .05 
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 N = ขนาดของประชากร  

 แทนคาสูตร  

  

 

           

 

 

 

                                            =  232.92 

ไดกลุมตัวอยางจากการคำนวณ เทากับ      = 233   คน 

3.2.3 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ 2คนที่สนใจ แตยังมาไดซื้อซื้อบานจัดสรร โครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

จำนวน 520 คน (ขอมูล :โครงการ By Benyapha The Home) 

 การเลือกกลุมตัวอยางสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดการเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุมประชากรที่ที่สนใจซื้อบาน

จัดสรรโครงการนี้ แตยังไมไดซื้อบาน 

โครงการ By Benyapha The Home อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง จำนวน  520 คน (ขอมูล :โครงการ By Benyapha The 

Home) โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการประมาณคาสัดสวน ที่ทราบจำนวนประชากรที่แนนอนของโดยใชสูตรของยา

มาเน (Yamane, 1970: 580-581) 

 

 n = จำนวนกลุมตัวอยาง  

 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง เทากับ .05 

 N = ขนาดของประชากร  

 แทนคาสูตร  

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁
2 

=
757

1 + 757(0.05)
2 

=
757

1 + 2.25 

=  
757
3.25 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁
2 
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                                                     = 160   

ไดกลุมตัวอยางคนที่สนใจซื้อจากการคำนวณ เทากับ    = 160  คน 

 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
           การศึกษาเรื่อง ปจจยัที่มีอทิธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค โครงการ BY BENYAPHA THE HOME  อำเภอ

บานฉาง จังหวดัระยอง การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตวัอยางผูบริโภคที่เคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง 

จังหวดัระยอง จำนวน 233 คน และกลุมตัวอยางผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By Benyapha The Home บาน

ฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 160 คน วิเคราะหขอมูลเพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ียสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ โดยวิเคราะหประมวลผล ดวยโปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถติิ SPSS (Statistical Package 

for Social Science) ซึง่ผูวิจัยขอนำเสนอผลการศึกษา 

บทท่ี 5 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ BY BENYAPHA THE HOME  อำเภอ

บานฉาง จังหวัดระยอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลที่มี

อิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคที่อาศัยอยู โครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคที่อาศัยอยู โครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัด

ระยอง เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7 P ในการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคที่อาศัยอยู โครงการ By Benyapha 

The Home บานฉาง จังหวัดระยอง และเพื่อศึกษาปจจัยเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอทิธิพลตอการตดัสินใจเลือกซือ้

บาน จัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง 

=
520

1 + (0.05)
2 

=
520

1 + 2.25 

=  
520
3.25 
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จำนวน 233 คน และกลุมตัวอยางผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัด

ระยอง จำนวน 160 คน วิเคราะหขอมูลเพื่อ 

ผลการวจัิย 
1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By  

Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมี จำนวน 126 คน มีอายุ 31 

– 40 ป มีสถานภาพโสด มีจำนวน 104 คน มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีจำนวน 109 คน และมีรายไดตอเดือน 20,001 

– 30,000 บาท มีจำนวน 58 คน  

2. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบานจัดสรรของโครงการ By Benyapha The 

Home บานฉาง จังหวัดระยอง) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมี จำนวน 89 คน มีอายุ 31 – 40 ป มีจำนวน 60 คน 

มีสถานภาพโสด มีจำนวน 70 คน มีระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีจำนวน 73 คน และมีรายไดตอเดือน 30,001 – 40,000 

บาท มีจำนวน 37 คน 

1. ขอมูลความตองการของผูบริโภคของกลุมตัวอยาง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบานจัดสรรของ 

โครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะที่อยูอาศัยที่ตองการ บาน

เดี่ยว มีจำนวน 91 คน ระดับราคาในการเลือกซื้อบาน 2,500,001 -3,500,000 บาท มีจำนวน 75 คน และมีจำนวนผูพักอาศัย 2-

3 คน มีจำนวน 121 คน 

2. ขอมูลความตองการของผูบริโภคของกลุมตัวอยาง (ผูบริโภคที่ไมเคยซื้อบานจัดสรรของ 

โครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะที่อยูอาศัยที่ตองการ บาน

เดี่ยว มีจำนวน 63 คน มีระดับราคาในการเลือกซื้อบาน 2,500,001 -3,500,000 บาท มีจำนวน 49 คน และจำนวนผูพักอาศัย 2-

3 คน มีจำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 51.9 

3. ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคโครงการ By Benyapha The  

Home บานฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน)  

 

5.1 อภิปรายผลของการศึกษา 

 5.1.1 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะที่อยูอาศัยที่ตองการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The 

Home บานฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะที่อยูอาศัยสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน) (ผูบริโภคที่ไมเคยซื้อ

บาน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559)  

 สมมติฐานที่ 1.2 ระดับราคาในการเลือกซื้อบานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The 

Home บานฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับราคาในการเลือกซื้อบานสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บานฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน) (ผูบริโภค

ที่ไมเคยซื้อบาน)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพคุณ เลียงประสิทธิ์ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อบาน เดี่ยวในอำเภอละงู จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวในเขต อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดังนั้นเจาของโครงการจะตองปรับกลยุทธที่เนนปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดาน การสงเสริมการตลาด ใหเขากับความตองการของกลุมผูบริโภคที่ตองการซื้อบานเดี่ยวในเขต อำเภอละงู จังหวัด

สตูล 

 สมมติฐานที่ 1.3 จำนวนผูพักอาศัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโครงการ By Benyapha The Home บาน

ฉาง จังหวัดระยอง (ผูบริโภคที่เคยซื้อบาน) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา จำนวนผูพักอาศัยสงผลตอการ 

บรรณานุกรม 

วีณา ศรีเจริญ (2558) ไดทำการศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อบานจดัสรร ของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขต

จังหวดันนทบรุี  

ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ บานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

Weena, Sricharoen (2015). Studied the factors affecting the decision to buy a housing estate. of government 

officials and state enterprise employees in Nonthaburi Province. 

Prachyaporn, Perai (2016). Studied the factors influencing purchasing decisions. Consumer housing estate in 

Muang district Chanthaburi Province under the lending of financial institutions. 
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ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด (7P’s) กับความจงรักภักดีของผูบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-Based 

The relationship between marketing mix with loyalty of consumers of 

Plant-Based products in Bangkok 
ธัญพชิชา จีนาวงศ1 และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล2 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7P’s) และความจงรักภักดีของ

ผูบริโภค 2. เพื่อศึกษาประชากรศาสตรที่สงผลตอความจงรักภักดี 3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด(7P’s) ที่สงผลตอ

ความจงรักภักดี โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยเปนผูบริโภคที่รับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุนเปนครั้งคราวและลดการ

บริโภคเนื้อสัตว (Flexitarian) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับความจงรักภักดีอยูในระดับมาก ในสวนขอมูลประชากรศาสตร พบวา เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา รายได สงผลตอความจงรักภักดี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และขอมูลสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ที่สงผลตอความจงรักภักดี มีจำนวน 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) ดานบุคลากร (People) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

 

คำสำคัญ: Plant- based, สวนประสมทางการตลาด (7Ps), ความจงรักภักดี 

 

Abstract 
This research aims to 1. To study the level of opinion marketing mix ( 7Ps)  and loyalty. 2. To study the 

demography that affects loyalty. 3. To study the marketing mix (7Ps) that affects loyalty. The samples used 

in the research are vegetarian consumers with occasional flexibility and reduced meat consumption address 

in Bangkok. Using a sample of 400 units with an stratified sampling. The research tools were online and 

offline questionnaires. The results of the study found that. The sample group had a high level of opinion, 

marketing mix (7Ps) and loyalty. In the demographic section, it was found that gender, age, education, 

Income affects loyalty statistically significant at the 0.05 level. And marketing mix (7Ps) that affects loyalty. 

There are 5 aspects:  Product, Price, Place, People, and Physical Evidence. 

 

Keywords: Plant- based, marketing mix, loyalty 
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1. บทนำ 

 
     เมื่อพิจารณาจากสถิติการเสียชีวิตของคนไทยจากโรคที่สำคัญในชวงป พ.ศ. 2537 – 2560 โดยสำนักงานสภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา อัตราการเสียชีวิตของคนไทยดวยโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดเปนสาเหตุอันดับ 1 เชน 

เดียวกับกลุมโรครายแรงอื่นๆ ของคนไทยก็ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง (ธนาคารทิสโก จำกัด มหาชน, 2563) ทราบกันดี

วาอาหาร คือ หนึ่งในปจจัยสี่ของการดำรงชีวิต ปจจุบันตองยอมรับวาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมไดเปนไปตามหลัก

โภชนาการและการเลือกบริโภคตามใจตนเองทำใหเกิดภาวะของโรคตางๆ อีกทั้งการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ยิ่งทำให

คนตื่นตัวและเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนลดการบริโภคเนื้อสัตวลง เพราะ มองวาอาจเปนที่มาของ

การแพรเชื้อนั่นเอง ทำใหปจจุบันกระแสรักสุขภาพเปนตัวกระตุนใหตลาดผลิตภัณฑอาหารจากพืช มีการขยายตัวในเวลา

อันรวดเร็ว ทั้งนี้ หากดูผลกระทบจากการผลิตอาหารที่มีตอสิ ่งแวดลอม จะพบวา ผลิตภัณฑจากสัตวสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมมากกวาผลิตภัณฑจากพืช ทั้งการผลิตและบริโภคเนื้อจากพืช ยังชวยลดโลกรอนไดดวย เนื่องจากกระบวนการผลิต

เนื้อจากพืชนั้นจะปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวากระบวนการผลิตเนื้อสัตวจริง และเมื่อพิจารณาสัดสวนการบริโภคผักและ

เนื้อสัตวของครัวเรือนไทย ระหวางป 2533-2561 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา แนวโนม

อาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทยนั้น พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตวเริ่มมีแนวโนมลดลง สวนทางกับการบริโภคผักที่มีทิศทาง

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (นวพร นาคะนิธิ, 2563) ดังรูปที่ 1 

 
สัดสวนการบริโภคผักและเนื้อสัตวของครัวเรือนไทย ระหวางป 2533-2561  

ที่มา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     และจากขอมูลทางการตลาดของ ยูโรมอนิเตอร และ Allied Mart Research พบวา ในป พ.ศ. 2562 มูลคาตลาด Plant 

based food ทั่วโลกอยูที่ 1.6 หมื่นลานดอลลารหรือคิดเปนเงินไทยอยูที่ 4.8 แสนลานบาทและจะเติบโตเฉลี่ย 10.5% และ

ยังมีการคาดการณอีกวามูลคาตลาดในอนาคตอีก 5 ป ขางหนาจะเติบโตขึ้นไปอยูที่ 2.5 หมื่นลานดอลลารหรือคิดเปนเงินไทย

อยูที่ 7.5 แสนลานบาท สำหรับประเทศไทย Plant-based Foods ในป พ.ศ. 2562 มีมูลคาตลาดประมาณ 2.8 หมื่นลาน

บาท และจะเติบโตเฉลี่ย 10% ในอนาคตอีก 5 ป ขางหนาจะเติบโตขึ้น (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2564).  จึงเปนเหตุผลที่

ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ 1. ศึกษาระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และความจงรักภักดีของผูบริโภค 2. 

ศึกษาประชากรศาสตรที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภค 3. ศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอความ

จงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based เพื่อที่ผูประกอบการหรือผูที่สนใจผลิตภัณฑอาหารประเภท 
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Plant- based นำไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑตอไป ในการเพิ่มระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

กับความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based ใหดีขึ้นไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและเปน

แนวทางในการตัดสินใจสำหรับผูที่ตองการนำผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based ไปประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม

อาหารของตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาส ศักยภาพในการแขงขันในตลาดอุตสาหกรรมอาหาร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับดานประชากรศาสตร 

 

     ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกำหนด ตลาดเปาหมาย ตัวแปร

ดานทางประชากรศาสตรที่สำคัญและคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกันโดยวิเคราะห

จากปจจัย ดังน้ี 1. เพศ  สามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรูและการ

ตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคาบริโภคแตกตางกัน 2. อายุ ความสนใจและความตองการในการบริการมีความแตกตางกันไปตาม

อายุของลูกคาถาตองการสนองตอบความตองการในทุกชวงอายุของลูกคา บริการแบบเดียวไมอาจครอบคลุมความตองการได

ในทุกกลุม 3. ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสัมพันธกับรายไดของผูบริโภค เนื่องจากสวนใหญผูบริโภคที่มีการศึกษาที่ดี 

จะประกอบอาชีพที่กอใหเกิดรายไดสูง นอกจากนี้ระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกตางกันยอมมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม

เหมือนกัน 4. รายได เปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ สามารถบอกถึงอำนาจในการซื้อ (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

 

     สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ กิจการสามารถควบคุมและนำไปใชเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจและความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ตามแนวคิดสวนประสมการตลาดเดิมประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมาไดมีการพัฒนาแนวคิด

การตลาดสมัยใหม โดยเพิ่มบุคคลหรือพนักงาน (People) กระบวนการ ใหบริการ  (Process) และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Evidence) เขามาเพื่อใหเหมาะสมกับธุรกิจบริการมากขึ้น (Zeithaml, Bitner and Gremler, 2006) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความจงรักภักดี 

 

     ความจงรักภักดีตอตราสินคา หมายถึง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการและผูบริโภคที่มีความรูสึก

ผูกพันอยางลึกซึ้งตอตราสินคาและบริการนั้นแบงออกเปน 3 ขั้นดังตอไปนี้ 1. ขั้นการรับรู (Cognitive Loyalty) เปนระยะที่

ผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคา 2. ขั้นความรูสึก (Affective Loyalty) เปนขั้นผูบริโภครูสึกชอบ

หรือไมชอบในตราสินคา 3. ขั้นความตั้งใจจะซื้อสินคา (Conative Loyalty) เปนขั้นแสดงถึงการกระทำของผูบริโภคที่มีตอ

ตราสินคา เชน มีความตั้งใจจะซื้อสินคา หรือมีการทดลองซื้อ (Oliver, 1999) 
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2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     การศึกษาความจงรักภักดีตอโทรศัพทสมารทโฟน รุน iPhone ของผูบริโภคกลุมพนักงานออฟฟศในเขต อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงคิด มีอายุ41–50 ป โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพสมรส กลุมตัวอยางมีความจงรักภกัดี

ตอโทรศัพทสมารทโฟน รุน iPhone โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบความจงรักภักดีตอโทรศัพทสมารท

โฟน รุน iPhone ที่แตกตางกันตามปจจยัสวนบุคคล พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานภาพ ที่ตางกัน มี

ความจงรักถักดีตอโทรศัพทสมารทโฟน รุน iPhone แตกตางกัน อยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (วันทนีย พรมขัดดุก, 

2562) 

     การศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่อง

สำอางนำเขาจากตางประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี ผลการศึกษาพบวา ระดับภาพลักษณตราสินคาในภาพรวม

อยูในระดับมาก ระดับคุณคาตราสินคาในภาพรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และความสัมพันธ

ระหวางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาโดยภาพรวม มีความสัมพันธอยูในระดับมากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 (กัญญวรา ไทยหาญและคณะ, 2562) 

     การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) และปจจัยดานการบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

คลินิกการแพทยแผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) สามารถทำนาย

ผลของความพึงพอใจไดรอยละ 48.5 หากพิจารณาประเด็นยอย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคคล ดานหลักฐานทางกายภาค ดานกระบวนการ สงผลตอความพึงพอใจของผูใชลริการคลินิกการแพทย

แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพหานคร ยกเวนดานชองทางจัดจำหนายไมสงผลตอความพึงพอใจของผูมาใชบริการ อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน, 2561) 
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2.5 กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรตนที่จะศึกษา  ตัวแปรตามที่จะศึกษา 

ประชากรศาสตร : 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 

 ความจงรักภักดี : 

1. ดานทัศนคต ิ 

- การรับรู (Cognitive)  

- ความรูสึก (Affective)  

 

2. ดานพฤตกิรรม  

- ความตั้งใจที่จะซื้อ (Conative) 

    

สวนประสมทางการตลาด : 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจำหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากร 

6. ดานกระบวนการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

  

 

2.6 การเขียนสมการ 

 

𝑛𝑛 =  
𝑧𝑧2𝑝𝑝
𝑒𝑒2

 

 

     สมการที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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3. วิธีการศึกษา 

 
     งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคที่

รับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุนเปนครั้งคราวและลดการบริโภคเนื้อสัตว (Flexitarian) อายุ 20 ปขึ้นไป ที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร สุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) และเลือกวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ จากจำนวน

ขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน เก็บขอมูลจากแบบสอบถามรูปแบบออนไลน ไปยังกลุมหรือเพจตางๆ ที่มีกลุมเปาหมายอยู 

ไดแก เพจ คนกินมังสวีรัติ Plant-based food Thailand, Plant-based lifestyle และรูปแบบออฟไลน ตามรานขายอาหาร

มังสวิรัต ตัวแปรตน ไดแก ดานประชากรศาสตรของผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  ทั้ง 7 ดาน สวนตัวแปร

ตาม ไดแก ความจงรักภักดี ประกอบดวย ดานทัศนคติ คือ การรับรู (Cognition)กับความรูสึก (Affect) และดานพฤติกรรม 

คือ ความตั้งใจที่จะซื้อ (Conation) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวยแบบสอบถาม แบงแบบสอบถามออก

ทั้งหมดเปน 4 สวน สวนที่ 1 คำถามคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1 ขอ สวนที่ 2 ขอมูลดานประชากรศาสตรและ

พฤติกรรมของผูบริโภค จำนวน 14 ขอ สวนที่ 3 ขอมูลสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งหมด 7 ดาน 5 ระดับ จำนวน 31 

ขอ และสวนที่ 4 ขอมูลความจงรักภักดีของผูบริโภค ทั้งหมด 3 ดาน 5 ระดับ จำนวน 21 ขอ 

     ในสวนของการวิเคระหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1. วิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร โดยวิเคราะห

จากคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) 2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) โดย

วิเคราะหจากคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. วิเคราะหระดับความจงรักภักดี โดยวิเคราะหจาก

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอมาการวิเคระหสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 1. วิเคราะห

ประชากรศาสตร ขอมูลของเพศ ที่สงผลตอระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based โดย

การใชการทดสอบทางสถิตวิิเคราะหกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-Test) 2. วิเคราะห

ประชากรศาสตร ขอมูลของอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่สงผลตอระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหาร

ประเภท Plant-based  ใชการทดสอบทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 3. วิเคราะหสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based  โดยการใชการ

ทดสอบทางสถิติการถดถอย Linear Regression Analysis 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 

     ขอมูลดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 45.5 และเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.5 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-37 ป คิดเปนรอยละ 54.8 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 68 สวนใหญประกอบอาซีพ ลูกจาง / พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญมีรายไดอยู

ในชวง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.3 สวนใหญมีจุดประสงคหลักในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-

based คือ เพื่อสุขภาพที่ดี คิดเปนรอยละ 37.3 สวนใหญมีการบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based บอยเปนเวลา 

1-2 ครั้งตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 34.5 สวนใหญบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based มาเปนเวลานอยกวา 1 ป 

คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based มื้อเย็น คิดเปนรอยละ 48 สวนใหญจายเงินตอ

ครั้งในการบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based 100-199 บาท คิดเปนรอยละ 36.8 บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

บริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based สวนใหญเปนตัวเอง คิดเปนรอยละ 54.3 สวนใหญเลือกซื้ออาหารประเภท 
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Plant-based แบบ Plant-based Meal (อาหารจากพืชสำเร็จรูป) คิดเปนรอยละ 50.2 สวนใหญเลือกซื้ออาหารประเภท 

Plant-based จากแหลง Market ตางๆ เชน 7 Eleven, Tesco Lotus, Big C ฯลฯ คิดเปนรอยละ 71 สวนใหญบริโภค

อาหารประเภท Plant-based แบรนด Meat Zero คิดเปนรอยละ 21.8 

     ภาพรวมระดับความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 โดยดานที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานกระบวนการ (Process) คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมา ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 ดานราคา (Price) คาเฉล่ีย

เทากับ 3.88 ดานบุคลากร (People) คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ดานผลิตภัณฑ (Product) คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และดานสงเสริม

การตลาด (Promotion) คาเฉล่ียเทากับ 3.72 ตามลำดับ  

     ภาพรวมระดับความคิดเห็นความจงรักภักดี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดาน

ทัศนคติ การรับรู (Cognitive) คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา ดานทัศนคติ ความรูสึก (Affective) คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และ 

ดานพฤติกรรม ความตั้งใจที่จะซื้อ (Conative) คาเฉล่ียเทากับ 3.95 ตามลำดับ 

     ประชากรศาสตร เพศ ที่สงผลตอความจงรักภักดี เปนเพศชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 ที่มีความจงรักภักดีมากกวาเพศ

หญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคา T-test เทากับ 0.45 และคา P หรือ Sig เทากับ 

0.03 ดังตารางที่ 1 

 

Table 1 Average Loyalty level of the sample group classified by gender. (n=400) 

Variable 

Male 

(n=182) 

Female 

(n=218) 
Levene’s 

F 
P t df P 

Mean S.D. Mean S.D. 

Loyalty 3.99 0.64 3.96 0.72 4.73 0.03 0.45* 396.15 0.65 
* statistically significant at the 0.05 level 

     ประชากรศาสตร อายุ ที่สงผลตอความจงรักภักดี มีอายุ 20-37 ป มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 ที่มีความจงรักภักดีมากกวา อายุ 

54 ปขึ้นไป และอายุ 38-53 ป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคา F-test เทากับ 4.25 และคา P หรือ Sig เทากับ 

0.015 ดังตารางที่ 2 

 

Table 2 Average Loyalty level of the sample group classified by age. (n=400) 

Variable N Mean SD Levene’s F 
source of 

variance 
SS df MS F P Lsd 

Loyalty            

1. 20-37 years old 219 4.04 0.70 

0.34 

b.g. 3.91 2.00 1.95 

4.25 0.015* 

1>2 

2. 38-53 years old 115 3.82 0.66 w.g. 182.36 397.00 0.46  

3. Over 54 years 66 4.01 0.63 total 186.26 399.00    

* statistically significant at the 0.05 level 

     ประชากรศาสตร ระดับการศึกษา ที่สงผลตอความจงรักภักดี เปนปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ที่มี

ความจงรักภักดีมากกวา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยคา F-

test เทากับ 3.83 และคา P หรือ Sig เทากับ 0.022 ดังตารางที่ 3 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

888



Table 3 Average Loyalty level of the sample group classified by education. (n=400) 

Variable N Mean SD 
Levene’s 

F 

source of 

variance 
SS df MS F P Lsd 

Loyalty            

1. Secondary education 52 3.84 0.62 

1.11 

b.g. 3.53 2.00 1.76 

3.83 0.022* 

 

2. Bachelor’s degree 272 4.04 0.68 w.g. 182.73 397.00 0.46 2>3 

3. Postgraduate 76 3.83 0.70 total 186.26 399.00    

* statistically significant at the 0.05 level 

     ประชากรศาสตร อาชีพ ไมสงผลตอความจงรักภักดี โดยคา F-test เทากับ 1.54 และคา P หรือ Sig เทากับ 0.205 ดัง

ตารางที่ 4 

 

Table 4 Average Loyalty level of the sample group classified by occupation. (n=400) 

Variable N Mean SD 
Levene’s 

F 

source of 

variance 
SS df MS F P Lsd 

Loyalty            

1. Student 44 4.13 0.68 

0.54 

b.g. 2.14 3.00 0.71 

1.54  0.205  

1>4 

2. Private employees 200 3.98 0.70 w.g. 184.12 396.00 0.46  

3. Civil servant / State 

enterprise 
94 3.97 0.63 

total 186.26 399.00 

  

 

4. Business owner /  Personal 

business 
62 3.84 0.71  

 

     ประชากรศาสตร รายได ที่สงผลตอความจงรักภักดี มีรายได 10,001-20,000 บาท มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 มากกวารายได 

20,001-30,000 บาท และรายได ต่ำกวา 10,000 บาท อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคา F-test เทากับ 3.10 

และคา P หรือ Sig เทากับ 0.027 ดังตารางที่ 5 

 

Table 5  Average Loyalty level of the sample group classified by monthly income. (n=400) 

Variable N Mean SD Levene’s F 
source of 

variance 
SS df MS F P Lsd 

Loyalty            

1. Less than 10,000 baht 33 3.73 0.54 

0.96 

b.g. 4.27 3.00 1.42 

3.10  0.027*  

 

2. 10,001-20,000 baht 129 4.04 0.71 w.g. 181.99 396.00 0.46 2>1,4 

3. 20,001-30,000 baht 177 4.02 0.67 total 186.26 399.00 
  

3>1 

4. More than 30,001 baht 61 3.82 0.70  

* statistically significant at the 0.05 level 

     สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอความจงรักภักดี มีจำนวน 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา 

(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานบุคลากร (People) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผลการวิเคราะหขอมูลการพยากรณ พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห คาสัมประสิทธิ์มาตรฐานใน

ภาพรวม พบวา สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลกับความจงรักภักดีในภาพรวมมากที่สุด คือ ดานราคา (Price) มี

คาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ 0.306 รองลงมา ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีคาสัมประสิทธิ์

มาตรฐานเทากับ 0.203 ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ 0.155 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) มีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ 0.139 และดานบุคลากร (People) มีคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ 0.115 

ตามลำดับ ดังตารางที่ 6 
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Table 6 Analysis of the marketing mix (7P’s) that affects loyalty. 

 Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
 

Variable B Std. Error Beta t Sig. 

Constant 

Product 

0.728 

0.145 

0.113 

0.042 

 

0.155  

6.450*** 

3.490*** 

0.000 

0.001 

Price 0.269 0.053 0.306 5.066*** 0.000 

Place 0.117 0.043 0.139 2.721** 0.007 

Promotion 0.025 0.038 0.033 0.654 0.514 

People 0.095 0.048 0.115 1.992* 0.047 

Process -0.006 0.059 -0.006 -0.099 0.921 

Physical Evidence 0.189 0.047 0.203 4.062*** 0.000 

R = 0.848a 

R2=  0.719 

F = 143.305 

Sig of F = 0.000b  

* statistically significant at the 0.05 level, ** statistically significant at the 0.01 level, *** statistically significant at the 0.001 level 

 

4.2 อภิปรายผล 

 

     ความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบริโภค อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลังจากมีการซื้อหรือ

บริโภคจากแหลงตางๆ ไมวาจะเปนรานอาหารหรือมารเก็ตตางๆ รวมถึงการส่ังซื้อชองทางออนไลน ผลิตภัณฑ เมนู ที่ผูบริโภค

ไดรับมีความถูกตอง นอกจากนี้แหลงที่ผูบริโภคซื้อหรือใชบริการมีความสะอาด เรียบรอย อีกทั้งผลิตภัณฑอาหารประเภท 

Plant- based ยังหาซื้อไดงาย มีใหเลือกหลากหลาย เชน เนื้อ นม ไข และอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากพืชและมีการระบุราคาที่

ชัดเจน รวมถึงพนักงานมีความเอาใจใส มนุษยสัมพันธดี อีกทั้งการสืบคนขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑสามารถเขาถึงได

งาย เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7Ps) และปจจัยดานการใหบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีน 

     ความคิดเห็นความจงรักภักดีของผูบริโภค อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based วาเปนอาหารแหงอนาคต และนอกจากนี้ผูบริโภคยังรูสึกชื่นชอบและประทับใจเมื่อ

ไดบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based รวมถึงปจจุบันผูบริโภคใหความสำคัญกับเรื ่องสุขภาพมากขึ้นดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญวรา ไทยหาญและคณะ(2562) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา 

คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคา ของผูใชเครื่องสำอางนำเขาจากตางประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร

ธานี พบวา ความจงรักภักดี ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

     ประชากรศาสตร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สงผลตอความจงรักภักดีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนีย พรมขัดดุก (2562) ที่ไดศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีตอโทรศัพทสมารทโฟนรุน iPhone 

ของผูบริโภคกลุมพนักงานออฟฟศ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

     ประชากรศาสตร พบวา อาชีพ ไมสงผลตอความจงรักภักดี ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนีย พรมขัดดุก (2562) ที่ได

ศึกษาเรื่อง ความจงรักภักดีตอโทรศัพทสมารทโฟนรุน iPhone ของผูบริโภคกลุมพนักงานออฟฟศ ในเขต อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ ความหลากหลายของผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based เชน เนื้อ นม ไข อาหาร

สำเร็จรูป สามารถเขาถึงไดทุกอาชีพ นอกจากนี้การกระจายสินคาที่ทั่วถงึ ผูบริโภคไมวาจะอาชีพไหนจะเปนนักเรียน นักศึกษา 

ลูกจาง พนักงานเอกชน ขาราชการ และเจาของกิจการ สามารถหาซื้อไดงาย 
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     สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่สงผลตอความจงรักภักดี มี 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานบุคลากร (People) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน (2561) เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

และปจจัยดานการใหบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีน ในขณะที่ ดานสงเสริม

การตลาด (Promotion) และดานกระบวนการ (Process) ไมสงผลตอความจงรักภักดี เนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑอาหาร

ประเภท Plant-Based เปนสิ่งใหม เปนกระแสทำใหเริ ่มแรกมีการโฆษณา รวมถึงการลงขอมูลขาวสาร ตางๆ เกี ่ยวกับ

ผลิตภัณฑบนส่ือออนไลนใหผูบริโภคไดเห็นไดงายๆ และมีการทำโปรโมชั่นบอยครั้งทำใหผูบริโภคไดเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย จึง

อาจจะทำใหขอมูลดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ไมไดสงผลตอความจงรักภักดี และในสวนดานกระบวนการ 

(Process) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เทคโนโลยีในปจจุบันชวยทำใหกระบวนการสั่ง ชำระเงิน ไปจนผลิตภัณฑถึงมือผูบริโภค มี

ลำดับขั้นตอนที่งายและสะดวกมากขึ้น จึงอาจจะทำใหขอมูลดานกระบวนการ (Process) ไมไดสงผลตอความจงรักภักดีซึ่งไม

สอดคลองกับงานวิจัยของฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน (2561) เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และปจจัยดานการ

ใหบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกการแพทยแผนจีน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ความคิดเห็นสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการ (Process) มาเปนลำดับแรก รองลงมา คือ ดานลักษณะทาง

กายภาพ ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานราคา (Price) ดานบุคลากร (People) ดานผลิตภัณฑ (Product) และ

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ตามลำดับ  

     ความคิดเห็นความจงรักภักดีของผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ดานทัศนคติ การรับรู (Cognitive) มาเปนลำดับแรก รองลงมา คือ ดานทัศนคติ ความรู สึก 

(Affective) และดานพฤติกรรม ความตั้งใจที่จะซื้อ (Conative) ตามลำดับ 

     ประชากรศาสตร ขอมูลเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สงผลตอความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- 

based แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

     ประชากรศาสตร ขอมูลอาชีพ ไมสงผลตอความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based  

     สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ

ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สงผลตอความจงรักภักดีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สวนดาน

บุคลากร (People) ) สงผลตอความจงรักภักดีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สวนประสมทางการตลาด (7Ps) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) และดานกระบวนการ (Process) ไมสงผลตอความ

จงรักภักดตีอผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

5.1 ขอเสนอแนะ 

 

     ผูประกอบการหรือผูที่สนใจผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based ควรใหความสำคัญกับกลุมเปาหมาย จากผลวิจัย 

พบวา  เพศชาย อายุอยูระหวาง 20-37 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทาเทา มีรายไดอยูที่ 1,001-20,000 บาทตอ

เดือน มีความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant- based มากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการหรือผูที่สนใจในการ
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ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารประเภท Plant-based ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย

แลวสามารถเปนแนวทางในการปรับปรุง วางแผน พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การออก

ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เชน เนื้อ นม ไข อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ ที่ทำจากพืช อีกทั้งเรื่องของรสชาติ คุณคาทางโภชณา 

เนื้อสัมผัส สีและกลิ่นของผลิตภัณฑตองพัฒนาใหไดเทียบเคียงกับเนื้อสัตวมากที่สุด การระบุราคาที่ชัดเจนและความหมาะสม

กับคุณคาทางโภชณาการที่ผูบริโภคไดรับใหความคุมคากับสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง รวมถึงการมีหลากหลายราคาที่ผูบริโภค

สามารถจับตองได และความหมาะสมกับปริมาณที่ผูบริโภคจะไดรับ ความสำคัญกับชองทางที่ผูบริโภคสามารถหาซื้อไดงาย

อยางทาง Market ตางๆ รวมถึงชองทางออนไลน การมีชองทางการส่ังซื้อหลายชองทางทำใหผูบริโภคซื้อและบริโภคไดสะดวก 

ความเอาใจใสกับการมีมนุษยสัมพันธที่ดีของพนักงาน รวมถึงการบริการดวยความสุภาพ การสื่อสารกับลูกคาหรือผูบริโภคได

อยางเขาใจชัดเจน และพนักงานจำเปนตองมีความรูเกี ่ยวกับอาหารประเภท Plant-based เพื่อตอบคำถามและแนะนำ

สุดทายควรใหความสำคัญกับความสะอาด เรียบรอย รวมถึงการจัดวางผลิตภัณฑใหอยูในตำแหนงที่มองเห็นชัดเจนและที่จอด

รถควรมีเพียงพอ เปนตน  

 

5.2 ขอจำกัดในการศึกษา 

 

     งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามรูปแบบออนไลน นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีอายุ 20-37 ป คิดเปนรอยละ 54.8 ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 68  ดังนั้น ผลการ

วิเคราะหของงานวิจัยในครั้งนี้จึงไมสามารถเปนตัวแทนคำตอบของคนทุกชวงอายุและระดับการศึกษาได 
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ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบริษัท กับประสิทธิภาพ 

การทำงานจากท่ีบาน (Work From Home) 

The Relationship between Technology awareness and Company policy with The 

Efficiency of Working from Home 
 

ธัญพชิชา ปธเิก0

1 และ ภูษิต วงศหลอสายชล1

2 

Thanpitcha Pathike and Phusit Wonglorsaichon  

  

บทคัดยอ 
     วิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบรษิัท กับประสิทธิภาพการ

ทำงานจากที่บาน มีกลุมตัวอยาง 400 คน คือพนักงานออฟฟศในกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใชในการวจิัยคือ

แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ วเิคราะหขอมูลดวยสถิติ ความถี ่คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T-Test การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlation 

Coefficient) ผลการวิจยัพบวา อายุ และระดับการศึกษาที่แตกแตงกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนยั

ยะสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และ 0.045 ตามลำดับ ดานการรับรูเทคโนโลยี พบวาการรบัรูเทคโนโลยีทีแ่ตกตางกันมี

ความสัมพันธกบัประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.00 ดานนโยบายบริษทัพบวา การที่บรษิัทมีความ

พรอมดานนโยบายที่แตกตางกนัมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.00 

 

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงาน, การทำงานจากที่บาน, การรับรูเทคโนโลยี, นโยบายบริษัท 

 

Abstract 
This research the objective is to study the relationship between technology awareness. and company policy 

with the efficiency of working from home There was a sample of 400 people, which were office workers in 

Bangkok. The research tool was a multiple choice questionnaire. Data were analyzed by statistics, 

frequency, percentage, standard deviation, T-Test, one-way variance test. and Pearson's correlation 

coefficient analysis. The results showed that age and education level were different. There was a statistically 

significant correlation with performance at the 0.05 and 0.045 level, respectively. It was found that different 

perceptions of technology were correlated with statistically significant performance at the 0.00 level. The 

company's different policy readiness was statistically correlated with performance at the 0.00 level. 

 

Keywords: Performance of Work, Work from Home, Technology Awareness, Company Policy
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1. บทนำ 

 

     จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ที่เริ่มมีการแพร

ระบาดในชวงปลายป 2562 ที่นครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปยประเทศจีน และไดลามไประบาดทั่วโลก โดยขอมูล ณ 

วันที่ 11 พฤศจิกายายน 2564 จากเว็บไซตขององคการอนามัยโลก(WHO: World Health Organization) มียอดผูติดเชื้อ

สะสมกวา 251,266,207 และเสียชีวิตกวา 5,070,244 คน ใน 220 ประเทศและดินแดน 

     รัฐบาลทั่วโลกจึงไดออกมาตรการปองกันเชน การหามออกจากเคหสถานในเวลาที่กำหนด การจำกัดการเขาประเทศของ

บุคคลผูมาจากประเทศที่มีความเส่ียงสูง การกักดาน การยกเลิกการจัดงาน ปดสถานศึกษา และมีการแนะนำการปฏิบัติตัวแต

ประชาชนเพื่อเปนการปองกันเชน การลางมือ การเวนระยะหางทางสังคม การสวมหนากากอนามัยในที่สาธารณะ การเวน

ระยะทางสังคม เปนตน 

     สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หลังจากนั้นก็มีรายงานจำนวน

ผูปวยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขอมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายายน 2564 ประเทศไทยมีผูติดเชื้อสะสมแลว 1,989,473 คน 

และเสียชีวิตสะสม 19,826 คน รัฐบาลพยายามที่จะลดอัตราการติดเชื้อลงโดยประกาศปดสถานที่ที่มีการแออัดของคนจำนวน

มาก เชน สนามมวย สนามกีฬา โรงเรียน ผับบาร และสถานที่อื่นๆที่มีความแออัดสูง และยังขอความรวมมือใหหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนใหพนักงานสามารถทำงานที่บานไดเพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ทำใหหลายๆหนวยงานใชนโยบายการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) จากผลสำรวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวา จากการแพรระบาดของโควิด-19 ทำให

พนักงานในกรุงเทพมหานครกวา 52.7 เปอรเซ็นตทำงานจากที่บานทุกวันที่ทำงาน มีจำนวน 30.6 เปอรเซ็นตที่ทำงานจาก

สำนักงาน 2-3 วันตอสัปดาหสลับกับการทำงานที่บาน และ 16.7 เปอรเซ็นตที ่ยังคงตองไปทำงานที่สำนักงานเชนเดิม 

เนื่องจากลักษณะงานที่ไมเหมาะตอการทำจากที่บานได ถึงแมการทำงานจากที่บานอาจจะไมใชครั้งแรกสำหรับหลายคน

เนื่องจากการทำงานลักษณะนี้มีขึ้นมากอนการแพรระบาดของโควิด-19 แตก็ไมใชเรื่องปกติของหลายๆบริษัทซึ่งอาจจะเปน

ครั้งแรก หรือพึ่งเริ่มตนนโยบายการทำงานจากที่บาน ทำใหเกิดปญหาเนื่องจากมีขอจำกัดหลายเรื่องที่สงผลใหการทำงานไมมี

ประสิทธิภาพ ที่ทำใหหัวหนา หรือผูบริหารหลายๆคนเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในดานตางๆไมวาจะเปน 

การเรียนรูการใชเทคโนโลยีของพนักงาน กฎเกณฑหรือนโยบายตางๆที่จะตองสรางขึ้นมาใหมเพื่อใหการทำงานจากที่บาน

ยังคงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอรสคอนซัลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PwC Thailand) ไดทำการ

สำรวจพบวามีกวา 20 เปอรเซ็นตของบริษัทในไทยที่มีนโยบายใหพนักงานทำงานจากที่บานไดทำการปรับรูปแบบการทำงาน

เปนการทำงานจากที่บานแบบถาวร เนื่องจากเห็นประโยชนจากการทำงานที่บาน ที่นอกจากจะทำใหพนักงานเกิดความ

ปลอดภัยแลว ยังชวยลดตนทุนบริษัทจากคาน้ำ คาไฟ คาเชาสำนักงาน คาสาธารณูปโภค และคาใชจายอื่นๆ 

     ดวยเหตุนี้จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบริษัท กับ

ประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From Home) เพื่อเปนแนวทางในการออกนโยบาย และพัฒนาดานเทคโนโลยี แก

บริษัทที่ตองการใหพนักงานทำงานจากที่บาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทำงานอยางสูงที่สุด 

  

            วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรศาสตรกับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยีการทำงานกบัประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายบริษทักับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

 

     ทฤษฎีการจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอรชเบอรก (Frederick Herzberg) ทฤษฎี 2 ปจจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล

ตอการทำงานของบุคลกรในองคการ โดยศึกษาถึงทรรศนะคติของบุคคลที่มีตอการทำงานเพื่อหาทางที่จะลดความไมพอใจใน

การทำงาน เพื่อที่จะทำใหคนงานมีความรูสึกที่ดีในการที่จะพยายามเสริมสรางผลผลิตของงานใหมากขึ้นเฮอรซเบอรก เชื่อวา 

คนหรือผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมขึ้นกับความพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจใน

งานจะชวยเพิ่มความสนใจในงานและเพิ่มความกระตือรือรนในการทำงานมากขึ้น ยอมทำใหผลผลิตสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม

หากเกิดความไมพอใจในงานแลว ยอมกอใหเกิดผลเสียทำใหคนไมสนใจ ไมกระตือรือรน ผลผลิตก็ตกต่ำ เฮอรซเบอรก กลาว

วามีปจจัยอยู 2 ประการ ที่เปนแรงจูงใจทำใหคนอยากทำงาน คือ ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) และ

ปจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) หรือปจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

          1). ปจจัยดานแรงจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) เปนปจจัยปจจัยภายในที่สงผลตอประสิทธิภาพและ

ความตั้งใจที่จะทำงาน เปนสิ่งที่กระตุนทำใหพนักงานเกิดความตองการที่จะทำงาน โดยเกี่ยวของกับเหตุการณที่ดีที่จะเกิด

ขึ้นกับพนักงาน อันจะทำใหพนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่จะทำ  

          2). ปจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) หรือ ปจจัยดานสุขอนามัย (Hygiene Factors)คือ ปจจัยซึ่งรักษาแรงจูงใจ

ที่มีอยูในปจจุบันนั้น ใหคงอยูเปนปกติ หรืออาจเรียกวาเปนปจจัยไมใหเกิดความไมพอใจ การเพิ่มปจจัยประเภทนี้ไมไดสราง

ความพอใจในระยะยาว เปนเพียงเปนปจจัยที่มีสวนสรางความพอใจแกบุคคลที่ทำงาน 

 

     ทฤษฎีลำดับความตองการของมาสโลว (Maslow) เปนทฤษฎีจิตวิทยาที่ระบุวา มนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” 

(wanting animal) มนุษยแตละคนมีความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองเปนหลัก ความตองการของมนุษยมี

มากมายหลายอยางดวยกัน เมื่อมนุษยปรารถนาทีจ่ะไดรับความพงึพอใจ และเมื่อมนุษยไดรับความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งแลวกจ็ะ

ยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ตอไป ซึ่งตองไดรับความพึงพอใจจากความตองการพื้นฐานหรือต่ำสุดเสียกอน จึงจะผาน

ขึ้นไปยังความตองการขั้นสูงตามลำดับ 

          ลำดับขัน้ความตองการของมนษุย (The Need–Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow 

เรียงลำดับความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลำดับดังนี้  

               1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs)  

               2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)  

               3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and love needs)  

               4. ความตองการไดรับความนับถอืยกยอง (Esteem needs) 

               5. ความตองการทีจ่ะเขาใจตนเองอยางแทจรงิ (Self-actualization needs)  

 

     ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) ไดเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทำงานซึ่งไดรับความนิยมอยางมากใน

การอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทำงานโดยมีความเห็นวาการที่จะจูงใจใหพนักงานทำงานเพิ่มขึ้นนั้นจะตอง

เขาใจกระบวนการทางความคิดและการรับรูของบุคคลกอน โดยปกติเมื่อคนจะทำงานเพิ่มขึน้จากระดับปกตเิขาจะคิดวาเขาจะ

ไดอะไรจากการกระทำนั้นหรือการคาดคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอยางในกรณีของการทำงาน 

พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดวาการกระทำนั้นนำไปสูผลลัพธบางประการที่เขามีความพึงพอใจ เชน เมื่อ
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ทำงานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑที่ดีขึ้นทำใหเขาไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงและไดคาจาง

เพิ่มขึ้น 

     ทฤษฎีแรงจูงใจของแมกคลลีแลนด (McClelland’s Need Theory) ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทำ

การเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสำเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทำของเขา  ซึ่งความตองการความสำเร็จนี้

ในแงของการทำงานหมายถึงความตองการที่จะทำงานใหดีที่สุดและทำใหสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว เมื่อตนทำอะไรสำเร็จไดก็จะ

เปนแรงกระตุนใหทำงานอื่นสำเร็จตอไป หากองคการใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จำนวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและ

เติบโตเร็ว 

     ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเกรเกอร (McGregor’s) แนวคิดของทฤษฎีผูนำ 2 ประเภทหรือที่รูจักกันในชื่อ ทฤษฎี X และ 

ทฤษฎี Y คือแนวคิดที่เกี่ยวกับมุมมองในการบริหารของผูนำ 2 รูปแบบที่แตกตางกันตามมุมมองที่ผูนำมีตอพนักงาน โดยผูนำ

ในทฤษฎี X เชื่อวาพนักงานเหลานี้ตองถูกบังคับควบคุมดวยกฎเกณฑที่เขมงวด และขมขูดวยการลงโทษจึงจะมีแรงจูงใจใน

การทำงานและสามารถทำงานไดตามเปาหมายที่กำหนด สวนผูนำที่มีแนวคิดแบบทฤษฎี Y คิดวาไมจำเปนตองบังคับหรือ

ควบคุมอยางจริงจังเพื่อใหคนเหลานี้ทำงาน แตผูนำที่มีแนวคิดแบบทฤษฎี Y มีหนาที่เพียงมอบหมายงาน ใหคำแนะนำ และ

สรางแรงจูงใจทางบวกใหพนักงานเหลานี้เทานั้น 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทำงาน 

 

     วิทยา ดานธำรงกูล(2546) ไดกลาวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเพื่อการ

บรรลุเปาหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ตนทุน หรือจำนวนทรัพยากร ที่ใชไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิต

ที่ไดเชน ตนทุน แรงงาน เวลาที่ใช อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน    

     แสวง รัตนมงคลมาศ(2514, หนา 100) ไดศึกษาความหมายของประสิทธิภาพจาก ทรรศนะของบุคคลตาง ๆ พบวา มี

องคประกอบรวมตรงกันอยางหนึ่งคือ ประสิทธิภาพหมายถึง ความสามารถในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งใหสำเร็จลุลวง

ไปโดยดีที่สุด ซึ่งความหมายของคำวาโดยดีที่สุดในดานธุรกิจหมายถึงการใหไดผลกำไรสูงสุดแตถาเปนการบริหารราชการ

หมายถึง ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูรับบริการไดสูงสุด 

     วิรัช สงวนวงศวาน (2547 : 10) ไดใหแนวคิดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจุดมุงหมาย โดย

ใชทรัพยากรต่ำาสุด กลาวคือ ใชวิธีการใหเกิดการจดัการทรัพยากรที่สิ้นเปลืองใหนอยที่สุด โดยมีเปาหมายคือประสิทธิผลหรือให

บรรลุเปาหมาย ที่กำหนดไวสูงสุด 

     ธัญญา ผลอนันต (2546 : 77) กลาววา ปจจัยที่สงผลใหผูบริหารมีประสิทธิภาพ ไดแก พฤติกรรมสวนตัวของผูบริหาร ประสิทธิภาพ

ขององคการ คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของผูบริหารและ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวผูบริหาร นอกจากนี้ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานคือ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนองคประกอบที่สำคัญในการทำงานอยางใดอยางหนึ่งใหประสบ

ความสำเร็จการที่บุคคลในองคการจะเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารและสิ่งจูงใจเปนองคประกอบ

โดยจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลดวย 

 

2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

      

     จุฑามาศ นิ่มจิตต (2564) ไดศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานอัยการ จังหวัด

นนทบุรีที ่เปนผลมาจากการปรับใชเทคโนยีดิจิทัล และระบุถึงปญหา อุปสรรค และเพื ่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี พบวา ประสิทธิภาพ
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การ ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี คือ 1) ดานคุณภาพของงาน 2) ดาน

ปริมาณงาน 3) ดานเวลา 4) ดานคาใชจาย ในสวนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานจังหวัดนนทบุรี คือ 1) การจัดสรรงบประมาณที่ไมเพียงพอ 2) การไมไดนำทักษะมา ชวยในการ

ยกระดับการปฏิบัติงานในหนวยงานใหเกิดความมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 3) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดาน

เทคโนโลยี โดยแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานอัยการ

จังหวัดนนทบุรี คือ 1) ปรับปรุง Hardware และ Software ใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลา 2) จัดอบรม

ขาราชการในหนวยงานสำนักงานอัยการจังหวัด นนทบุรีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3) มีปรับปรุงโครงสรางงานบริหารงานภายในเพื่อ

แกปญหาไดรวดเร็วทนัตอสถานการณ 4) รวบรวม องคเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีอยางเปนระบบ 

     ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในกำรทำงานที่บานโดยมีปจจัยที่ศึกษาทั้งหมด 8 

ปจจัย พบวา ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ไดแก (1) การรับรูถึงประโยชนในการใชงานเทคโนโลยีสำหรับการทำงานที่บาน (2) 

อุปกรณที่ใชในการทำงานชวยใหการทำงาน สะดวกรวดเร็ว (3) องคกรสนับสนุนใหทำงานที่บาน และ (4) ซอฟตแวรที่

เอื้ออำนวยตอการใชงานเทคโนโลยีสำหรับ การทำงานที่บานการทำงานที่ทำใหประสบความสำเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 

รวมกันอธิบายความผันแปรประสิทธิภาพ ในการทำงานที่บานไดรอยละ 40.5 

     พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ไดศึกษาปจจัยที่สงงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขต

สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และ ขาราชการที่มีระดับการศึกษาระดับ ตำแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่ แตกตางกัน มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน สภาพแวดลอมในการ ทำงาน 

การยอมรับนับถือ และสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

     มณฑิรา เทียนประสิทธิ์ (2563) ไดศึกษาประสิทธิภาพการทำงานที่บานของกลุมคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลภายใตสถาณการโควิด-19 พบวา ดานปจจัยประชากร เพศ อายุสถานภาพ และอาชีพ ตางกัน ทำให ประสิทธิภาพ

การทานที่บานไมตางกัน แตลักษณะงานตางกันทำใหประสิทธิภาพการทำงานที่บานตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการทำงานที่บาน การรับรูตอสถานการณโควิด-19 และการรับรู/ถึงความง[ายจากการทำงานที่บาน 

ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานที่บาน ความเข/ากันได/ของ งานในการทำงานที่บาน บรรทัดฐานที่ทำงาน บรรทัดฐานที่

บาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยตอ การใช และนโยบายองคกร มีผลตอประสิทธิภาพการทำงานที่บานที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

     อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดศึกษาระดับปจจัยในการทำงาน ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

ความแตกตางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการ

ทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวา ตำแหนงแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานที่แตกตางกัน สวน เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอายุงาน ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานที่แตกตางกัน 

 

2.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

     ในการศึกษา ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบริษทั กับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 

(Work From Home) ไดมกีารกำหนดตัวแปรตนและตัวแปรตามเพือ่เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมกีรอบแนวคิดในการ

ดำเนินการวิจัย ดังนี ้
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 ตัวแปรตน (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่บริษัทมีนโยบายใหสามารถทำงานจาก

ที่บานได จำนวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

     การวิจัยครั้งไดเก็บขอมูลแบบสอบถามแบบออนไลน โดยสงลิงคแบบสอบถาม หรือ QR Code ผานชองทาง Facebook 

Line หรือชองทางออนไลนอื่นๆ โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

     เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

     สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก เงินเดือน ลักษณะเปนขอคำถามแบบปลาย

ปด 

     สวนที่ 2 แบงเปน 2 สวน คือคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีทีท่างบริษทัผูตอบแบบสอบถามใชในการทำงานจากที่บาน

ลักษณะเปนคำถามปลายปด และสวนของคำถามเกี่ยวการรับรูดานเทคโนโลยีที่พนกังานใชในการทำงานลักษณะเปนขอ

คำถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

     สวนที่ 3 คำถามเกีย่วกับนโยบายทีท่างบรษิัทออกมาเพิ่มเปนขอบังคับและนโยบายสนับสนุนสำหรับการทำงานจากที่บาน 

(Work From Home) 

     สวนที่ 4 คำถามเกีย่วกับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From Home)  

การวิเคราะหขอมูล 

ดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ (Gender) 

2. อาย ุ(Age) 

3. แผนก (Department) 

4. ระดบัการศึกษา (Education) 

5. เงินเดือน (Salary) 
 

ประสิทธิภาพการทาํงานจากท่ีบา้น (Work 

From Home) ดา้นเทคโนโลยี 

1. การรับรู้เทคโนโลยท่ีีพนกังานใชท้าํงาน 

 

ดา้นนโยบายบริษทั 

1. นโยบายบริษทัท่ีออกมาเพ่ือการทาํงานจากท่ี

บา้น 
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     สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใชอธิบายลักษณะของกลุมประชากรตัวอยาง ใชสถติิเชิงอนมุาน (Inferential 

statistics) โดยใชสถิติแบบ T-Test แบบ Independent sample สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดีย่ว (One-Way 

Analysis of Variance) การวเิคราะหสหสัมพนัธอยางงายของ เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประชากรศาสตรดานเพศกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย F-test 

เพศ ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่าน F Sig 

𝒙𝒙� S.D. 

ชาย 4.14 0.58 0.319 0.727 

หญิง 4.17 0.57   

ไมระบ ุ 4.23 0.48   

รวม 4.17 0.59   
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่  การเปรียบเทียบความแตกตางดานเพศมีความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) จากการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test พบวา คาสถิติคา F เทากับ 0.319 และคา Sig เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทาง

สถิตที่ 0.05 แสดงวา เพศที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหประชากรศาสตรดานอายุกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย F-test 

อาย ุ ประสิทธิภาพการทำงานจากที่

บาน 

F Sig 

𝒙𝒙� S.D. 

ต่ำกวา 30 ป 4.22 0.57 8.013 0.000* 

30 – 39 ป 4.26 0.48   

40 – 49 ป 3.97 0.64   

50 ปขึ้นไป 3.70 0.80   

รวม 4.17 0.57   
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

      จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางดานอายุมีความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) จากการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test พบวา คาสถิติคา F เทากับ 8.013 และคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทาง

สถิตที่ 0.05 แสดงวา อายุที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบททดสอบรายคูของประชากรศาสตรดานอายกุับประสิทธิภาพการทำงาน  
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 ต่ำกวา 30 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปขึ้นไป 

ต่ำกวา 30 ป  -0.45 0.24* 0.51* 

30 – 39 ป   0.29* 0.56* 

40 – 49 ป    0.27 

50 ปขึ้นไป     
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 3 การทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ในการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพการ

ทำงานที่แตกตางกันระหวางผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง ต่ำกวา 30 ป กับอายุระหวาง 40 – 49 ป และ 50 ปขึ้นไป 

และกลุมผูที่มีอายุ 30 – 39 ป กับกับอายุระหวาง 40 – 49 ป และ 50 ปขึ้นไป 

 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหประชากรศาสตรดานระดับการศึกษากับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปรียบเทยีบคาเฉล่ีย F-test 

ระดับการศึกษา ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่าน F Sig 

𝒙𝒙� S.D. 

มัธยมศึกษา 4.36 0.51 2.708 0.045* 

ปวช./ปวส./อนปุริญญา 4.08 0.64   

ปริญญาตร ี 4.11 0.64   

ปริญญาโทหรือสูงกวา 4.28 0.39   

รวม 4.17 0.57   
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางดานระดับการศึกษามีความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) จาก

การทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test พบวา คาสถิติคา F เทากับ 2.708 และคา Sig เทากับ 0.045 ซึ่งมากกวาระดับ

นัยสำคัญทางสถิตที่ 0.05 แสดงวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบททดสอบรายคูของประชากรศาสตรดานระดับการศึกษากับประสิทธิภาพการทำงาน  

 มัธยมศึกษา ปวช./ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี ปริญญาโทหรือสูง

กวา 

มัธยมศึกษา  0.27 0.24 0.07 

ปวช./ปวส./อนปุริญญา   -0.03 -0.19 

ปริญญาตร ี    -0.16* 

ปริญญาโทหรือสูงกวา     
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 5 การทดสอบรายคูดวยวิธี LSD ในการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพการ

ทำงานที่แตกตางกันระหวางผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีกับปริญญาโทหรือสูงกวา 

 

ตารางที่ 6 ผลการวเิคราะหประชากรศาสตรดานแผนกกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปรยีบเทียบคาเฉล่ีย F-test 

แผนก ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่าน F Sig 
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𝒙𝒙� S.D. 

มัธยมศึกษา 4.16 0.60 1.813 0.073 

การเงิน 4.24 0.53   

เทคโนโลย ี 4.24 0.44   

ฝายการตลาด/ขาย 3.90 0.75   

ฝายผลิต 4.13 0.60   

ฝายบุคคล 4.10 0.57   

จัดซื้อ 4.35 0.43   

ฝายบริหาร 4.09 0.69   

บริการลูกคา 4.14 0.35   

อื่น ๆ  4.17 0.57   

รวม 4.16 0.60   
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางดานแผนกมีความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) จากการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test พบวา คาสถิติคา F เทากับ 1.813 และคา Sig เทากับ 0.073 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญ

ทางสถิตที่ 0.05 แสดงวา แผนกที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานไมแตกตางกัน 

     สมมติฐานยอยที่ 1.5 พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตรดานเงินเดือนที่แตกตางจะมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่

บานที่แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหประชากรศาสตรดานเงินเดือนกับประสิทธิภาพการทำงาน โดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย F-test 

เงินเดอืน ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่าน F Sig 

𝒙𝒙� S.D. 

นอยกวา 10,000 บาท 4.36 1.02 2.242 .051* 

10,000 – 20,000 บาท 4.22 0.64   

20,001 – 30,000 บาท  4.23 0.58   

30,001 – 40,000 บาท 4.02 0.62   

40,001 – 50,000 บาท 4.14 0.44   

มากกวา 50,000 บาท 4.26 0.44   

รวม 4.17 0.57   
หมายเหตุ: *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 7  การเปรียบเทียบความแตกตางดานเงินเดือนมีความสำคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.17) จากการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ F-test พบวา คาสถิติคา F เทากับ 2.242 และคา Sig เทากับ .051 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญ

ทางสถิตที่ 0.05 แสดงวา เงินเดือนที่แตกตางกันมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 8 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบายของบริษัท กับประสิทธิภาพการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่าน (Work 

From Home) 

Pearson 

Correlation (r) 

Sig (2-tailet) ระดับความสัมพันธ 

การรับรูเทคโนโลยี .833 0.000* สูง 

นโยบายสำหรับการทำงานที่บาน .858 0.000* สูง 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางการรับรูเทคโนโลยี และนโยบาย

ของบริษัท กับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From Home) พบวา การรับรูเทคโนโลยีโดยรวม และนโยบาย

สำหรับการทำงานที่บานโดยรวม มีคา Sig (2-tailet) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับสมมติฐานหลัก และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง หรือก็คือการรับรูเทคโนโลยีโดยรวมมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการรับรูเทคโนโลยี มีคา Sig (2-tailet) เทากับ 0.000 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เทากับ 0. 833 คือ ตัวแปรมีความสัมพันธในระดับสูง และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หมายความวา การรับรู

เทคโนโลยีมีความสัมพันธตอการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work FromHome)  

 ดานนโยบายสำหรับการทำงานที่บาน มีคา Sig (2-tailet) เทากับ 0.000 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.858 คือ 

ตัวแปรมีความสัมพันธในระดับสูง และมีความสัมพันธไปในทศิทางเดยีวกัน หมายความวา นโยบายสำหรับการทำงานที่บานมี

ความสัมพันธการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

 

ประเด็นที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร 

 ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ แผนก และเงินเดือน ที่แตกตางกัน มีประสิทธภิาพการทำงานจากที่

บานไมแตกตางกัน สอดคลองกบัแนวคิดของ Herzberg (1959) ที่อธิบายไววา แตละบุคคลมีปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการทำงาน

และเปนปจจัยที่ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพเปนที่พงึพอใจ ซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหบุคคลนั้น ๆ มีทัศนคตทิี่ดีตอการทำงานซึ่ง

มีความเกี่ยวของกับความรับผิดชอบของงาน และความกาวหนาของงานซึ่งมีความเกี่ยวของกบัคาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน

อยางเชน เงินเดือน ซึ่งเปนปจจัยทีท่ำใหบุคคลผูทำงานมีความความตั้งใจทำงานใหออกมามปีระสิทธิภาพมากที่สุด รวมถงึ

สอดคลองกับแนวคิดของ McClelland (2016) ที่กลาวไววา คนจะประสบความสำเร็จ หรือทำส่ิงตาง ๆ ออกมาอยางมี

ประสิทธิภาพมาจากการกระทำตาง ๆ หรือการทำงานจนนำมาซึ่งปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหดีขึ้นไดอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสำนกังานเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลในดานรายไดตอ

เดือนที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับงานทีร่บัผิดชอบ ซึ่งมีความใกลเคียงกบั
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การศึกษาในครัง้นี้ในปจจัยดานแผนก ซึ่งผลการศึกษาพบวา งานที่รับผิดชอบที่แตกตางกัน มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของ อัครเดช ไมจันทร (2560) ทำการศึกษาปจจัยที่มีปประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอตุสาหกรรมติดตั้งเครือ่งจกัรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ผลการ

เปรียบเทียบระหวางปจจัยการทำงานจำแนกตามปจจัยสวนบคุคลดานเพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน และอายุที่แตกตางกันในทกุดานสงผลตอปริมาณการผลิต คุณภาพของงาน และความเร็วของการทำงาน ซึง่

เปนประสิทธิภาพการทำงานไมแตกตางกัน 

 

ประเด็นที่ 2 จากการวิเคราะหการรับรูดานเทคโนโลยีที่พนักงานใชในการทำงานกับการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 

 ผลการศึกษาการวิเคราะหการรบัรูดานเทคโนโลยีที่พนักงานใชในการทำงานในภาพรวมซึ่งประกอบดวย 6 ประเด็น 

มีความสัมพันธกับการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานอยางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ 0.5 โดยประเด็นที่ผูตอบใหความ

คิดเห็นมากที่สุดคือ การที่องคกรมกีารเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรพรอมที่จะเรียนรูใหมก็จะยิง่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานจากทีบ่านมากเพิ่มขึน้ สอดคลองงานวิจัยของ จุฑามาศ นิ่มจิตต และโกวิทย กงัสนันท (2564) ศึกษา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบรุี ที่มีผลมาจากการปรับใชเทคโนโลยีดิจิทัล พบวา 

เทคโนโลยีดิจิทลัสำหรับกการทำงานชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหกับบุคลากร ซึ่งผูปฏิบัติงานหรอืบคุลากรในองคกร

สวนใหญในปจจุบันมีการยอมรับการใชเทคโนโลยีและพรอมเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีเพือ่นำมาใชในการปฏิบัติงาน โดย

ปรับใชเทคโนโลยีดิจิทัลชวยใหการทำงานมีความถูกตอง มาตรฐาน และรวดเร็ว กลาวคือ บคุลากรสามารถปฏิบัติงานไดใน

ปริมาณที่มากขึน้และใชเวลานอยลง ซึ่งการรบัรูดานเทคโนโลยีจะชวยใหปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ และมีเทคนิคการทำงาน

ใหมีความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ สามารถบรหิารจัดการเวลาไดดีมากขึ้น อีกทั้งกระบวนการทำงานของหนวยงานนั้นมีความ

กระชับคลองตวัขึ้น เชนเดยีวกนักับงานวจิัยของ ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธภิาพ

ในการทำงานทีบ่าน ผลการศึกษาพบวา การทำงานที่บานจำเปนตองใชอุปกรณอิเล็กทรอนกิส ซอฟตแวรที่อำนวยความ

สะดวกในการใชงานเทคโนโลยเีพื่อการทำงาน ผลการศึกษาพบวา ซอฟตแวรที่เอื้ออำนวยตอการใชงานเทคโนโลยีสำหรับการ

ทำงานที่บาน ชวยใหการทำงานที่บานมีประสิทธิภาพเปนอยางดี ทัง้นี้พนกังานควรไดรับการเพิ่มความรูความเขาใจเกีย่วกับ

การใชเทคโนโลยีสำหรับการทำงานที่บานอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ มณฑิรา เทยีนประสิทธิ และบุฏกา ปณฑุรอัมพร 

(2564) ทำการศึกษาประสิทธภิาพการทำงานที่บาน (Work from home) ของกลุ"มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลภายใตสถานการณโควิด-19 พบวา เทคโนโลยีเอื้ออาํนวยตอการทำงานที่บาน อกีทัง้ยังมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ทำงานที่บานทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถติิ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวยในการปฏิบัตงิาน และเพื่อการส่ือสารประสานงานเพื่อความ

สะดวกและรวดเร็ว  

 

 ประเด็นที่ 3 จากการวิเคราะหนโยบายที่ทางบริษทัออกมาเพิม่เปนขอบงัคับและนโยบายสนับสนุนสำหรับการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) กับการมีประสิทธภิาพการทำงานจากที่บาน 

ผลการศึกษาการวิเคราะหนโยบายที่ทางบรษิทัออกมาเพิ่มเปนขอบังคับและนโยบายสนับสนุนสำหรับการทำงานจากที่บาน 

(Work From Home) มีความสัมพันธกับการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน โดยประเด็นที่ผูตอบแบบสอบถามให

ความสำคัญมากที่สุดคือ องคกรมีชองทางติดตอส่ือสารกับเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและรวดเรว็ในกรณทีี่

ตองคุยงานกับคนอื่น ๆ และองคกรมีการกระจายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ อยางเหมาะสมและชัดเจนถึงแมจะเปนการ

กระจายงานผานระบบออนไลน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผล

ตอประสิทธิภาพในการทำงานที่บาน ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนการทำงานที่บาน ซึง่อาจเปนในรูปแบบของนโยบาย 

หรือขอบังคับ ชวยใหการทำงานที่บานเปนระบบ อีกทัง้ยงัมีกระบวนการตาง ๆ เขามาเกี่ยวของเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
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ทำงานมากยิ่งขึน้ รวมถงึยงัชวยใหระบบการทำงานงายยิ่งขึ้น อาทิ องคกรมกีารลดขั้นตอนของการอนุมัติ หรือมีชองการติดตอ

ที่งาย และมีหลายระบบมากยิง่ขึ้น และสงผลตอประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนีย้ังสอดคลองกับ มณฑิรา เทยีนประสิทธิ 

และบุฏกา ปณฑุรอัมพร (2564) ทำการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานที่บาน (Work from home) ของกลุ"มคนทํางานใน

เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลภายใตสถานการณโควิด-19 พบวา นโยบายองคกรสงผลต[อประสิทธิภาพการทำงานที่

บาน ซึ่งเปนสวนชวยในการทำใหการทำงานทีบ่านเปนไปดวยความเหมาะสม ซึ่งการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนชวยใหพนักงาน

นั้นสามารถทำงานที่บานไดอยางชัดเจน และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงสุด โดยมีกฎระเบียบอยางชัดเจน และมี

การส่ือสารที่รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับขอบังคับในการปฏิบัติงานที่บาน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
     สรุปผล 

     ผลการศึกษาพบวา  

1. อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และ 0.045 ตามลำดับสวนเพศ แผนกที่ทำงาน และเงินเดือนไมมีความสัมพันธกัน 

2. ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการรับรูเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานพบวา การรับรู

เทคโนโลยีที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

3. ผลการหาความสัมพันธระหวางนโยบายบริษัทกับประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานพบวา การที่บริษัทมีความพรอม

ดานนโยบายที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 

 

     ขอเสนอแนะ 

     1. จากผลการศึกษาการรับรูดานเทคโนโลยีที่พนักงานใชในการทำงานมีผลตอการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน 

พบวา มีความสัมพันธในระดับสูง โดยบุคลากรผูทำงานเห็นถึงความสำคัญของการรับรูเทคโนโลยีที่ใชในการทำงาน ดังนั้น 

ผูบริหารและผูที ่เกี ่ยวของจำเปนตองใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่มีความเสถียรภาพเขามาใชในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ควรมีทีมหรือหนวยงานฝายสนับสนุนใหคำปรึกษาเพื่อการแกไขปญหาดวยตนเองในเบื้องตนดานเทคโนโลยีที่ใชใน

การทำงานจากที่บานเพื่อเปนการลดขอผิดพลาดระหวางการทำงาน รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความชำนาญใน

การใชงานระบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงานในดานตาง ๆ ซึ่งอาจะเปนการจัดอบรมในทุก ๆ เดือน เปนตน  

     2. นโยบายที่ทางบริษัทออกมาเพิ่มเปนขอบังคับและนโยบายสนับสนุนสำหรับการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home) พบวา มีความสัมพันธกับการมีประสิทธิภาพการทำงานจากที่บานในระดับสูง โดยผูปฏิบัติงานเห็นวาองคกรมีชองทาง

ติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาอยางชัดเจนและรวดเร็วในกรณีที่ตองคุยงานกับคนอื่น ๆ มากที่สุด ดังนั้น 

ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของใหความสำคัญกับการติดตอสื่อสารผานระบบออนไลน และใชเปนชองทางหลักชองทางเดียวในการ

สื่อสารระหวางการทำงานที่บานเพื่อลดความผิดพลาอดในการสื่อสาร นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนสนับสนุนทรัพยากร/

อุปกรณที่จำเปนตองใชในการทำงานจากที่บานอยางเพียงพอตอความจำเปน 

 

      

     ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

     1. การวิจัยในครั้งตอไป ผูศึกษาสามารถตอยอดผลการครัง้นี้ ในการศึกษาเพิ่มเติมในสวนของกลยุทธการส่ือสารภายใน

ขององคกรเพือ่สรางการรับรูในการทำงานในชวงของการทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

904



     2. การวจิัยในครั้งนี้ จากผลการวิเคราะหปจจัยทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการทำงานเขามาใชในการส่ือสาร โดยในการศึกษา

พบวา การทำงานที่บานยังมกีระบวนการทำงานที่ยุงยาก จงึควรมีการศึกษาประเด็นปจจยัการทำงานเพิ่มเตมิ เชน ลักษณะ

งาน สภาพแวดลอมในการทำงาน และปริมาณงาน เปนตน มาใชในการศึกษาในการศึกษาครัง้ตอไป เพื่อใหไดขอมูลที่

ครบถวน และหลากหลายมากยิง่ขึ้น 
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ผลกระทบของมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มี

ตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและชวงสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 

Effects of Retail Investor Trading value and Macroeconomic Factors on SET 

Index Before and During the COVID-19 Pandemic 

ธัญลักษณ สทุธารักษ01  และ พรวรรณ นันทแพศย12 

Thanyaluk Sutdharuk and Pornwan Nunthaphad 

 

บทคัดยอ 

 การวจิัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทาง

เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและชวงสถานการณการแพรไวรัสโคโรนา 

โดยแบงตัวแปรอิสระ ไดแก มูลคาการซื้อขายกลุมนักลงทุนในประเทศ (LOCAL) มูลคาการซือ้ขายกลุมนักลงทุนตางประเทศ 

(FOREIGN) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคเอกชน (CCI) อัตราดอกเบ้ีย (IR) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ) อตัราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ป(BOND) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ดชันีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 

(TISI) อัตราเงินเฟอ (CPI) อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ (NEER) และตัวแปรหุนคือเหตุการณกอนและชวงระหวางการ

เกิดการแพรของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใชขอมลูประเภททุตยิภูมิแบบอนุกรมเวลา ศึกษาขอมูลรายเดือนของปจจัยที่

ทำการศึกษาประเภทรายเดือน รวมทัง้ส้ิน 60 เดือน โดยใชสมการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) 

คำสำคญั: มูลคาการซื้อขายกลุมนักลงทุนรายยอย,ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค,ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

Abstract 

The purpose of this study is examine the Effects of Retail Investor Trading value and Macroeconomic 

Factors on SET Index Before and During the COVID-19 Pandemic by dividing the independent variables 

which are turnover by general investor group (LOCAL) turnover by foreign investor group (FOREIGN) 

commodity chanel index (CCI) interest rate (IR) dowjone (DJ) US-bond (BOND) Foreign direct investment 

(FDI) thai industries sentiment index (TISI) consumer price index (CPI) nominal effective exchange rate (NEER). 

Dummy variable is the before and during the coronavirus situation which is studied from the secondary 

time Series data by studying the monthly data of the factors studied monthly, a total of 60 months were 

tested using multiple linear regression analysis (MLR) 

Keywords:Retail Investors,Macroeconomic Factors,SET Index,The COVID-19 Pandemic 
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 1. บทนำ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand : SET) ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงระดมทุน

สำหรับธุรกิจที่ตองการเงินทุนนอกเหนือจากการกูยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินโดยกอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2518 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปที่ผานมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจาก

เปนแหลงระดมเงินทุนที่สำคัญอยางยิ่งของภาคธุรกิจและเพื่อใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของสวน

ตางราคา (Capital Gain) และเงินปนผลที่ดีกวาการออมดวยการฝากเงินไวกับธนาคารและสถาบันการเงิน ทั้งนี้นักลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม ไดแก กลุมนักลงทุนสถาบัน กลุมนักลงทุนบริษัทหลกัทรัพย  

กลุมนักลงทุนตางประเทศ และกลุมนักลงทุนในประเทศ  ซึ่งภาวะการณซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมีการตอบสนอง

จากผลกระทบของตัวแปรตาง ๆ หรือปจจัยตางๆอยางรวดเร็ว  เนื่องจากนักลงทุนทั่วไปหรือที่เรียกวา “นักลงทุนรายยอย” 

นั้นมีสัดสวนการลงทุนที่อยูในระดับสูงซึ่งรวมไปถึงนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณใดที่มี

อิทธิพลตอตลาดยอมมีทำใหนักลงทุนในตลาดมีการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยที่ถือครองอยูอยางรวดเร็ว  ทำใหดัชนีมีการ

ปรับตัวเปล่ียนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็วตลอดทั้งป (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย , 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    เปรียบเทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย ยอนหลัง 5 ป  (Bloomberg Earning Estimate) 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาขอมูลมูลคาการซื้อขายตามกลุมนักลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในรูปที่ 1 พบวาสัดสวน

มูลคาการซื้อขายของนักลงทุนสะสมในชวงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 มีสัดสวนของนักลงทุนตางประเทศและนัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศมีมูลคาการซื้อขายมากที่สุดเกินรอยละ 80 ขณะที่กลุมนักลงทุนสถาบันในประเทศและบัญชีบริษัท

หลักทรัพยมีสัดสวนมูลคาการซื้อขายเพียงรอยละ 17 นั่นแสดงกลุมนักลงทุนสวนใหญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่สำคัญ คือ กลุมนักลงทุนตางประเทศและนักลงทุนในประเทศดังนั้นกลุมนักลงทุนทั้งสองกลุมสามารถใชเปน

เครื ่องชี ้ในการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทิศทางของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยเมื ่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยมีการ

เปล่ียนแปลงในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไดเปนอยางดี 
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ขณะที่กลุมนักลงทุนทั่วไปในประเทศโดยเปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปนกลุมที่มีสัดสวนการลงทุนเฉล่ีย

ประมาณรอยละ 40 ซึ่งมีมูลคาการซื้อขายสูงกวานักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564) การแพรระบาดในชวงดังกลาวสงผลใหนักลงทุนรายยอยมีการขายหุนจำนวนมาก 

เนื่องจากนักลงทุนรายยอยสวนใหญตัดสินใจลงทุนเปนการลงทุนระยะสั้นไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

หุนได และขาดขอมูลความรูพื้นฐานในการลงทุน ไมไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดาน

บริษัท รวมทั้งขอมูลทางดานงบการเงิน อัตราสวนทางการเงนิตาง ๆ รวมถึงไมไดนำเครื่องมือทางเทคนิคที่เกีย่วของมาใช กอน

การตัดสินใจลงทุน 

นอกจากนี้ นักลงทุนรายยอยบางคนอาจจะไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจหลายตัว เชน อัตราการวางงานที่

เพิ่มสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2563 จากขอมูลของสำนักงานสถิต ิพบวา มีอัตราการวางงานทัว่ประเทศสูงขึน้จากรอยละ 0.96 ณ ส้ินป 

2562 เปนรอยละ 1.49 ณ สิ้นป พ.ศ. 2563 และพบวาในภาคใตมีอัตราการวางงานสูงที่สุด สอดคลองกับหลายอุตสาหกรรม

ในภาคใตที่พึ่งพิงการทองเที่ยวเปนหลัก ทำใหมีธุรกิจบริการที่เกีย่วของกับการทองเทีย่วที่ไดรบัผลกระทบมากสงผลใหแรงงาน

ที่อยูในภาคบริการวางงานเปนจำนวนมาก 

เมื่อวิเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจากงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการที่ผานมา

พบวาปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนตัวชี้วัดแนวโนมของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยไดเปนอยางดี ซึ่งการวิเคราะหจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจลงมาสูบริษัทหลักทรัพยจะเรียกการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานตามแนวคิดนี้วา “วิธีวิเคราะหแบบบนลงลาง” 

(Top-Down Approach) (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558) กลาวคือ ใชขอมูลไดจากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานมา

กำหนดขอบเขตการลงทุนในหลักทรัพยใหแคบลง นอกจากนี้ การพิจารณาและพยากรณทิศทางภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะ

ทำใหผูลงทุนทราบถึงราคาหลักทรัพยที่ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดวย 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษามูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอย ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยในชวง

กอนและชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ตารางที่ 1: สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ก.พ. 2565 

  หน่วย: ล้านบา  

นักลงทุน 
ซ้ือ ขาย สุทธ ิ

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

สถาบันในประเทศ 155,338.78 7.44 181,028.51 8.67 -25,689.73 - 

บัญชีบริษัทหลักทรัพย ์ 186,550.17 8.93 182,078.84 8.72 4,471.32 - 

นักลงทุนต่างประเทศ 884,823.85 42.37 865,176.88 41.43 19,646.97 - 

นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 861,715.22 41.26 860,143.78 41.19 1,571.44 - 

ท่ีมา: เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

908



2.ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมมีการศึกษาเชิงประจักษจำนวนมากเกี่ยวกับปจจัยกำหนดราคาหุนนักวิจัยหลายคนทำการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางราคาหุนกับปจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งอาจเปนไดทั้งภายในและภายนอกงานวิจัยไดใช

ทฤษฎีแนวคิดและมีขอคนพบที่มีความนาสนใจและมีความหลากหลาย ผูวิจัยไดสังเคราะหและรวบรวม โดยไดนำเสนอ

ตามลำดับหัวขอตอไปนี้ 

1 .ทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เปนการวิเคราะหการลงทุนใน

หลักทรัพยซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะนำแนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยโดยปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมาใชเทานั้น 

2 ทฤษฎีการกำหนดราคาหุน (Arbitrage Pricing Theory – APT)  เปนรูปแบบทางเทคนิคหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ

ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนที่คาดหวังของสินทรัพยทางการเงินกับความเสี่ยง แบบจำลองนี้ไดรับการออกแบบเพื่อจับ

ภาพความ“สามารถใชผลดังกลาวเพื่อชวยในการกำหนดราคาหลักทรัพยได 

3.ทฤษฎีความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย (Theory of Stock Investment and Speculation) ความเสี่ยงจาก

การลงทุน (Investment Risk) หมายถึง ความไมแนนอนในการไดรับเงินคืนและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดไว

หรือโอกาสที่ราคาของหลักทรัพยที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงและใหผลลัพธจริงที่แตกตางจากผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงจาก

การลงทุนในหลักทรัพยประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ Systematic Risk และ Unsystematic Risk 

4 ทฤษฎีอัตราผลตอบแทน (Rate of Return) ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทตาง ๆ มักแสดงในรูปรอยละ โดย

เปรียบเทียบกับเงิน ลงทุนตน งวดและมักคิดตอระยะเวลาหนึ่งป โดยเรียกรวม ๆ วา “อัตราผลตอบแทน” ซึ่งเปนตัวบง บอก

ถึง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับหรือจะไดรับในหนึ่งงวดจากการลงทุนประเภทนั้น ๆ 

5 ทฤษฎีแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ทฤษฎีทางการเงินที่

กลาวถึงอัตราผลตอบแทนที ่คาดหวัง กับ ความเสี ่ยงของตลาด ซึ ่งสามารถนำมากำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 

(expected return) เมื่อเทียบกับความเส่ียงของหลักทรัพยที่ลงทุน โดยความเส่ียงนี้วัดจากคา Beta 

จากการสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ พบวามีตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความเกี่ยวของกับตัวแปรดชันี

ราคาตลาดหลักทรัพย จึงไดนำมาทดสอบความสัมพันธกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดไวรัสโคโรนา ในกรณีของกลุมนักลงทุนรายยอย โดยไดสรางแบบจำลองกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 

Framework) สรุปไดดังนี้ 
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ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 : กรอบแนวคิดในการวจิัยเรื่องอทิธิพลมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทางเศรษฐกิจทีค่าด

วาจะมีผลกระทบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมลูรายเดือน แบงขอมูลเปนสองชวง ชวงแรกตั้งแต

เดือนมกราคม  พ.ศ.2560 ถึงเดอืนธันวาคม 2562 และชวงที่สองคือชวงที่เกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ตั้งแตวันที่1 มกราคม พ.ศ.2563 – 31 ธันวาคม พ.ศ.2564  รวมทั้งส้ิน 60 เดอืน 

 

3.วิธีการศึกษา 
วิธีการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธกีารวิเคราะหเชิงปริมาณทดสอบความสัมพันธระหวางมูลคาการซื้อขายของกลุม

นักลงทุนรายยอยปจจัยเศรษฐกิจมหภาคกับดชันีราคาตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยชวงที่เกดิสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการหาคาทางสถิตขิองความสัมพันธตาง ๆ ในรูปสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตางๆ ดวยวิธกีำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 

Square) และคัดเลือกตวัแปรอสิระที่มีความสัมพันธกับดัชนรีาคาหลักทรพัยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 

เขาสมการถดถอยพหุคูณแบบจำลองประกอบการวเิคราะห 

 

 

มูลคาการซ้ือขายของกลุมนักลงทุนรายยอย  

1) มูลคาการซ้ือขายตามกลุมนักลงทุนท่ัวไปในประเทศ 

- LOCAL (X1) 

2) มูลคาการซ้ือขายตามกลุมนักลงทุนจากตางประเทศ 

- FOREIGN (X2) 

ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 

3) ดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภค - CCI (X3) 

4) อัตราดอกเบี้ย - IR (X4) 

5) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส - DJ (X5) 

6) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

อายุ 10 ป - BOND (X6) 

7) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ - FDI (X7) 

8) ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม - TISI (X8)  

9) อัตราเงินเฟอ - CPI (X9)   

10) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - NEER 

(X10) 

 

 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กอนและชวงสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา - SET (Y) 
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4. ผลการศกึษา และ อภิปรายผล 

ตารางที่ 1 แสดงคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรทีท่ำการศึกษา 

 Before the COVID - 19  During the COVID - 19 

          
Variable  Max Min Mean SD  Max Min Mean SD 

LOCAL 1,202.27 -283.69 496.31 360.46  1,025.25 369.12 585.48 129.46 

FOREIGN 1,769.25 -1,765.23 215.97 1,189.36  3,232.11 -1,889.69 -42.26 1,574.42 

CCI 53.47 40.75 47.42 3.50  58.42 39.22 50.23 4.26 

IR 1.57 -0.98 0.71 0.69  1.30 -0.67 0.65 0.55 

DJ 36,236.36 29,287.43 31,843.79 1,788.46  29,414.35 28,410.96 32,061.92 2,469.84 

BOND 2.30 1.95 2.05 0.10  2.21 2.00 2.07 0.06 

FDI 95.31 -8.09 18.38 22.17  57.88 15.36 27.65 11.68 

TISI 2.75 1.50 2.04 0.43  1.50 1.50 1.50 0.00 

CPI 58.42 39.22 44.06 4.39  48.79 44.22 46.51 1.40 

NEER 36.30 29.28 32.60 1.83  35.81 32.59 34.51 1.00 

SET 1,710.25 1,123.41 1,514.61 176.55  1,708.85 1,021.01 1,413.17 224.90 

          

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสถิติขอมูลของตัวแปรที่ทำการศึกษาจะพบวาจากการเปรียบเทียบมูลคาการซื้อขายของกลุม

นักลงทุนในประเทศ กอนเกิดการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนามีคาสูงกวา ชวงระหวางการเกดิการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

สวนมูลคาการซือ้ขายของนกัลงทุนตางประเทศ ชวงระหวางการเกดิการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนามีคาสูงกวา ชวงกอนเกิด

การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทีท่ำการศึกษา 

 LOCAL   FOREIGN      CCI                     IR DJ BOND FDI TISI CPI NEER 

LOCAL 1          

FOREIGN 0.661 1         

CCI  0.670 0.431  1        

IR 0.414 0.423   0.414           1       

DJ 0.483 0.375   0.482       0.430   1      

BOND 0.377 0.256   0.377        0.290 0.469     1     

FDI 0.538 0.558   0.536       0.283 0.581 0.528   1    

TISI 0.462 0.395   0.361       0.419 0.324 0.360 0.452 1   

CPI 0.274 0.558   0.271        0.388 0.283 0.367 0.519 0.507 1  

NEER 0.336 0.236   0.452       0.126 0.336 0.426 0.412 0.334 0.125     1 
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จากตารางที่ 2 เมื่อทำการวเิคราะหความสัมพันธของตัวแปรเพื่อปองกันการเกิดปญหา Multicollinearity เนื่องจาก

การศึกษาในครัง้นี้มีจำนวนตวัแปรอิสระมากกวา 2 ตัวแปร  ดังนั้นจึงตองทำการทดสอบปฐหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ ซึ่งการทีต่ัวแปรอิสระมีคาความสัมพันธกันอยูในระดับที่สูง อาจจะสงผลใหสมการมีความคลาดเคล่ือนได โดยวิธกีาร

ตรวจสอบจะใชการพจิารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Correlation) ซึ่งหากคาที่

คำนวณไดมีคามากกวา 0.70 จะถือไดวาตัวแปรคูนั้นเกิดปญหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอสิระ (กัลยา วาณิชยบัญชา,2557)  

ซึ่งจากผลการวิเคราะหพบวาตัวแปรที่ทำการศึกษาไมเกิดปญหา multicollinearity เนื่องจากไมมีตัวแปรคูใดที่มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.70  

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

Correlations 

 Y(INDEX) 

LOCAL Pearson Correlation 0.754** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

FOREIGN Pearson Correlation 0.783** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

CCI Pearson Correlation 0.023 

Sig. (2-tailed) 0.130 

IR Pearson Correlation 0.022 

Sig. (2-tailed) 0.217 

DJ   Pearson Correlation 0.085** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

BOND   Pearson Correlation 0.352** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

FDI Pearson Correlation 0.028 

Sig. (2-tailed) 0.114 

TISI Pearson Correlation 0.098 

Sig. (2-tailed) 0.346 

CPI Pearson Correlation 0.063 

Sig. (2-tailed) 0.412 

NEER Pearson Correlation -0.126** 

 Sig. (2-tailed) .000 

X11(DUMMY) Pearson Correlation -0.187** 

 Sig. (2-tailed) .000 
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา จากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตาม พบวา ตวัแปรอิสระที่มคีวามสัมพันธกบัตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 มีจำนวน 6 

ตัวแปร ไดแก มลูคาการซื้อขายตามกลุมนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (LOCAL) มูลคาการซื้อขายตามกลุมนักลงทุนจาก

ตางประเทศ (FOREIGN) ดัชนอีุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (BOND) อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (NEER) และ สถานการณโควิด (DummyCOVID)ในประเทศไทยโดยเรยีงลำดับความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสันจากมากไปหานอยไดดงันี้มูลคาการซื้อขาย

ตามกลุมนักลงทุนจากตางประเทศ (FOREIGN) มูลคาการซื้อขายตามกลุมนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ(LOCAL) อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ป (BOND) ดัชนีอตุสาหกรรมดาวโจนส (DJ) อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ 

(NEER) และ สถานการณโควิดในประเทศไทย  (DummyCOVID)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธเทากับ 0.754 , 0.783 , 

0.352, 0.085, -0.126 และ -0.187 ตามลำดับ    

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 4 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรตางๆ ตอดัชนีราคาหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 

ตัวแปร จากสมมติฐาน ผลการทดสอบ ทิศทาง

ความสัมพันธ 

คาสัมประสิทธ 

มูลคาการซ้ือขายตามกลุมนักลงทุนท่ัวไป 

(LOCAL) 
ทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ** ทิศทางเดียวกัน 0.754** 

มูลคาการซ้ือขายตามกลุมนักลงทุนจาก

ตางประเทศ (FOREIGN) 
ทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ** ทิศทางเดียวกัน 0.783** 

ดัชนีความเชื่อม่ันภาคเอกชน (CCI) ทิศทางเดียวกัน ไมมีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม 0.023 

อัตราดอกเบี้ย (IR) ทิศทางตรงขาม ไมมีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม 0.022 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ) ทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ* ทิศทางเดียวกัน 0.085** 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาอายุ10ป(BOND) 
ทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ* ทิศทางเดียวกัน 0.352** 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI)   ทิศทางเดียวกัน ไมมีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม 0.028 

ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรม (TISI)   ทิศทางเดียวกัน ไมมีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม 0.098 
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อัตราเงินเฟอ (CPI) ทิศทางเดียวกัน ไมมีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม 0.063 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

(NEER) 

ทิศทางตรงขาม มีความสัมพันธ* ทิศทางเดียวกัน -0.126** 

สถานการณโควิดในประเทศไทย 

(DUMMYCOVID)   

ทิศทางตรงขาม มีความสัมพันธ** ทิศทางเดียวกัน -0.187** 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

(Ordinary Least Square Method : OLS) ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

            *มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

            **มีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 5 ตัวแปรที่มอีิทธพิลรวมกันในการทำนายการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) ไดแก LOCAL FOREIGN DJ BOND NEER COVID โดยพบวาตัวแปรเหลานี้สามารถอธบิายการ

เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักททรัพยตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (SET) ไดรอยละ 79.62 (Adjust R2 = 0.7962 ) 

นอกจากนี้พบวาตัวแปรทีท่ำการศึกษาตามแบบจำลองทีก่ำหนดไมเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธของความคลาดเคล่ือน 

Model 

 

B Std. Error t-stat Sig. 

  (Constant) 1789.526 9.974 -1.547 0.000** 

LOCAL  23.010 6.296 3.023 0.000** 

FOREIGN  27.858 7.971 3.883 0.000** 

CCI 0.032 0.013 2.142 0.115 

IR 0.001 0.151 1.698 0.090 

DJ   2.006 0.558 2.821 0.044* 

BOND   2.960 0.942 2.972 0.036* 

FDI -2.349 4.288 -0.548 0.584 

TISI 0.304 0.194 1.440 0.215 

CPI 0.002 0.001 1.827 0.068 

NEER -33.265 6.326 -3.426 0.002** 

COVID(DUMMY) -41.626 9.639 -3.769 0.000** 

R2    = 0.8123     F-statistic = 1155.979**    

Adjust R2 = 0.7962     Prob(Sig.)= 0.000 

Durbin Watson = 2.0125 
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(Autocorrelation) เนื่องจากคาสถิติ Durbin Watson ที่คำนวณไดมีคาเทากบั 2.0125 ซึง่อยูในเกณฑที่ไมเกิดปญหา (มีคา

อยูระหวาง 1.800-2.200) สามารถเขียนสมการทีท่ดสอบไดดงันี้ 

SET = 1.789.526+23.010(LOCAL)+27.858(FOREIGN)+0.32(CCI) +0.001(IR)+ 2.006(DJ)+ 2.960(BOND)+ -

2.349(FDI) +0.304(TISI)+0.002(CPI)+-33.265(NEER) + -41.626(COVID)  

  จากผลการศึกษาผลกระทบของปจจยัเศรษฐกิจมหภาคที่สงผลกระทบตอกลุมนักลงทุนรายยอยในชวงกอนและชวง

สถานการณโรคไวรัสโคโรนามีปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ไดแก ดัชนีความเชือ่มั่นภาคเอกชน อัตราดอกเบีย้ การลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม และ อัตราเงินเฟอ มทีิศทางความสัมพันธที่ตรงกันขามหมายความวา

ตัวแปรเหลานี้ไมมีอิทธิผลหรอืสงผลตอกระทบตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทัง้ในชวงกอนเกิดหรือชวงเกิด

สถานการณกอนโควิด สวนตัวแปรแฝงที่มีนัยสำคัญทางสถิตกิลาวคือมีอิทธพิลตอดัชนีราคาตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

ไดแก กลุมมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนในประเทศ ตางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และ สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาในประเทศไทย กลาวคือตัว

แปรเหลานี้มีอิทธิพลสงผลกระทบตอดัชนรีาคาตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยในชวงสถานการณกอนเกดิหรือชวงเกิด

สถานการณการแพรระบาดไวรสัโคโรนา 

5.สรุปผลการศึกษา 
สืบเนื่องจากปจจุบันไดเกิดสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนาซึ่งสงผลกระทบตอปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

ทั้งในและนอกประเทศเปนอยางมาก จึงทำใหผูวิจัยเกิดความสนใจวาสถานการณดังกลาวจะสงกระทบอยางไรตอเศรษฐกิจ

และดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่สงผลตอกลุมนักลงทุนรายยอยเนื่องจากนักลงทุนรายยอยสวนใหญตัดสินใจลงทุน

เปนการลงทุนระยะสั้นไมสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุนไดและขาดขอมูลความรูพื้นฐานในการลงทุน

ไมไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจกอนการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ การพิจารณาและพยากรณทิศทางภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศจะทำใหผูลงทุนทราบถึงราคาหลักทรัพยที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจดวย

ซึ่งไดรวบรวมขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data)  โดยศึกษาขอมูลรายเดือน

ของปจจัยที่ทำการศึกษาประเภทรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคม  พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม 2564  รวมทั้งส้ิน 60 เดือน โดย

ตัวแปรจะแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1) มูลคาการซื้อขายกลุมนักลงทุนรายยอย ที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก มูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนในประเทศ มูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนใน

ตางประเทศ กลุมที่ 2) ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ไดแก อัตราเงินเฟอ  อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุนอุตสาหกรรมดาวโจนส อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ การลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ ดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเช่ือมั ่นอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และ ตัวแปรหุนคือ เหตุการณกอนและหลังการแพรระบาดไวรัสโคโรนา จากความสัมพันธของปจจัยเศรษฐกิจ

มหภาคที่มีผลกระทบตอกลุมนักลงทุนในชวงสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาชวงกอนและหลัง ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวามีตัวแปรอยางนอยหนึ่งตัวแปรที่สงผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไดแก มูลคาการซื้อ

ขายตามกลุ มนักลงทุนในประเทศ (LOCAL) มูลคาการซื ้อขายตามกลุ มนักลงทุนจากตางประเทศ (FOREIGN) ดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนส (DJ) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (BOND) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (NEER)  

และสถานการณโควิดในประเทศไทย (DUMMYCOVID) โดยพบวาตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
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ราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไดรอยละ 79.62 (Adjust R-Square= 0.7962 ) นอกจากนี้พบวา 

ตัวแปรที่ทำการศึกษาตามแบบจำลองที่กำหนดไมเกิดปญหาอัตตสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 

เนื่องจากคาสถิติ Durbin Watson ที่คำนวณไดมีคาเทากับ 2.0125 ซึ่งอยูในเกณฑที่ไมเกิดปญหา (มีคาอยูระหวาง 1.800-

2.200) 

ดังนั้นจากผลวิจัยในงานชิ้นนี้สามารถสรุปไดวาไมวาจะเปนชวงกอนเกิดหรือชวงเกิดสถานการณแพรระบาดไวรัสโคโร

นามูลคาการซื้อขายของนักลงทุนรายยอยทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ ยังคงสถานะมีทิศทางเดียวกันนั้นหมายถึงวา

เหตุการณนี้ไมทำกลุมนักลงทุนรายยอยซื้อ - ขาย หุนนอยลงเลยถึงแมวาจะเกิดภาวะความผันผวนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ ภาณุพงศ วานิช พิทักษ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2560) ที่ไดกลาวไววา สัดสวนมูลคาการซื้อขายสุทธิของ

สถาบันในประเทศ (INSTI.VAL) สัดสวนมูลคาการซื้อขาย สุทธิของนักลงทุนตางประเทศ (FOREI.VAL) สัดสวนมูลคาการซื้อ

ขายสุทธิของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (LOCAL.VAL) มีความสัมพันธตอรอยละการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย นักลงทุนแตละกลุมรับรูขอมูลไมพรอมกัน ทำใหมีการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในปริมาณที่

แตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะงานวิจัยคร้ังน้ี 

การศึกษาคนควาอิสระเรือ่งนีมุ้งเนนการศึกษาอิทธิพลมูลคาการซื้อขายของกลุมนักลงทุนรายยอยและปจจัยทาง

เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอดัชนรีาคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชวงกอนและชวงสถานการณโรคไวรสัโคโรนาทำให

ทราบถึงปจจัยสัมพันธทางเศรษฐกิจมหาภาคทีม่ีทิศทางเดียวกนักับดัชนีหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก มูลคาการซื้อขาย

ตามกลุมนักลงทุนทั่วไป มูลคาการซื้อขายตามกลุมนักลงทุนตางประเทศ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ป สถานการณโควิดในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาจะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของไดแก 

1.นกัศึกษา และ ผูสนใจทั่วไป สามารถนำผลวจิัยไปใชและไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอ โดยผลวิจัยสามารถนำไป

วิเคราะหและวางแผนการประกอบตัดสินใจในชวงวกิฤตการณได 

2.กลุมนักลงทุนรายยอย เพื่อทราบถงึผลกระทบปจจัยเศรษฐกจิมหภาคที่สงผลกระทบตอกลุมนักลงทุนรายยอยในชวง

กอนและชวงสถานการณโรคไวรัสโคโรนาเพื่อใหกลุมนักลงทุนรายยอยสามารถนำผลวิจัยไปวเิคราะหแนวโนมการเคล่ือนไหว

ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยและใชประกอบการตดัสินใจการลงทุนในสถานการณที่ตลาดเกดิความผันผวน 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีการกำหนดตัวแปรสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา ซึ่งเปนตัวแปรประเภทตัวแปรเชิงหุน 

(Dummy Variable) เพียงตัวแปรเดยีว แตอยางไรกต็ามการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรทำการเพิ่มตวัแปรเชิงหุนอื่น ๆ  ที่อาจสงผลตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยผานตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคอื่น ๆ เชน นโยบายหรือมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดไวรัสโคโรนารวมไปถึงการใหการชวยเหลือทางการเงิน เชน ซอฟทโลนส (Soft Loan) ที่ใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ ซึ่ง

ปจจัยตาง ๆ  เหลานี้อาจสงผลตอผลการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทยที่อยูในดัชนี SET 100 โดยจัดเก็บขอมูลเปนรายป ตั้งแตปพ.ศ. 2559-2563 จำนวน    71 บริษัทที่ไมไดอยู

ในอุตสาหกรรมการเงิน รวมทั้งส้ิน 355 ชุดขอมูล เมื่อควบคุมผลกระทบทางดานเวลาและประเภทอุตสาหกรรม ผลการศึกษา

พบวา ระดับการกอหนี้หรือโครงสรางเงินทุนของกิจการมีความสัมพันธในทางลบกับอายุของกิจการ ความเสี่ยงธุรกิจ อัตรา

ภาษีและความสามารถในการทำกำไร ในขณะที่ระดับการกอหนี้ของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดของกิจการและ

โอกาสในการเติบโต นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา กิจการในกลุมสินคาอุตสาหกรรมมีระดับการกอหนี้สินต่ำกวากิจการใน

กลุมอื่น ๆ 

 

คำสำคัญ: โครงสรางเงินทุน , ระดับการกอหนี้สิน , ดัชนี SET100 

 

Abstract 
This study aims to investigate the determinants of capital structure of the SET100 constituents. 

Applying the annual panel data between 2016 and 2020, the sample size consists of 71 non-financial 

companies with 355 firm-year observations. Controlling for time effects and industry effects, the results 

show that firm’s leverage or capital structure negatively related with firm age, business risk, tax rate and 

profitability. Meanwhile, firm’s leverage positively related with growth opportunity and firm size. Moreover, 

firms in industrial sector tend to have lower leverage than firms in other sectors. 

 

Keywords: Capital Structure , Leverage , SET100 constituents 

 

 

 

1
 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ. กรุงเทพฯ 10290 email: thanwarat.boo@ku.th 

2
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ 10290 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

919



1. บทนำ 
 

การจัดการโครงสรางเงินทุนถอืวามีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากกิจการตองมีการจัดหาเงนิทุนเพื่อนำมาใช

ดำเนินงานในกิจการหรือนำมาใชในการลงทุน อีกทั้งยังสงผลโดยตรงกับบริษัททั้งในดานผลการดำเนินงานของกิจการ 

ความสามารถในการทำกำไร และมูลคาของกิจการ (จิราภรณ ชูพูล และ นภาพร นิลาภรณกุล, 2564) ซึ่งโครงสรางเงินทุน

ประกอบไปดวยสวนของหนี้สินและสวนของเจาของ โครงสรางเงินทุนแตละกิจการจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคหรือ

นโยบายของบริษัท โดยกิจการสามารถจัดหาเงินทุนไดหลากหลายวิธีในแหลงเงินทุนที่แตกตางกันออกไป ซึ่งแตละทางเลือก

จะกอใหเกิดตนทุนทางการเงินที่แตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารจึงควรคำนึงถึงปจจัยสำคัญที่จะสามารถสงผลใหโครงสรางเงินทุน

เปล่ียนแปลงไป เพื่อที่ผูบริหารจะสามารถตัดสินใจจัดหาโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกิจการ 

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย พบวาที่ผานมาในปพ.ศ. 2559 ประเทศไทย ไดเผชิญกับปญหาทางเศรษฐกิจ   ทั้ง

ปญหาภัยแลง ภาวะซบเซาในภาคการสงออก อีกทั้งเศรษฐกิจไทยปพ.ศ 2563 หดตัวรอยละ 6.1 จากปพ.ศ 2562 ทำให

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สงผลใหภาระดอกเบี้ยและตนทุนการระดมทุน

ของภาคเอกชนลดลง ทำใหธุรกิจขนาดใหญระดมทุนผานตราสารหนี้เพิ่มขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) ซึ่งจากการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและของธนาคารพาณิชยปรับลดลง สงผลใหกิจการมีแรงจูงใจใน

การกูยืมเพื่อลงทุนมากขึ้น  

เนื่องจากการจัดหาเงินทุนมีตนทุนที่สงผลตอผลการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้นงานศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่อยูในดัชนี SET 100 เพื่อชวยใหผูบริหารใชผลการศึกษาในการกำหนดโครงสรางเงินทุนของกิจการใหเหมาะสม

เพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานทางการเงินและบริหารจัดการกับโครงสรางเงินทุนไดอยางมีประโยชนสูงสุด โดยใชผลการศึกษาใน

การกำหนดโครงสรางเงินทุนของกิจการใหเหมาะสมโดยบรรลุเปาหมายสูงสุดของบริษัทคือมีมูลคากิจการสูงสุด โดยมีตนทุน

เงินทุนที่ต่ำที่สุด และทำใหเกิดความมั่งค่ังใหกับผูถือหุนสูงสุด  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
ทฤษฎีโครงสรางเงินทุน Modigliani and Miller (1958) เสนอวาตลาดทุนที่สมบูรณแบบและไมมีภาษีมาเกี่ยวของ 

โครงสรางเงินทุนของบริษัทไมมีผลตอมูลคาตลาดของกิจการ ตอมา Modigliani and Miller (1963) ไดมีการปรับขอ

สมมติฐาน โดยกลาววาเมื่อมีภาษีนิติบุคคล และกิจการไดมีการกอหนี้ ตนทุนของเงินทุนจะลดลงและมูลคาของกิจการจะ

เพิ่มขึ้น ทฤษฎีนี้ไดแนะนำใหบริษัททำการกอหนี้รอยละ 100 เนื่องจากดอกเบี้ยที่เกิดจากการกอหนี้จะสามารถนำไปประหยัด

ภาษีได  

ทฤษฎีแลกเปลี่ยน (Trade off Theory)  Kraus and Litzenberger (1973) ไดนำเสนอโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม

โดยเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่ไดจากการกอหนี้กับตนทุนที่เกิดขึ้น ตอมาไดมีงานศึกษา Myers (1977) พบวา การจัดหา

เงินทุนจากการกอหนี้ จะสามารถนำดอกเบี้ยจายไปประหยัดภาษีได แตถึงแมวาจะไดรับประโยชนทางดานภาษีแตการกอหนี้

ปริมาณมากจะกอใหเกิดความสามารถในการชำระหนี้ลดลงและทำใหกิจการประสบปญหาทางดานการเงนิมากขึน้ ซึ่งจะทำให

มีตนทุนจากการกอหนี้เพิ่มขึ้นคือตนทุนการลมละลายตามมา จากทฤษฎีดังกลาวมีงานศึกษาของ Akintoye (2009) ไดกลาวถึง

ปจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดโครงสรางเงินทุนไดแก ความเสี่ยงธุรกิจ, ภาษี และความยืดหยุนทางดานการเงิน อีกทั้ง 

DeAngelo and Masulis (1980) ไดกลาววาบริษัทที่มีอัตราภาษีที่สูง ซึ่งเปนบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไร รวมถึงมี
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ความผันผวนทางกำไรนอยกวาจะมีระดับการกอหนี้ที่มากขึ้นเนื่องจากดอกเบ้ียจายจากการกอหนี้สามารถนำไปประหยัดภาษีได 

สอดคลองกับ Vătavu (2015) กลาวถึงสิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อมีภาระทางภาษี บริษัทจะกูยืมมากขึ้น เพื่อใหไดประสิทธิภาพ

การดำเนินงานที่สูงขึ้น ซึ่งในขณะที่บริษัทที่มีความผันผวนของกำไรมีโอกาสที่จะไมสามารถชำระภาระผูกพัน และประสบปญหา

ทางดานการเงินมากขึ้นจะกอหนี้นอย (Rashid et al., 2020; Westgaard et al., 2008) นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ Degryse 

et al. (2012); Rashid et al. (2020); Wiwattanakantang (1999) พบวาสินทรัพยมีตัวตนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการกอ

หนี้ เนื่องจากผูกูสามารถนำสินทรัพยไปเปนหลักประกันในการกูยืมเงิน และจะชวยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้แกผูใหกู

ได ดังนั้นบริษัทที่มีสินทรัพยมีตัวตนมากจึงมีความสามารถในการกอหนี้ไดมาก นอกจากนี้ยังพบวา บริษัทที่มีขนาดใหญจะมี

หนี้สินคอนขางมาก เนื่องจากบริษัทที่มีขนาดใหญ จะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ลดลง มีความนาเชื่อถือมาก และมี

ชองทางการจัดหาเงินที่หลากหลาย สามารถกระจายการลงทุนไดมากกวาบริษัทขนาดเล็ก การดำเนินการขอกูจะสามารถทำ

ไดงายกวาและมีโอกาสเกิดตนทุนการลมละลายนอย (Shivdasani & Zenner, 2005) สอดคลองกับงานศึกษาของ วิชุดา 

กรรณิกา และ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร (2562) พบวาขนาดของบริษัทมีผลในทิศทางเดียวกันกับการกอหนี้ของกิจการ 

นอกจากนี้บริษัทที่มีอายุการจดทะเบียนสูงจะมีรายไดที่มั่นคงที่มากกวาบริษัทที่มีอายุจดทะเบียนนอย ดังนั้นบริษัทที่มีอายุ

มากจึงอาจถูกมองวามีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกวา และทำใหระดับการจัดหาเงินกูสูงขึ้น (Melgarejo Duran 

and Stephen, 2020) 

ทฤษฎีลำดับขั้นของเงินทุน (Pecking Order Theory) นำเสนอโดย Myers and Majluf (1984) เปนทฤษฎีอยูภายใต

แนวคิดความไมเทาเทียมกันของขอมูล (Asymmetric Information) ระหวางผูบริหารและนักลงทุน โดยผูบริหารมีขอมูล

ภายในกิจการมากกวานักลงทุน การจัดหาเงินทุนจากภายนอกจะมีตนทุนที่สูงกวา โดยกิจการควรเริ่มจากการจัดหาเงินทุน

จากแหลงเงินทุนภายในกิจการโดยใชกำไรสะสมกอน เมื่อเงินทุนจากภายในกิจการไมเพียงพอจึงจัดหาเงินทุนโดยการกอหนี้สิน

แลวจึงไปจัดหาเงินทุนโดยการออกหุนสามัญเปนลำดับสุดทาย จากทฤษฎีดังกลาวบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง 

บริษัทจะใชเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายในกอนแหลงเงินทุนภายนอก เนื่องจากบริษัทสามารถสรางเงินทุนจากแหลงเงินทุน

ภายในได เมื่อแหลงเงินทุนภายในไมพอจึงจะจัดหาเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก (Adusei & Obeng, 2019; Frank & Goyal, 

2009; Myers & Majluf, 1984 )  นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ Petersen and Rajan (1994) พบวาบริษัทที่มีอายุมากจะ

จัดหาเงินโดยใชกำไรสะสมของตัวบริษัทเนื่องจากบริษัทที่อายุมากดำเนินธุรกิจมานานจะมีกำไรสะสมจำนวนมากทำใหบริษัท

จะใชแหลงเงินทุนจากภายในกอนภายนอก และมีงานศึกษาของ วัฒนา ศักยชีวกิจ และ กอบกูล จันทรโคลิกา (2559) พบวา

โอกาสการเติบโตมีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกันกับการกอหนี้ เนื่องจากบริษัทที่มีการเติบโตสูงจะมีโอกาสในการลงทุนมาก

ขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทที่มีการเติบโตต่ำ บริษัทจึงมีโอกาสที่จะมองหาแหลงเงินทุนจากภายนอกเพื่อรองรับการเติบโตโดยจัดหา

เงินทุนจากการกอหนี้กอนตามทฤษฎีลำดับขั้น สอดคลองกับงานศึกษาของ J. J. Chen (2004) พบวาโอกาสในการเติบโตมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการกอหนี้ในประเทศจีน ซึ่งบริษัทที่มีโอกาสในการเติบโตอาจจะตองใชเงินทุนจำนวนมากเพื่อ

รองรับการเติบโต เมื่อบริษัทมีการเติบโตสูงขึ้น การใชเงินทุนจากกำไรสะสมของกิจการ อาจไมเพียงพอตอการลงทุนใน

โครงการตางๆ ทำใหบริษัทตองมองหาแหลงเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม 

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เปนทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดย Jensen and Meckling (1976) เปนทฤษฎีที่อธิบาย

ความสัมพันธของบุคคลสองฝายไดแก ตัวการ (Principle) คือ ฝายที่มอบอำนาจไดแก ผูถือหุนหรือนักลงทุน และตัวแทน 

(Agency) คือ ผูไดรับมอบอำนาจในการบริหารงาน ซึ่งจะบริหารงานเพื่อใหตัวการไดรับผลตอบแทนสูงที่สุด แตเนื่องจาก

ผูบริหารอาจเกิดแรงจูงใจในการสรางประโยชนแกสวนตัว โดยผลประโยชนของตัวการและตัวแทนไมสอดคลองกันจึง

กอใหเกิดปญหาตัวการและตัวแทน (Agency Problem) ซึ่งการที่จะควบคุมปญหาการขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวจึงทำ

ใหเกิดตนทุนตัวแทนขึ้น (Agency Cost) จากทฤษฎีดังกลาวเมื่อบริษัทอยูในชวงการเตบิโตสูงและมีโอกาสในการลงทุนสำหรับ

โครงการที่มีคามูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก (NPV) จะทำใหกระแสเงินสดอิสระต่ำ ทำใหความขัดแยงของผูจัดการและผูถือหุนมี
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นอยลง สงผลใหการการกอหนี้ลดลงสอดคลองกับงานศึกษาของ Wiwattanakantang (1999) ที่พบวาบริษัทที่มีโอกาสในการ

เติบโตสูงจะกอหนี้นอย  

ประเภทอุตสาหกรรม อัตราสวนการกอหนี้แสดงความผันแปรในอุตสาหกรรมตางๆ (Frank & Goyal, 2009) งาน

ศึกษานี้จึงใชประเภทอุตสาหกรรมเปนตัวแปรควบคุม เนื่องจากอัตราสวนการกอหนี้ มีความแตกตางกันในแตละอุตสาหกรรม 

(Wiwattanakantang, 1999) รวมถึงความแตกตางของอุตสาหกรรมนั้นมีปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจแตกตางกัน ซึ่งมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจโครงสรางเงินทุน และความแตกตางขององคกร ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานที่อาจแตกตาง

กันไปตามแตละอุตสาหกรรม (Vătavu, 2015)  

จากการศึกษางานศึกษาตางๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุนทำใหผูศึกษากำหนดสมมติฐานไดนี้ 

สมมติฐาน 

H01 : อายุของบริษทัไมมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

HA1 : อายุของบริษทัมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนยัสำคัญ 

H02: สินทรัพยมตีัวตนไมมีความสัมพันธกับระดบัการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

HA2:  สินทรัพยมตีัวตนมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

H03: ความเส่ียงธุรกจิไมมีความสัมพันธกับระดบัการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

HA3: ความเส่ียงธุรกจิมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมนีัยสำคัญ 

H04: โอกาสในการเจริญเติบโตไมมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

HA4:  โอกาสในการเจริญเติบโตมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนยัสำคัญ 

H05: ภาษีไมมีความสัมพันธกับระดับการกอหนีอ้ยางมีนัยสำคัญ 

HA5: ภาษีมีความสัมพันธกับระดับการกอหนีอ้ยางมีนัยสำคัญ 

H06: ความสามารถในการทำกำไรไมมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

HA6: ความสามารถในการทำกำไรมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ 

H07: ขนาดของบริษทัไมมีความสัมพันธกับระดับการกอหนีอ้ยางมีนัยสำคัญ  

HA7: ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธกับระดับการกอหนี้อยางมีนัยสำคัญ  

 

3. วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บขอมูลจากงบการเงิน, หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน, ขอมูลบริษัทจากเว็บไซต และฐานขอมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจัดเก็บขอมูลเปน

รายป ตั้งแตปพ.ศ. 2559-2563 ของกลุมดัชนี SET 100 จำนวน 71 บริษัท 355 ขอมูล โดยกลุมดัชนี SET 100 เปนดัชนีราคา

หุนที่ใชแสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุน 100 ลำดับแรก อีกทั้งเปนกลุมที่มีสภาพคลองในการซื้อขาย และมีมูลคา

ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง โดยยกเวนกลุมอุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากมีโครงสรางเงินทุนตางจาก

อุตสาหกรรมอื่น โดยจะยึดรายชื่อหลักทรัพยดัชนี SET 100          รอบทบทวนในชวงเดือนมิถุนายน และรายชื่อบริษัทตอง

ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง  

งานศึกษานี้ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อสรุปขอมูลเชิงพรรณนาของกลุมตัวอยาง 

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด และคามัธยฐาน ทำใหสามารถเขาใจลักษณะโดยรวมของกลุม

ตัวอยางมากขึ ้น และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ โดยตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธระหวางกัน 
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(Multicollinearity) อีกทั้งใชการวิเคราะหถดถอยขอมูล Panel data analysis ในการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจยัทีม่ี

ผลตอโครงสรางเงินทุน เนื่องจากเปนการสำรวจหลายหนวยสำรวจและหลายชวงเวลา โดยการศึกษาขอมูลหลายชวงเวลาอาจ

ไดรับผลกระทบปจจัยภายนอกที่วัดคาสังเกตไมไดแลวสงผลตอสมการโดยเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ทำใหงานศึกษานี้จะทำ

การควบคุมความตางของปดวย Fixed effects period ซึ่งปที่แตกตางกันจะไดรับผลกระทบที่แตกตางกัน เชน ผลกระทบ

จากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 และการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

แบบจำลองที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 

 

แบบจำลองที ่1 

LTDAi,t   = α + β1 AGEi,t + β2 FAi,t + β3 BRi,t + β4 OGi,t + β5 TAXi,t +β6 ROAi,t + β7 SIZEi,t   

                          + β8 INDDUMi,t + Time Fixed Effect + εi,t       (1) 

แบบจำลองที ่2 

DTAi,t      = α + β1 AGEi,t + β2 FAi,t + β3 BRi,t + β4 OGi,t + β5 TAXi,t +β6 ROAi,t + β7 SIZEi,t   

                          + β8 INDDUMi,t + Time Fixed Effect + εi,t      (2) 

 

โดย 

  LTDAi,t   คือ อัตราสวนหนี้สินระยะยาวทีม่ีภาระดอกเบีย้ตอสินทรพัยรวมของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  DTAi,t  คือ อัตราสวนหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวมของบรษิัทที่ i ในปที่ t 

  AGEi,t  คือ ลอการทิึมของจำนวนปที่จดทะเบียนของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  FAi,t  คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณตอสินทรพัยรวมของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  BRi,t คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีตอสินทรัพยรวมของ 

บริษทัที่ i ในปที่ t 

  OGi,t  คือ อัตราสวนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยรวมของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  TAXi,t  คือ อัตราสวนภาษีเงินไดตอกำไรกอนภาษีของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  ROAi,t  คือ อัตราสวนกำไรกอนดอกเบีย้และภาษีตอสินทรัพยรวมของบรษิัทที่ i ในปที่ t 

  SIZEi,t  คือ ลอการทิึมของสินทรัพยรวมของบริษทัที่ i ในปที่ t 

  INDDUMi,t   คือ ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทที่ i ในปที่ t วัดโดยใชตัวแปรหุน (Dummy variable) ไดแก 

0 กับ 1 ในการระบุประเภทอุตสาหกรรม แบงเปน 7 กลุมอุตสาหกรรม โดยไมรวมกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และ

เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาไมมีบริษัทใดอยูในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค จึงไมนำกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวเขา

มารวมพิจารณา โดยกำหนดใหกลุมเทคโนโลยีเปนอุตสาหกรรมฐาน สามารถกำหนดตัวแปรได เชน AGROi,t คือ บริษัทที่อยูใน

กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร บันทึกคาเทากับ 1 ถาไมใชเทากับ 0 เปนตน 

Time Fixed Effect คือ ผลกระทบทางดานเวลา ซึ่งไดรับกับทุกตวัอยางและแตกตางกันในแตละชวงเวลา  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

Variables LTDA DTA AGE TANG BR OG TAX ROA SIZE 

Mean 0.2309 0.3406 1.4163 0.3418 0.0346 0.0927 0.1340 0.0890 7.7727 

Median 0.2388 0.3585 1.5023 0.3567 0.0263 0.0564 0.1462 0.0824 7.7612 

Maximum 0.4908 0.5993 1.7482 0.8939 0.0873 0.4300 0.3016 0.1943 8.7667 

Minimum 0.0009 0.0560 0.7428 0.0025 0.0077 -0.0632 -0.0875 0.0024 6.7823 

Std. Dev. 0.1499 0.1592 0.2575 0.2275 0.0243 0.1263 0.0879 0.0497 0.5522 

      

     ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา พบวาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในดัชนี SET 100 มี

คาเฉลี่ยอัตราสวนหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) เทากับ 0.2309 เทา         มีอัตราสวนหนี้สิน

รวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.3406 เทา แสดงถึงบริษัทในกลุมดัชนี SET100 มีการจัดหา

เงินทุนจากสวนของเจาของมากกวาการกอหนี้สิน และพบวาโอกาสในการเจริญเติบโต (OG) มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูง 

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยดวยเหตุผลหลักไดแก การซื้อธุรกิจ การควบรวมกิจการ ทำใหไดรับการโอน

สินทรัพย รวมถึงการขยายธุรกิจลงทุนในโครงการตางๆ ทำใหการกระจายตัวของอัตราการเติบโตของสินทรัพยตางจาก

คาเฉล่ียมาก ตามตารางที่ 1  

     การวิเคราะหคาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษา (Correlation Matrix) พบวาไมมีตัวแปรอิสระที่มีคาสัมประสิทธิ์

มากกวา 0.80 หรือนอยกวา -0.80 และคา Variance Inflation Factor (VIF) มีคาไมเกิน 5  (อัครพงศ อั ้นทอง, 2550) จึง

สามารถสรุปไดวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระหวางกันในระดับต่ำและไมเกิดปญหา Multicollinearity จึงไมตองตัดตัวแปร

ใดตัวแปรหนึ่งออกไปและสามารถทำการวิเคราะหไดลำดับตอไป 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอโครงสรางเงินทุน 

Variable 
LTDA DTA 

Coefficient Std. Error P-value Coefficient Std. Error P-value 

C -0.3555  0.1196 0.0032 -0.0458  0.1349 0.7347 

AGE -0.1113 *** 0.0277 0.0001 -0.1038 *** 0.0313 0.0010 

TANG 0.0352  0.0330 0.2875 0.0451  0.0372 0.2263 

BR -0.9289 *** 0.2932 0.0017 -0.9260 *** 0.3308 0.0054 

OG 0.0968 * 0.0503 0.0554 0.1633 *** 0.0568 0.0043 

TAX -0.2041 ** 0.0791 0.0103 -0.1333  0.0893 0.1365 

ROA -0.6909 *** 0.1480 0.0000 -1.0457 *** 0.1670 0.0000 

SIZE 0.1094 *** 0.0144 0.0000 0.0828 *** 0.0162 0.0000 

AGRO -0.0256  0.0273 0.3488 0.0270  0.0308 0.3814 

INDUS -0.1339 *** 0.0464 0.0042 -0.1623 *** 0.0524 0.0021 

PROP -0.0342  0.0253 0.1773 -0.0037  0.0286 0.8972 
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RESO 0.0074  0.0236 0.7544 -0.0062  0.0266 0.8146 

SERV 0.0190  0.0237 0.4228 0.0217   0.0267 0.4176 

R-squared 0.4180       0.3433       

Adjusted  

R-squared 0.3904     0.3123     

F-statistic 15.1697       11.0452       

 (0.0000)       (0.0000)    

*** ระดับนัยสำคัญทางสถติิที่ 0.01,** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ * ระดับนัยสำคัญทางสถติิที่ 0.10 

 

อภิปรายผล 

ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทซึ่งวัดจากหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอ

สินทรัพยรวม (LTDA) และหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA)  สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

อายุของบริษัท (AGE) มีความสัมพันธเชิงลบกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) และหนี้สิน

รวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึงบริษัทที่มีอายุมากจะกอหนี้นอยลง เนื่องจากบริษัทที่อยูรอดในธุรกิจได

เปนเวลานาน จะสามารถสะสมเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจไดมากขึ้น ทำใหบริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากภายในกอน

ภายนอก และเมื่อเงินทุนจากภายในกิจการไมพอจึงจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกกิจการโดยการกอหนี้สิน แลวจึง

ออกหุนสามัญเปนลำดับสุดทาย อีกทั้งเมื่อตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางอายุกิจการและกำไรสะสม พบวาอายุกิจการมีคา

สหสัมพันธในทิศทางบวกกับอัตราสวนกำไรสะสมตอสวนของผูถือหุน2

3 ดังนั้นเงินทุนสวนใหญที่กิจการใชจึงนาจะมาจากกำไร

สะสม ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีลำดับขั้นของเงินทุน โดยสอดคลองกับงานศึกษาของ Petersen and Rajan (1994)  

ความเสี่ยงธุรกิจ (BR) มีความสัมพันธเชิงลบกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) และหนี้สิน

รวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึงบริษัทที่มีความผันผวนของกำไรมีโอกาสที่จะประสบปญหาทางดาน

การเงินมากขึ้นและอาจจะไมสามารถชำระภาระผูกพันได อีกทั้งบริษัททีม่ีความเสี่ยงธุรกิจสูงมีโอกาสเกิดการลมละลายสูง จะ

กอหนี้นอยลง ตามทฤษฎีแลกเปล่ียน โดยสอดคลองกับงานศึกษาของ Westgaard et al. (2008); Rashid et al. (2020)  

โอกาสในการเจริญเติบโต (OG) มีความสัมพันธเชิงบวกกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) 

และหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึงบริษัทที่มีการเติบโตสูงจะมีโอกาสในการลงทุนมากขึ้นเม่ือ

เทียบกับบริษัทที่มีการเติบโตต่ำ บริษัทจึงมีโอกาสที่จะมองหาแหลงเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของ

บริษัท โดยกำไรสะสมของบริษัทอาจไมเพียงพอ ทำใหบริษัทจัดหาเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมโดยการกอหนี้ ซึ่งเปนไปตาม

ทฤษฎีลำดับขั้นของเงินทุน โดยสอดคลองกับงานศึกษาของ Degryse et al. (2012); Rashid et al. (2020); Pao (2008)  

ภาษี (TAX) มีความสัมพันธเชิงลบกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี ้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) ในขณะที่ไมมี

ความสัมพันธกับหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึง อัตราภาษีสูงบริษัทจะกอหนี้นอยลง ซึ่งไม

เปนไปตามทฤษฎีแลกเปล่ียน ที่กลาววา ภาษีเปนแรงจูงใจใหบริษัทกอหนี้เนื่องจากดอกเบี้ยจายสามารถนำไปประหยัดภาษีได 

โดยอาจมีปจจัยอื่นที่บริษัทตองคำนึงถึงหรือบริษัทไดประโยชนจากภาษีจากรายการอื่นที่ไมไดมาจากการกอหนี้ เชน การ

ประหยัดภาษีจากรายการคาเส่ือมราคาซึ่งเปนสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไมไดเกิดจากการกอหนี้ (Non-Debt Tax Shields) ซึ่ง

3
 ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งอายกิุจการและอตัราส่วนกาํไรสะสมต่อส่วนของผูถื้อหุน้พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.1476 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

925



คาใชจายนี้สามารถประหยัดภาษีไดโดยที่กิจการไมจำเปนตองกอหนี้ แตผลลัพธสอดคลองกับงานศึกษาของ Degryse et al. 

(2012); Rashid et al. (2020) ที่พบวา อัตราภาษี มีความสัมพันธเชิงลบกับหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยรวม 

ความสามารถในการทำกำไร (ROA) มีความสัมพันธเชิงลบกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม 

(LTDA) และหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึงบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงจะกอหนี้

นอยลง เนื่องจากเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมมากจึงไมมีความจำเปนที่จะตองกอหนี้ โดยบริษัทจะใชแหลงเงินทุนภายในจากกำไร

สะสมกอน เมื่อแหลงเงินทุนภายในไมพอจึงจะจัดหาเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก อีกทั้งเมื่อตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการทำกำไรและกำไรสะสม พบวาความสามารถในการทำกำไรมีคาสหสัมพันธในทิศทางบวกกับอัตราสวน

กำไรสะสมตอสวนของผูถือหุน 3

4 ดังนั้นเงินทุนสวนใหญที่กิจการใชจึงนาจะมาจากกำไรสะสม ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีลำดับขั้น

ของเงินทุน โดยสอดคลองกับงานศึกษาของ Degryse et al. (2012); Rashid et al. (2020); อุไรวรรณ ตั้งสัมพันธ (2552)  

ขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA) และ

หนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) แสดงถึงบริษัทที่มีขนาดใหญจะกอหนี้มากขึ้น เนื่องจากมีความนาเชื่อถือ

มาก สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากกวาบริษัทขนาดเล็ก และมีโอกาสเกิดตนทุนการลมละลายนอย ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี

แลกเปล่ียน โดยสอดคลองกับงานศึกษาของ Degryse et al. (2012); Rashid et al. (2020); Wiwattanakantang (1999) 

กลุมสินคาอุตสาหกรรม (INDUS) มีหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (LTDA)  และมีหนี้สินรวมที่มี

ภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม (DTA) ต่ำกวากลุมเทคโนโลยี (TECH) เนื่องจากบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรม มีการจัดหา

เงินทุนสวนใหญมาจากสวนของเจาของ โดยกลุมสินคาอุตสาหกรรมมีกำไรกอนดอกเบี้ยและภาษีที่ผันผวน การกอหนี้สินจะ

เปนการสรางภาระผูกพันทำใหกลุมอุตสาหกรรมนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะไมสามารถชำระภาระผูกพันและอาจประสบปญหา

ทางดานการเงินเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการลงทุนในสินทรัพยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนการลงทุนระยะยาวในสัดสวนที่มาก 

กลุมอุตสาหกรรมนี้จึงจัดหาเงินทุนจากสวนของเจาของ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรมอื่นมีระดบัการกอหนี้ไมแตกตางกัน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
สรุป 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอโครงสรางเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมดัชนี 

SET100 ปพ.ศ. 2559-2563 พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับโครงสรางเงินทุน ไดแก โอกาสในการเจริญเติบโต

และขนาดของบริษัท กลาวคือ บริษัทที่มีโอกาสในการเจริญเติบโตสูงจะกอหนี้มากขึ้นเนื่องจากการเติบโตของบริษัท ทำให

กิจการตองจัดหาเงินทุนเพื่อมารองรับการเติบโต และขนาดของบริษัทมีขนาดใหญจะกอหนี้สินสูง เนื่องจากบริษัทขนาดใหญมี

ชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้นอยรวมถึงสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายกวา ในขณะที่

อายุของบริษัท ความเสี่ยงธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับโครงสรางเงินทุน กลาวคือ

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจมานาน บริษัทที่มีความผันผวนของกำไรสูง และบริษัทที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยที่

กอใหเกิดกำไรสูง จะจัดหาเงินทุนจากการกอหนี้นอย โดยกิจการสามารถใชแหลงเงินทุนจากภายในกิจการโดยใชกำไรสะสม

กอนเนื่องจากมีตนทุนที่ต่ำกวา ในขณะที่ภาษีมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราสวนหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ย

ตอสินทรัพยรวมแตไมมีความสัมพันธกับอัตราสวนหนี้สินรวมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสินทรัพยรวม เนื่องจากปจจัยภาษีอาจจะ

ไมไดเปนปจจัยที่สำคัญในการกอหนี้หรือไมไดมีผลตอการตัดสินใจของกิจการ โดยบริษัทสามารถใชทางเลือกอื่นโดยได

4
 ผูศึ้กษาไดท้าํการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการทาํกาํไรและอตัราส่วนกาํไรสะสมต่อส่วนของผูถื้อหุน้พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.2121 
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ประโยชนจากการประหยัดภาษีจากรายการคาเส่ือมราคาซึ่งเปนสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไมไดเกิดจากการกอหนี ้(Non-Debt 

Tax Shields) ทำใหกิจการจึงไมจำเปนที่จะตองจัดหาเงินทุนจากการกอหนี้     ในขณะที่ประเภทอุตสาหกรรม พบวา กลุม

สินคาอุตสาหกรรมมีการกอหนี้ต่ำกวากลุมเทคโนโลยี เนื่องจากบริษัทในกลุมสินคาอุตสาหกรรมมีการจดัหาเงินทนุสวนใหญมา

จากสวนของเจาของซึ่งเปนแหลงเงินทุนระยะยาว และมีรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณมาก ซึ่งเปนการลงทุนในสินทรัพย

ระยะยาว จึงสอดคลองกับการจัดหาเงินทุนจากสวนของเจาของที่ไมมีระยะเวลาครบกำหนดชำระเหมือนกับการกอหนี้สิน  

 

ขอเสนอแนะและขอจำกัดในการศึกษา 

1. เนื่องจากงานศึกษานี้มีขอจำกัดคือไดทำการศึกษาเฉพาะปจจัยภายในบริษัทซึ่งไมไดครอบคลุมถึงปจจัยภายนอก 

สำหรับการศึกษาในอนาคตควรนำปจจัยภายนอกมาใชในการศึกษาเพิ่มเติม เชน อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม อัตราเงินเฟอ อัตรา

การเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มาใชในการศึกษารวมดวย เปนตน และในอนาคตอาจกลับมาทบทวนตัวแปร

ภาษีหรือสินทรัพยที่นำไปเปนหลักประกันการกูยืมที่วัดโดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในชวงเวลาอื่นหรืออาจวัดคาตัวแปรอื่น

รวมดวย เชน บัญชีเงินฝากเปนหลักทรัพยค้ำประกัน และทรัพยสินทางปญญา เปนตน เพื่อแสดงถึงปจจัยที่เปนตัวกำหนด

โครงสรางเงินทุนที่ชัดเจนมากขึ้น  

2. เนื่องจากงานศึกษานี้มีขอจำกัดคือไดทำการศึกษาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

อยูในดัชนี SET 100 งานศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาแยกในแตละประเภทอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงปจจัยที่สงผลตอ

โครงสรางเงินทุนตามแตละประเภทอุตสาหกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยปจจัยที่สงผลตอโครงสรางเงินทุนอาจสงผลตอประเภท

อุตสาหกรรมที่แตกตางกันไป เนื่องจากแตละประเภทอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะ โดยมีโครงสรางทางการเงินของธุรกิจและ

ปจจัยภายนอกที่ไดรับผลกระทบแตกตางกัน  
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การศึกษาปจจัยดานความสามารถของตัวละคร ดานความสวยงามของตวัละคร ดานการแขงขัน 

ความไววางใจในระบบเติมเงินเกม และกระบวนการเติมเงินสงผลตอความเต็มใจในการเติมเงินเกม

ออนไลน กรณีศึกษา เกม Ragnarok X: Next Generation ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Factors of Character Competency, Appearance of Characters, 

Competitiveness, Trust in Payment Systems, Top-up Process Affecting to the 

Willingness to Top-up A case study of Ragnarok X: Next Generation of consumers 

in Bangkok 

 

ธันยชนก เลิศวฒุิวงศา1 และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ2 

Tanchanok Lertvuthiwongsa and Sirirat Rattanapituk  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานความสามารถของตัวละคร 2. เพื่อศึกษาปจจัย

ดานความสวยงามของตัวละคร 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการแขงขัน 4. เพื่อศึกษาปจจัยดานความไววางใจในระบบเติมเงิน 5.

เพื่อศึกษาปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมออนไลน 6.เพื่อศึกษาปจจัยความเต็มในใจการเติมเงินเกมออนไลน 

7.เพื่อประเมินน้ำหนักความสัมพันธระหวางปจจัยความสามารถของตัวละคร ความสวยงามของตัวละคร ปจจัยดานการ

แขงขัน ความไววางใจในระบบเติมเงิน และกระบวนการตัดสินใจเลือกเติมเงนิเกมออนไลน สงผลตอความเต็มในใจการเติมเงนิ

เกมออนไลน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่จำนวน 385 คน และนำขอมูลมา

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานและมีการทดสอบสมมติฐานดวย

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุโดยเฉล่ีย 

34.10 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญา มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 44,932.69 บาท ประกอบอาชีพนิสิต / นักศึกษา มี

ราคาเฉลี่ยในการเติมเงินครั้งละ 7,014.29 บาท จำนวนเงินสูงสุดที่เต็มใจที่จะจายโดยเฉลี่ย อยูที่ 32,757.14 บาท ผลวิจัย

พบวาปจจัยดานความสวยงามของตัวละคร ดานการแขงขัน ความไววางใจในระบบเติมเงินเกม สงผลตอความเต็มใจในการ

เติมเงินเกมออนไลน อยางมีระดับนัยสำคัญ 0.05 

คำสำคัญ:  ความสวยงามของตัวละคร,การแขงขัน,ความไววางใจในระบบเติมเงินเกม,ความเต็มใจในการเติมเงิน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) study to the Factor of Character Competency 2) study to the 

Factor Appearance of Characters 3) study to the Factor of Competitiveness 4) study to the Trust in Payment 

Systems 5) Top-up Process 6) study to the Willingness to Pay 7) To assess the impact of Character 

Competency, Factor Appearance of Characters, Factor of Competitiveness, Trust in Payment Systems, Top-

up Process Affecting on the Willingness to Pay. The questionnaire was used as a tool to collect data from 

a sample of 385 people and analyzed the data by using a statistical package. Using descriptive and 

inferential analysis methods, and hypothesis testing was performed with multiple regression analysis.  The 
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results of the study found that most of the respondents were female.  Average age 34.10 years, single 

status, graduated at degree level. The average income is 44,932.69 baht, occupation as a student/student, 

with an average top up amount of 7,014.29 baht per time, the highest amount willing to pay is on average 

at 32,757.14 baht.  In term of competition, the trust in the game payment system affects the willingness 

to top up online games with a significance level of 0.05 

 

Keywords: Factor Appearance of Characters, Factor of Competitiveness, Factor of Competitiveness, Top-

up Process 
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1. บทนำ 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในหลายๆ ดาน 

โดยเฉพาะการดำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เกมออนไลนเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ไดรับผลประโยชนการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันเปนกิจกรรมหรอือีกหนึ่งธุรกิจทีไ่ดรับความนิยม นอกจากความสนุกที่ไดจากการเลนเกม เกมออนไลน

ยังสามารถสรางรายไดใหกับผูเลนจึงเปนสาเหตุใหคนหันมาสนใจในเกมออนไลน สงผลใหอุตสาหกรรมเกมมีการเติบอยาง

ตอเนื่อง เกม ROX ใหบริการในรูปแบบเกมออนไลนเลนตามบทบาทหรืออารพีจี ขอมูล Sensor Tower (2564) พบวาเกม 

ROX นั้นเปนเกมที่ติดอันดับเกมที่สรางรายไดจากการเติมเงินเกมเปนอันดับที่ 2 ในประเทศ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความ

สนใจในและมีความเต็มใจในการเติมเงินเกม ROX ดังนั้นปจจัยดานการเติมเงินมีความสำคัญตอโครงสรางรายไดของบริษัท

เกม เนื่องจากในยุคปจจุบันเปนชองทางหลักในการสรางรายไดใหกับบริษัท หากบริษัทพัฒนานำเสนอสินคาภายในเกมให

สอดคลองตามความตองการของผูบริโภคก็จะเปนสิ่งกระตุนใหผูบริโภคเต็มใจที่จะเติมเงินเกมเพื่อซื้อสินคาดังกลาว โดยการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจเติมเงินของผูเลนเกม ROX วามีปจจัยใดที่สงผลตอความเต็มใจในการเติมเงิน 

โดยจะทำการศึกษาปจจัยทั้งหมด 5 ดานไดแก ปจจัยดานความสามารถของตัวละคร ดานความสวยงามของตัวละคร ดาน

ความแขงขัน ความไววางใจในระบบเติมเงิน และกระบวนการเติมเงิน วาปจจัยดังที่กลาวมาสงผลตอความเต็มใจในการเติม

เงินเกม ROX 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1. ปจจัยดานความสามารถของตัวละคร (Factor of Character Competency) 

Guo and Barnes (2009) ไดอธิบายถึงความสามารถของตัวละคร คือ ความสามารถที่เกิดจากปจจัยตางๆสงผลใหตัว

ละครมีความสามารถที่เพิ่มขึ้น เชน ความสามารถตัวละครเพิ่มขึ้นจากอาวุธระดับสูง สกิล ทักษะ สงผลใหตัวละครมีระดับ

ความสามารถที่สูงขึ้นจากเดิม อีกทั้งเมื่อตัวละครมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมีผลตอระดับความยากและงายเมื่อผูบริโภค
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เลนเกม คือระดับความสามารถของตัวละครระดับความสามารถที่สูงสงผลใหผูบริโภคสามารถเลนเกมผานดานไดรวดเร็วและ

งายมากขึ้น  

2.2. ปจจัยดานความสวยงามของตัวละคร (Factor Appearance of Characters Value) 

Lehdonvirta (2009) ไดอธิบายถึงความสวยงามวา คุณลักษณะความงามของสินคาที่สงผลตอความสวยงามของตัวละคร 

เชน เมื่อตัวละครภายในเกมสวมใสเสื้อผาสงผลใหตัวละครมีความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังมีความสวยงามในดานอื่นๆ เชน 

ฉากในเกม ภาพเคลื่อนไหว ปายแสดงสินคา ชื่อสินคา ลวนเปนปจจัยที่ทำใหผูบริโภครูสึกถึงความสวยงาม อีกทั้งความ

สวยงามยังสงผลตอการตัดสินใจเลือกเติมเงินซื้อสินคาเพื่อเพิ่มความสวยงามตัวละคร 

 Ho & Wu (2012) ไดทำการศึกษาและพบวาการใชสินคาภายในเกมทำใหผูบริโภครับรูถึงความสวยงาม มีเสนหนาดึงดูด 

หากตัวละครมีความสวยงามสงผลใหเปนที่นาสนใจจากผูบริโภคคนอื่นๆ ชวนใหหลงใหล ดังนั้นความสวยงามจึงสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมของผูบริโภค เพื่อตองการใหเกิดความสวยงาม 

2.3. ปจจัยดานการแขงขัน (Factor of Competitiveness) 

 Martens (1976) ไดใหความหมายของการแขงขนัวา การแขงขันกอใหเกิดความรูสึกหรอือารมณที่อยากจะเอาชนะผู

เลนคนอื่นๆ เนื่องจากการชนะผูเลนคนอื่นนั้นกอใหเกิดพึ่งพอใจ เปนที่ยอมรับกับผูบริโภคคนอื่น เกิดความภูมิใจ ซึ่งความรูสึก

เหลานี้เปนตัวที่กอใหผูบริโภคยิ่งตองการที่จะเอาชนะผูเลนคนอื่น สงผลใหผูบริโภคมองหาวิธีการตางๆเพื่อใหสามารถเอาชนะ

ผูเลนคนอื่นๆ ซึ่งการตัดสินใจในการเพิ่มความสามารถหรือโอกาสทางการแขงขันใหเหนือกวาผูเลนคนอื่นนั้น ขึ้นอยูกับความ

ตองการของผูบริโภควา ตองการเพิ่มโอกาสทางการแขงขันใหไวที่สุดหรือไม เชน ผูบริโภคตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมเนื่องจาก

ตองการที่จะเพิ่มโอกาสในการแขงขันและเพิ่มความสามารถใหไวที่สุด แตผูบริโภคเลือกที่จะเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน

ไปเรื่อยๆ ไมรีบรอน จึงไมเลือกเติมเงินเกมนั้นเอง  

 Murray (1938) ไดใหความหมายของการแขงขันวา การแขงขันเกิดจากความรูสึกของผูบริโภคที่ตองการแขงขันกับผู

เลนคนอื่น เพื่อความตองการของตนเอง เชน ตองการแขงกันผูเลนคนอื่นเพื่อของรางวัล เพื่อความพึ่งพอใจ เพื่อชื่อเสียง เพื่อ

เอาชนะผูเลนคนอื่นๆ ซึ่งการแขงขันกับผูเลนคนอื่น จำเปนตองมาจากมาฝกฝนเพื่อเพิ่มความสามารถใหอยูเหนือคูแขงดวย

วิธีการตางๆ ที่ผูบริโภคตัดสินใจใชวิธีดังกลาวมาชวยเพิ่มความสามารถเพื่อแขงขันกับผูเลนคนอื่นได เชน การเลือกวิธีทางรัดที่

ไวที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถ คือ การตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมเพื่อซื้อสิ่งของที่ชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน เชน 

อาวุธ ชุดเกาะ การเพิ่มพลังโจมตี ซึ่งสินคาเหลานี้เปนตัวชวยที่เพิ่มความสามารถทางการแขงขันและตองการเพิ่มทักษะ

ความสามารถใหไวกวาผูเลนคนอื่น ผูบริโภคจึงตัดสินใจเติมเงินเกมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหเหนือกวาผูเลนคน

อื่นและเพิ่มทักษะความสามารถใหไวกวาผูเลนคนอื่น  

2.4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความไววางใจในระบบเติมเงิน (Trust in Payment Systems) 

Lassoued and Hobbs (2015) ไดกลาวไววา ความไววางใจตอตราสินคาเปนลักษณะของความไววางใจของผูบริโภคที่มี

ตอบริษัทหรือองคกรและเปนเหตผุลหลักที่ชวยใหผูบรโิภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ เพราะหากผูบริโภคมีความไววางใจตอ

ตราสินคาสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดรวดเร็ว เนื่องจากไมมีความกังวล ความลังเล และนำไปสูการบริการซ้ำๆในตรา

สินคาเดิม  

มีนา อองบางนอยและพนิตา กุลศิริ (2553) ไดกลาววา ความไววางใจ หมายถึง ความสัมพันธระหวางบริษัทและผูบริโภค 

ที่ผูบริโภคมีความไววางใจและความรูสึกเชื่อมั่นตอบริษัท สินคาหรือบริการ สงผลใหเกิดความสัมพันธภาพระหวางองคกรกับ

ผูบริโภค 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีความไววางใจในตราสินคา ผูวิจัยไดนำทฤษฎีมาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของการศึกษา

เกี่ยวกับความไววางใจในระบบเติมเงินเกมออนไลน โดยนิยามความหมายความไววางใจในระบบเติมเงินเกม หมายถึง ความ

ไววางใจของผูบริโภคที่มีตอระบบเติมเงินเกม ที่ระบบเกมสรางความนาเชื่อถือและลดความกังวลใจในการใชระบบเติมเงินเกม 
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เชน ผูบริโภคใชระบบเติมแลวเกิดความรูสึกปลอดภัยเมื่อใชงาน สงผลใหผูบริโภคเกิดความไววางใจ อีกทั้งสงสรางโอกาสที่ทำ

ใหผูบริโภคกลับมาเติมเงินเกมซ้ำ 

2.5. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Top-up Process)  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง รูปแบบในการตัดสินใจเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มี

อยู ผูบริโภคมักจะตัดสินใจในการเลือกสินคาและบริการเพื่อใหสอดคลองตอความตองการมากที่สุด โดยที่จะเลือกสินคาหรือ

บริการตามแหลงขอมูลและตามความจำเปนตอสถานการณนั้นๆ เชน การตัดสินใจซื้อสินคาตอนที่สินคามีราคาที่ถูกลงจากเดมิ  

วิทวัส รุงเรืองผล (2553) กลาววา การทำความเขาใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นจะชวยใหนักการตลาด

สามารถวางกลยุทธเพื่อกระตุนความตองการของผูบริโภค เชน การสงเสริมการขายดวยการลดราคาหรือของแถมอาจจะ

สามารถกระตุนความตองการสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา  

เปรมกมล หงสยนต (2562) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการทางความคิดที่ใชในการตัดสินใจซื้อสินคา

หรือบริการของผูบริโภค ที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจ การรับรู จิตใจใตสำนึก ที่สงผลใหเกิดความตองการสินคาหรือบริการ 

2.6. แนวคิดทฤษฎีความเต็มใจที่จาย (Willingness to Pay) 

ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2556) ไดใหความหมายความเต็มใจที่จะจายหมายถึง ความยินดีหรือความเต็มใจที่พรอมจะจาย

สำหรับสินคาหรือบริการนั้น ขึ้นอยูกับการตระหนักคุณคาของสินคาและบริการใหอรรถประโยชน หรือความพอใจ การที่

ผูบริโภคจะสามารถซื้อสินคาหรือบริการชนิดนั้นไดหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะจาย สินคาหรือบริการในจำนวนที่

ตองการนั้นดวยเชนกัน 

ณรงค ธนาวิภาส (2552) กลาววา ความเต็มใจที่จะจายคือการประเมินคุณคาของสินคาหรือบรกิารซึ่งเกิดจากความเตม็ใจ

และการยินยอมที่จะจายเงินของผูบริโภคเพื่อแลกเปล่ียนเปนสินคาหรือบริการ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ ผูวิจัยไดใหความหมายของความเต็มใจทีจ่ะจายหมายถงึ ความเต็มใจในการเติมเงินเกม

ออนไลน หมายถึง ความเต็มใจที่จะเติมเงินเกมออนไลนเพื่อซื้อสินคาภายในเกม เกิดจากความตองการของผูบริโภคและความ

พึ่งพอใจที่จะเติมเงินเกมออนไลน 

 

2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รัลชญาน สิงหทองวรรณ (2557) ไดทำวิจัยเรื่อง การศึกษาความตั้งใจในการซื้อซ้ำไอเท็มในเกมออนไลนแบบเลนตาม

บทบาท โดยใชการผสมทฤษฎีพื้นฐาน 2 ทฤษฎีเขาดวยกันไดแก ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีสวนผสมการตลาด โดย

จะเปนการศึกษาปจจัยดานการรับรูคุณคาที่ทำใหเกิดความตั้งใจในการซื้อซ้ำ เชน คุณคาตัวละคร ความสนุกสนาน ความ

สวยงาม การรับรูดานราคา การรับรูดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด การรับรูความงายในการชำระเงินและความพึงพอใจ วาใน

ปจจัยทั้ง 7 ปจจัยใดจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการซื้อซ้ำ  

นายภาณุวัฒน สังขรัตน (2561) ไดทำวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อสินคาภายในเกมประเภทโซเชยีล 

มีปจจัยทั้งหมด 8 อยางในการวิจัยดังนี้ ความรับรูถึงความสนุกสนานที่มีตอเกม สภาวะลื่นไหล สุนทรียศาสตร คุณคาทาง

สังคม ความสามารถของตัวละครภายในเกม ความรับรู ถึงคาใชจายของสินคาภายในเกม บรรทัดฐานทางจิตวิสัย และความ

ตั้งใจในการเลนเกม  

ชาคริต คำเนตร (2560) ไดทำวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธและอิทธิพลบวกตอพฤติกรรมการใชเกมออนไลนแบบเก็บ

เลเวล ของผูเลนเกมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยความสัมพันธและอิทธิพลเชิงบวก

ของปจจัยความดึงดูดทางสายตา ปจจัยเนื้อหาที่นาสนใจ ปจจัยการรับรูของความสนุก ปจจัยภาวะไหลลื่น ปจจัยการกระทำ 

ปจจัยความเกี่ยวของ ปจจัยความมุงมั่นและความสม่ำเสมอ ปจจัยการตรวจสอบ ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชเกมออนไลนแบบ

เก็บเลเวล ของผูเลนเกมออนไลน ในกรุงเทพมหานคร  
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วีรภัทร เรือนเงินและศิริรัตน รัตนพิทักษ (2560) ไดทำวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณคาดานประโยชนใชสอย คุณคาดานความ

เพลิดเพลินทางอารมณ ความเชื่อมั่นตอระบบเติมเงิน กระบวนการเติมเงิน สงผลตอการเลือกเติมเงินเกม ออนไลนบนสมารท

โฟน กรณีศึกษา เกม Realm of Valor (ROV) ผลการวิจัยพบวา คุณคาดานประโยชนใชสอย คุณคาดานความเพลิดเพลินทาง

อารมณ ความเชื่อมั่นตอระบบเติมเงิน และกระบวนการเติมเงิน สงผลตอการเลือกเติมเงินเกมออนไลน โดยที่ปจจัยดาน ความ

เชื่อมั่นตอระบบการเติมเงินมีอิทธิพลอยูในระดับสูงที่สุด 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงจาก Park and Lee (2011)  

ปรับปรุงจาก Voss, Spangenberg and Grohmann, (2003) 

ปรับปรุงจาก  Diane and Thomas (2013) 

 

3. วิธีการศึกษา 

การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ทำโดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวกซึ่งใชแบบสอบถาม

ออนไลน ดวยการใช Google Form ใหผูเลนเกมและเติมเงินเกม ROX ตอบแบบถามจำนวน 385 ชุด ซึ่งจะทำการแจก

แบบสอบถามผานชองทางกลุมเฟสบุคเกม ROX เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จึงทำใหไมสามารถเก็บขอมูล

แบบปกติได  

การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ 

 เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เลนและเติมเงินเกม ROX ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

อายุที่บรรลุนิติภาวะแลวตั้งแต 20 ปขึ้นไป จำนวน 385 คน การเลือกกลุมตัวอยางสำหรับงานวิจัยนี้ กรณีกลุมตัวอยางไม

ทราบจำนวนที่แนนอน ใชสูตรของ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545 น. 26) จึงกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาด 

ตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่นกำหนดสัดสวนกลุมตัวอยางเปนรอยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด ที่ระดับความเชื่อมั่น

ที่รอยละ 95 และยอมใหคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  

ปัจจยัดา้นความสามารถ

ของตวัละคร 

 
ปัจจยัดา้นความ

สวยงามของตวัละคร 

  ปัจจยัดา้นการแข่งขนั 

ความไวว้างใจในระบบเติมเงิน 

กระบวนการเติมเงิน 

ความเตม็ใจในการเติม

เงิน 

 

Ragnarok X: Next 

Generation 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษากลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูที่จังหวัดกรุงเทพฯ ที่เลนเกม ROX 

โดยขอมูลที่ไดมานั้นจากการทำแบบสอบถามออนไลนโดยการสุมแจกแบบสอบถามตามกลุมประชากรในพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพฯ จำนวน 385 คน ทำการแจกแบบสอบถามผานชองทางกลุมเฟสบุคเกม ROX 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  
จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดทำการคัดกรองพบวามีผูตอบแบบสอบถามผานการคัดกรองจำนวน 385 ชุด ผูวิจัยได

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ไดแก 1. ขอมูลประชากรณศาสตรของกลุมตัวอยาง 2.ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามหรือขอมูลพฤติกรรมการเลนเกม ROX 3. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 4.การ

วิเคราะหการยืนยันองคประกอบ 

1. ขอมูลประชากรณศาสตรของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 227 คน หรือคิด

เปนรอยละ 59 มีอายุโดยเฉลี่ย 34.10 ป ฐานนิยมหรืออายุกลุมตัวอยางที่มีจำนวนมากที่สุดคือ 21 ป มีสถานภาพโสดจำนวน 

319 คน หรือคิดเปนรอยละ 82.86 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน 288 คน หรือคิดเปนรอยละ 74.8 มีรายไดเฉล่ียอยูที่ 

44,932.69 บาท ฐานนิยมหรืออายุกลุมตัวอยางที่มีจำนวนมากที่สุดคือ 10,000 บาท ประกอบอาชีพนิสิต / นักศึกษาจำนวน 

233 คน หรือคิดเปนรอยละ 60.52 

2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามหรือขอมูลพฤติกรรมการเลนเกม ROX ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีจำนวน ไอดีเกม ROX โดยเฉลี่ย อยูที่ 4.00 ไอดี เลนเกม ROX เปนระยะเวลานอยกวา 1 เดือน 160 ราย หรือคิด

เปนรอยละ 41.6 เลนเกม ROX วันตอสัปดาหโดยเฉลี่ยอยูที่ 4.00 วัน  เลนเกมในชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. จำนวน 230 

รายหรือคิดเปนรอยละ 59.7 เลนเกมออนไลนในแพลตฟอรมมือถือจำนวน 323 ราย หรือคิดเปนรอยละ 59.7 บุคคลที่รวม

เลนเกมออนไลน คือ เพื่อน จำนวน 263 ราย หรือคิดเปนรอยละ 39.7 วัตถุประสงคในการเลนเกมออนไลนเพื่อความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน จำนวน 308 ราย หรือคิดเปนรอยละ 26.9 ไมเคยซื้อไอดี (ID) เกม ROX จำนวน 325 ราย หรือคิดเปน

รอยละ 84.4 ไมเคยขายไอดี (ID) เกม ROX จำนวน 333 ราย หรือคิดเปนรอยละ 86.5 เหตุผลใดที่ทำใหอยากเติมเงินเกม

ออนไลน คือ ตองการเพิ่มความแข็งแกรงของตัวละคร จำนวน 298 ราย หรือคิดเปนรอยละ 25.0 กลุมบุคคลที่สามารถจูงใจ

ใหเลือกเติมเงินเกมออนไลน คือ เพื่อน/เพื่อนรวมงาน จำนวน 248 ราย หรือคิดเปนรอยละ 35.2 สอบถามหรือคนหาขอมูล

จาก ครอบครัว/เพื่อน/เพื่อนรวมงาน กอนตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมออนไลน จำนวน 171 ราย หรือคิดเปนรอยละ 17.3 

สินคาภายในเกมที่ทำใหตัดสินใจเลือกเติมเงิน คือ กลองสุมรางวัล (กาชาปอง) จำนวน 240 ราย หรือคิดเปนรอยละ 19.5 เติม

เงิน ROX เฉลี่ย 1.62 ครั้งตอเดือน ฐานนิยมหรือกลุมตัวอยางที่เติมเงินจำนวนมากที่สุดคือ 1 ครั้งตอเดือน เติมเงินเกม

ออนไลนราคาเฉลี่ย 7,014.29 บาทตอครั้ง ฐานนิยมหรือกลุมตัวอยางที่เติมเงินจำนวนมากที่สุดคือ 500 บาทตอครั้ง จำนวน

เงินสูงสุดที่เต็มใจที่จะจายราคาเฉลี่ย 32,757.14 บาท ฐานนิยมหรือจำนวนเงินสูงสุดที่เต็มใจที่จะจายมากที่สุด คือ 1,000 

บาท ชองทางการเลือกเติมเงินเกมที่เลือกเติมเงินเกม คือ Visa,Mastercard,American Express,JCB จำนวน 204 ราย หรือ

คิดเปนรอยละ 22.13 กิจกรรมสงเสริมทางการตลาดที่ทำใหตัดสินใจเติมเงินเกม คือ กิจกรรมเกม หรือ อีเวนทเกม จำนวน 

110 ราย หรือคิดเปนรอยละ 28.57 

3. ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น ผลการศึกษาขอมูลจากการแจกกแบบสอบถามจำนวน 385 ชุด โดยตรวจสอบผล

จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติคำนวนทดสอบคา Cronbach’s alpha ที่มีคามากกวา 0.8 ขึ้นไปถือวาเปนเกณฑที่ยอมรบัได 

(ธานินทร ศิลปจารุ, 2560) พิจารณาจากเกณฑการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ ์Cronbach’s alpha จาก (ศิริชัย กาญจน

วาสี, 2544) พบวา คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานปจจัยดานความสามารถของตัวละครมีคา Cronbach’s alpha คาเฉลี่ยอยูที่ 

0.928  ดานความสวยของตัวละครมีคา Cronbach’s alpha คาเฉลี ่ยอยู ท ี ่ 0.881 ดานปจจัยดานการแขงขันมีคา 
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Cronbach’s alpha คาเฉลี่ยอยูที่ 0.891 ดานความไววางใจในระบบเติมเงินมีคา Cronbach’s alpha คาเฉลี่ยอยูที่ 0.928 

ดานกระบวนการเติมมีคา Cronbach’s alpha คาเฉลี่ยอยูที่  0.862 และ ดานความเต็มใจในการเติมเงินมีคา Cronbach’s 

alpha คาเฉล่ียอยูที่ 0.936  

4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B S.E Bata t Sig. 

คาคงที ่ 0.934 0.218 - 4.287 0.000 

ปจจัยดานความสามารถของตวัละคร -0.118 0.062 -0.111 -1.894 0.059 

ปจจัยดานความสวยของตวัละคร 0.156 0.068 0.142 2.279 0.023 

ปจจัยดานความแขงขัน 0.313 0.048 0.317 6.470 0.000 

ความไววางใจในระบบเติมเงิน 0.415 0.056 0.413 7.377 0.000 

กระบวนการเตมิเงิน -0.083 0.044 -0.099 -1.890 0.060 

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของปจจัยดานความสามารถของตัวละคร ดานความสวยของตัวละคร 

ดานการแขงขัน ความไววางใจในระบบเติมเงิน และ กระบวนการเติมเงิน  

 

5. สรุปผลการศึกษา 

สมมติฐานที ่ 1 ปจจัยดานความสามารถของตัวละคร จากการศึกษาปจจัยความสามารถของตัวละคร ไมมี

ความสัมพันธกับความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลน และไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานความสวยงามของตัวละคร จากการศึกษาปจจัยดานความสวยงามของตัวละคร พบวา 

ปจจัยดานความสวยงามของตัวละคร มีความสัมพันธกับความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลนของผูบริโภค ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ปจจัยดานความสวยงามของตัวละครสงผลตอความเต็มใจในการเติม

เงินเกมออนไลน สอดคลองกับการศึกษาของ Lehdonvirta  (2009) ไดอธิบายความสวยงามวาคุณลักษณะความงามของ

สินคาหรือตัวละครนั้นรวมถึงความสวยงามในดานอืน่ๆ เชน ฉากในเกม หรือภาพเคล่ือนไหว ปายสินคา สินคาภายในเกม ลวน

เปนปจจัยที่ทำใหผูบริโภครูสึกถึงความงามตางๆและสงผลตอความตั้งใจที่จะจาย 

สมมติฐานที ่ 3 ปจจัยดานการแขงขัน จากการศึกษาปจจัยดานการแขงขัน พบวา ปจจัยดานการแขงขันมี

ความสัมพันธกับความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลนของผูบริโภค ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั ้งไว คือ ปจจัยดานการแขงขันสงผลตอความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลนสอดคลองกับ Diane and 

Thomas (1988) ที่ไดอธิบายไววา ความสามารถทางการแขงขัน ดวยความสามารถในการแขงขันเปนปจจัยกำหนดความ

ปรารถนาที่จะเขารวมและมุงมั่นเพื่อความสำเร็จในการแขงขันกีฬา e-sport ซึ่งความสามารถในการแขงขันมีอิทธิพลอยาง

มากในการเขาสูสถานการณการแขงขันกีฬา อิทธิพลของความสามารถในการแขงขันตอพฤติกรรมความสำเร็จอาจถูกจำกัด

หรือเปนตัวกลาง โดยความแตกตางของบุคคลและสถานการณอื่นๆ 
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สมมติฐานที่ 4 ความไววางใจในระบบเติมเงิน จากการศึกษาความไววางใจในระบบเติมเงิน พบวา ปจจัยดานการ

แขงขันมีความสัมพันธกับความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลนของผูบริโภค ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั ้งไว คือ ความไววางใจในระบบเติมเงินสงผลตอความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลน สอดคลองกับ

การศึกษาของ Ha (2004) ซึ่งทำการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความไววางใจและความผูกพันตอตราสินคา ที่พบวา ความ

ไววางใจ เกิดจากความรูสึกปลอดภัย ประสบการณ ขอมูล การบอกตอ ชื่อเสียงของตราสินคา และความเปนสวนตัว หาก

สามารถสรางความไววางใจใหแกผูบริโภคไดก็จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความมุงมั่นที่จะแสดงพฤติกรรมที่สะทอนถึงความ

เชื่อมั่นออกมา 

สมมติฐานที่ 5 กระบวนการตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมออนไลน จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกเติมเงินเกม

ออนไลน ไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจในการเติมเงินเกมออนไลน และไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

ขอเสนอแนะ 

ดานผลิตภัณฑ จากผลวิจัยพบวา กลุมลูกคาเลือกตัดสินใจเติมเงินเกมเพื่อซื้อกลองสุมรางวัล (กาชาปอง) สำหรับ

การเสี่ยงดวงเพื่อลุนของในกลองสุมรางวัล ดังนั้นบริษัทจึงควรมุงเนนนำเสนอผลิตภัณฑที่ในรูปแบบของสุมรางวัลเพื่อสราง

แรงจูงใจใหผูบริโภคใหอยากเติมเงินเกม ROX  ดานราคา จากผลการวิจัยพบวา กลุมลูกคาสวนใหญเติมเงินเกม ROX เดือน

ละ 1 ครั้งมากที่สุดและเติมในราคา 500 บาทตอครั้งมากที่สุด และจำนวนเงินที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะเติมเงินมากที่สุด คือ 

1,000 บาทดังนั้นผูใหบริการเกมควรใหความสำคัญในการกำหนดราคาจำหนายสินคาภายในเกมในราคาที่ต่ำกวาหรือเทากับ 

500-1,000 บาท ซึ่งผูบริโภคจะเลือกเติมเงินเกมเมื่อมีกิจกรรมภายในเกม ดังนั้นผูบริโภคควรตั้งราคาสินคาภายในเกมในชวง 

500-1,000 บาท เชน ตั้งราคาการจำหนายสินคากลองสุมรางวัลในราคาเรทละ 499 หรือ 999 บาท เปนแบบแพ็กเกจเล็ก

และแพ็กเกจใหญ รวมไปถึงการโปรโมชั่นสวนลด เชน เติมเงินเกมไดเงิน 2 เทาหรือเติมเงินวันนี้แจกกลองของขวัญ เนื่องจาก

กอนผูบริโภคจะติดสินใจเติมเงินเกมจะทำการตรวจสอบหรือคนหาโปรโมชั่นการเติมเงินกอนตัดสินใจเลือกเติมเงิน ดาน

ชองทางจัดจำหนาย จากผลวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจอีกทั้งยังเลือกชองทางการเติมเงินผานชองทาง 

Visa,Mastercard,American Express,JCB ดังนั้นบริษัทจำเปนตองในความสำคัญกับชองทางการเติมเงินอยางดังกลาวเปน

หลัก และพัฒนาปรับปรุงชองทางการเติมเงนิเพื่อใหสอดคลองกับความไววางใจในระบบเติมเงนิเกม เพื่อเปนแรงกระตุนใหเกดิ

แรงจูงใจในการเติมเงินและสรางความไววางใจใหกับผูบริโภค ดานสื่อโฆษณาสงเสริมการขาย จากผลวิจัยพบวา กลุม

ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจเลือกเติมเงินเกมเมื่อ มีกิจกรรมเกม หรือ อีเวนทเกม ซึ่งจะเลือกเติมเงินจากโปรโมชั่น และบุคคลที่

สามารถจูงใจใหเติมเงินเกมไดคือ เพื่อน/เพื่อนรวมงาน มากที่สุด ดังนั้น บริษัทควรทำการตลาดที่ผูบริโภคที่ผูบริโภคตองการ

มากที่สุดคือ การมีกิจกรรมเกมใหผูบริโภคไดรวมกิจกรรม พรอมทั้งทำโปรโมชั่น  

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกเติมเงินของกลุมผูบริโภค 

ปจจัยดานความสวยของตัวละคร จากผลวิจัยผลวา ปจจัยดานความสวยของตัวละครสงผลตอความเต็มใจในการ

เติมเงินของผูบริโภค ดังนั้นบริษัทจำตองพัฒนาและใหความสำคัญกับความสวยงามไมวาจะเปนตัวละคร ภาพกราฟฟก สินคา

ภายในเกม และความสวยงามดานอื่นๆ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการออกแบบสินคาภายในเกมใหมีความสวยงาม หากบริษัทสามารถ

ออกแบบสินคาภายในเกมใหออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้น สงผลใหผูบริโภคเต็มใจที่จะเติมเงินเกมเพื่อความสวยงามของตัวละคร 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน สังขรัตน (2561) ที่ชี้ใหเห็นวาความสวยงามของตัวละครและสินคาในเกมสงผลให

ผูบริโภคเต็มใจในการเติมเงินเกม ปจจัยดานการแขงขัน จากผลวิจัยผลวา ปจจัยดานการแขงขันสงผลตอความเต็มใจในการ

เติมเงินของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคสวนใหญตองการแขงขันกับผูเลนคนอื่นๆ ดังนั้น บริษัทควรจัดกิจกรรมหรือเพิ่มการแขงขัน 

ใหผูบริโภคไดแขงขันกันเอง อาจจะเปนกิจกรรมเจาแหงเกม ROX เปนสุดยอดผูเลนอันดบัหนึ่งของเกม เพื่อกระตุนใหผูบริโภค
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เกิดความรูสึกอยากเอาชนะ ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคที่ตองการเอาชนะ เกิดความรูสึกหรือความตองการที่อยากจะเติมเงินเกม 

เพื่อเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Diane and Thomas (1988) ที่ชี ้ใหเห็นวา

ความสามารถทางการแขงขัน กอใหเกิดการอยากเอาชนะ ซึ่งสงผลใหผูบริโภคหาวิธีเพื่อเอาชนะผูเลนอื่นๆ เปนปจจัยที่สงผล

ตอความเต็มใจในการเติมเงิน ความไววางใจในระบบเติมเงิน จากผลวิจัยผลวา ความไววางใจในระบบเติมเงินสงผลตอความ

เต็มใจในการเติมเงินของผู บริโภค ดังนั ้นบริษัทเกมควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบการเติมเงินเกม ROX ใหมี

ประสิทธิภาพ เชน มีความปลอดภัย รวดเร็ว เพื่อใหผูบริโภคเกิดความประทับใจในการใชบริการและสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูบริโภคเพื่อใหผูบริโภคอยากที่จะเติมเงินเกมอีกครั้ง  ซึ่งสอดของกับงานวิจัยของ วีรภัทร เรือนเงินและศิริรัตน รัตนพิทักษ 

(2560) ที่ชี้ใหเห็นวาความไววางใจในระบบเติมเงินสงผลใหผูบริโภคมีความเต็มใจในการเติมเงินเกม  

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลที่จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอเกม ROX และการเก็บ

แบบสอบถามในครั้งนี้ไดทำการเก็บขอมูลแบบสอบถามผานแบบสอบถามออนไลน สำหรับการศึกษาครั้งตอไปแนะนำใหเพิ่ม

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเพื่อใหผูทำการศึกษาสามารถสังเกตพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามได และสามารถนำขอมูล

พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามมาชวยในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการกำหนดกลยุทธการแขงขันของรานจำหนายสินคาทางการเกษตร 

หางหุนสวนจำกัดดีดีดี ในพื้นที่ตำบลทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

Guidelines for formulating competitive strategies for agricultural supply 

stores: A case study of DDD Part.,Ltd 
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Tanyaporn Tantasuwan and Nattapan Buavaraporn 
 

บทคัดยอ 
ในพื้นที่อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เปนพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรมาก ทำใหมีจำนวนรานคาจำหนายสินคาทางการ

เกษตรทั้งขนาดเล็กและใหญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมใหมเขามาชวยในการทำการเกษตรอีกดวย สงผลให

ยอดขายของหางหุนสวนจำกัดดีดีดีลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 20 หางหุนสวนจำกัดดีดีดี เปนรานจำหนายสินคา

ทางการเกษตรครบวงจร ในการศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทำการศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

ยอดขายที่ลดลงของรานคา และศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอระดับความสำคัญของลูกคาที่มี

ตอรานคา เพื่อนำมาวิเคราะหและศึกษาหาแนวทางกำหนดกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ โดยจาก

การศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญใหความสำคัญกับการใหบริการในดานบุคคลที่ตองมีความเปนมิตรและมีความรูความสามารถ

ในการแนะนำเพื่อแกไขปญหา ทางผูศึกษาจึงเสนอกลยุทธการสรางความแตกตางดานบริการ เพื่อใหเกิดความแตกตางกับ

รานคาอื่นๆ และสรางความพึงพอใจใหลูกคาและกลับมาซื้อซ้ำ 
คำสำคัญ: รานจำหนายสินคาทางการเกษตร, กลยุทธการแขงขัน 

Abstract 
ThaYang area of Petchaburi province is the one of the important cultivated areas in Thailand. There 

are a large number of agricultural supply stores both retail and wholesale stores. Furthermore, there are 

so many innovations that created to be a new option for farmer to make this industry has more intense 

competition. As a result, sales of DDD Part., Ltd. are decreased approximately 20% from the previous year. 

DDD Part., Ltd. is the agricultural supply store. The purpose of this research was to study the business 

environment associated with lower sales of the store, study consumer behavior and marketing mix to show 

the rank of customer preference to analyze and study for guidelines for formulating strategies to create 

competitive advantages of the store. The research found that most of the clients focus on the service that 

provide a friendly, knowledgeable staff for solving their problems efficiently. In the conclusion, I propose a 

strategy for making a difference of the service from other competitors to maximize the customer satisfaction 

and provide the different buying experience.  

Keywords: Agricultural Supply Store, Competitive Strategy 
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1. บทนำ 

 

อาชีพทางการเกษตรเปนอาชีพที่มีมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะในอำเภอทายางมีพื้นที่เปนที่ราบลุม ซึ่งใน

ปจจุบันรานจำหนายสินคาทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทั้งรายเล็กและรายใหญทั้งรานคาปลีกและคาสง ทำใหลูกคาสามารถ

เลือกซื้อสินคาจากรานใกลบานไดมากขึ้น อีกทั้งยังมีนวัตกรรมใหมเขามาในพื้นที่ เชน การใชโดรนทางการเกษตรในการพนยา 

ทำใหเกษตรกรมีการเปลี่ยนไปใชโดรนมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย งายตอการดำเนินการในพื้นที่ขนาดใหญ และลด

ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งทางรานคาที่มีการบริการโดรนก็มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำหนาย การที่บริษัทผูผลิตมีการลงไป

ทำการคาขายกับเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้การปรับราคาของตนทุนวัตถุดิบปุย(สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย

,2564)  ก็ทำใหสินคาในประเทศขาดตลาดและราคาขายที่ปรับตัวขึ้นอยางมาก หางหุนสวนจำกัดดีดีดีเปนรานจำหนายสินคา

ทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสินคาทางการเกษตรที่หลากหลายและครบวงจร โดยลูกคาสวน

ใหญของรานคาเปนเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกลเคียง จากปจจัยขางตนทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนรานคาจำหนายสินคา

ทางการเกษตรประมาณ 200 รานคา(เกษตรจังหวัดเพชรบุรี,2564) และการที่บริษัทผูผลิตมีการลงไปทำการคาขายกับ

เกษตรกรโดยตรง สงผลใหยอดขายลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งการศึกษาคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เกีย่วของกบัยอดขายทีล่ดลงของหางหุนสวนจำกัดดดีีดี เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดที่สงผลตอระดับความสำคัญที่ลูกคามีตอรานคาจำหนายสินคาทางการเกษตร และเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกล

ยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของรานคา เพื่อนำกลยุทธที่ไดไปปรับใชกับรานคา และนำไปพัฒนารานคาใหดี

ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยในการเพิ่มยอดขายของรานคาใหเติบโตขึ้นดวย 

  
แผนภูมิ 1.5.2 ยอดขายของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี ต้ังแตป พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2564 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

      
การศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปญหาที่เกี่ยวของกับยอดขายที่ลดลงของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี ทางผูศึกษาจึงไดใชการ

วิเคราะหหาภัยคุกคามจากปจจัยภายนอก(Five Forces Model) ซึ่งถูกคิดคนโดย Michael Porter(1979) ซึ่งไดกลาวไววา 

สภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมสงผลตอการกำหนดกลยุทธทางการแขงขัน และปจจัยทั้งหาสามารถกำหนดการทำกำไรระยะ

ยาวของธุรกิจได โดยวิเคราะหจาก 5 ปจจัย ไดแก การคุกคามจากคูแขงใหม การคุกคามจากสินคาหรือบริการทดแทน อำนาจ

การตอรองของลูกคา อำนาจการตอรองของคูคา และการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลใหการทำกำไรของธุรกิจลดลง 

และนำปจจัยเหลานี้มาวิเคราะหเพิ่มเติมดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ 
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อัลเบิรต ฮัมฟรี(Albert Humphrey) ผูคิดคนการวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis คือ การวิเคราะหภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกขององคกรซึ่งประกอบไปดวย การวิเคราะหจุดออนและจุดแข็งขององคกร เพื่อใหรูวาองคกรควรพัฒนา

หรือปรับปรุงจุดออนอยางไร อีกทั้งยังเปนการศึกษาวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคขององคกรเปนการประเมินสภาพแวดลอม

ภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดวาสงผลกระทบตอการดำเนินงานมากนอยแคไหน เพื่อนำมาเปนแนวทางในการวางแผน

กำหนดกลยุทธที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอองคกร และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ(2549) ไดกลาววา การวิเคราะห SWOT 

เปนการพิจารณาถึงศักยภาพขององคกรวามีขอไดเปรยีบหรอืเสียเปรยีบอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรม โดย

วิเคราะหจากจุดออนและจุดแข็งขององคกร(สภาพแวดลอมภายใน) และวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรค

ขององคกร และเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอระดับความสำคัญที่ลูกคามีตอรานคา

จำหนายสินคาทางการเกษตร  

     ทางผูศึกษาไดมีการออกแบบแบบสอบถามโดยอางอิงทฤษฎีกระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buying Process) 5 

ขั้นตอน ไดแก การรับรูถึงความตองการหรอืปญหา, การแสวงหาขอมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรม

ภายหลังการซื้อ ซึ่งไมจำเปนตองเกิดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ขึ้นอยูกับสินคาและบริการที่ผูบริโภคเลือกซื้อ เชน การซื้อ

สินคาที่ใชเปนประจำหรือสินคาที่ผูบริโภคมีความจงรักภักดีในตราสินคา ผูบริโภคจึงไมตองแสวงหาความรูและประเมิณ

ทางเลือก และเขาสูกระบวนการตัดสินใจซื้อไดทันที (สุชาติ ไตรภพสกุล,2564) และทฤษฎีสวนผสมทางการตลาดของธุรกิจ

บริการ (Marketing Mix 7P’s) ของ Kotler(1997) ที่กลาววา สวนผสมทางการตลาด(Marketing Mix) วาเปนตัวแปรหรือ

เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดและและองคกรมักนำมาใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ

ของผูบริโภคกลุมเปาหมาย โดยแตเดิมสวนผสมทางการตลาดจะมี 4 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑ(Product) ราคา(Price) สถานที่

หรือชองทางการจัดจำหนาย(Place) และ การสงเสริมการขาย(Promotion) และไดมีการเพิ่มตัวแปรขึ้นอีก 3 ตัวแปร เพื่อให

สอดคลองกับธุรกิจในปจจุบันที่เปนธุรกิจดานบริการ โดยเพิ่มบุคคล(People) ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) 

และ กระบวนการ(Process) และรวมเรียกวาสวนผสมทางการตลาดแบบ 7’Ps (Marketing Mix 7Ps) ซึ่งสอดคลองกับ ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน(2541) ที่ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด Marketing Mix 7P’s เปนแนวคิดสำหรับธุรกิจบริการ ซึ่ง

ประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ(Product) ราคา(Price) สถานที ่หรือชองทางการจัดจำหนาย(Place) การสงเสริมการขาย

(Promotion) บุคคล(People) ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) และ กระบวนการ(Process)  

     แนวคิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) Peteraf(1993) ไดกลาววา ความไดเปรียบในการ

แขงขัน คือ คุณลักษณะที่ชวยใหองคกรมีความสามารถเหนือคูแขง  และจะทำใหองคกรสามารถบรรลุผลกำไรที่เหนือกวา

คูแขง และสรางมูลคาใหกับองคกรและผูถือหุน (Barney,1991) และเรวัฒนชาตรีวิศิษฎและคณะ(2553) ไดใหความหมายของ

คำวา ความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ไววาความสามารถที่องคกรดำเนินธุรกิจไดดีกวาองคกรอื่น 

ทำกำไรไดมากกวามาตรฐานอุตสาหกรรม และสรางคุณคาใหองคกรไดมากขึ้น 

เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของรานคาและนำขอมูลที่ไดจากการเก็บทั้ง

แบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาประกอบการทำกลยุทธโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธทางการตลาด 

เพื่อเสริมความสามารถทางการแขงขันและแกไขจุดบกพรองของธุรกิจ รูปแบบกลยุทธของ TOWS Matrix แบงออกเปน 4 

ประเภท คือ กลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแกไข (WO) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) และกลยุทธเชิงรับ (WT) ประกอบกับการ

จัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) หรือวิธีการที่องคกรใชในการบรรลุเปาหมายในทางธุรกิจ โดยแสดงถึงความ

สอดคลองและการประสานงานตางๆเขาดวยกัน (Venkatraman&Camillus,1984) และกลยุทธคือเครื่องมือในการนำทาง

ของทุกองคกร เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม ภัยคุกคามตางๆ หรือโอกาสใหมๆ (Einsenhardt,1989) 

กลยุทธ จึงหมายถึง กระบวนการขององคกร เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ทำใหองคกรสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวได และมีความสามารถที่เหนือกวาคูแขง และสรางความไดเปรียบใหกับองคกร 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษาคนควาเรื ่องนี ้จะใชการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research) คือ การใชการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) ควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) 

     การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกเจาของกิจการหางหุนสวนจำกัดดีดีดีและหุนสวนทางธุรกิจ จำนวน 2 

ทาย โดยสุมแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) ใชคำถามที่มีเปนลักษณะคำถามปลายเปด (Open End Questions) 

จำนวน 9 ขอ และนำขอมูลมาวิเคราะหดวย SWOT Analysis และ Five Forces Model  

     การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามลูกคาของรานจำหนายสินคาทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอทายาง 

จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 200 คน ดวยการสุมแบบพบโดยบังเอิญผานทางหนาราน โดยใชวิธกีำหนดกลุมตัวอยางแบบไมทราบ

จำนวนที่แนนอนของคอแครน (Cochran) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 90 และคาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 10โดย

ทำการสุมกลุมตัวอยางจำนวน 2 ครั้ง โดยแบงเปนกลุมตัวอยางลูกคาของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี และลูกคาของรานจำหนาย

สินคาทางการเกษตรอื่นๆในพื้นที่อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี อยางละ 100 คน นำมาประมวลผลและนำเสนอในรูปแบบ

ของสถิติพรรณนา (Description Statistics) โดยการหาคารอยละ(Percentage) คาเฉลี ่ย(Mean) และสวนเบี ่ยงเบน

มาตราฐาน(Standard Deviation) 

     เมื่อรวบรวมขอมูลที่ทำการเก็บมาแลวนำมาวิเคราะหดวย SWOT และ TOWS Matrix เพื่อหาขอดี ขอดอย โอกาสและ

อุปสรรค ประกอบกับขอมูลทุติยภูมิที่ไดทำการศึกษา เพื่อนำมาเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธ และนำกลยุทธเหลานั้นมา

ประเมิณเพื่อหากลยุทธที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 

 4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการสัมภาษณเจาของกิจการและหุนสวนของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเกษตรกร ที่อาศัยอยูใน

พื้นที่อำเภอทายาง และมีการกลับมาซื้อซ้ำอยางสม่ำเสมอ เพราะคุณภาพของสินคาที่ไดมาตราฐานและการใหคำปรึกษาและ

ชวยแกไขปญหาของเจาของราน สินคาที่ขายดีที่สุดในราน คือ ปุย ทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย ถึงแมวารานคาจะตั้งอยูในพื้นที่ที่

สะดวกสบายและเขาถึงงาย แตก็ยังประสบปญหาจำนวนที่จอดรถที่มีจำกัดก็ ทำใหลูกคาไมไดรับความสะดวกในชวงเวลาที่มี

ลูกคาจำนวนมากมาพรอมกัน นอกจากนี้รานคาในอำเภอทายางก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีนวัตกรรมใหมที่เขามา เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายใหกับเกษตรกร ปจจุบันการตลาดออนไลนเขามามีบทบาทมากขึ้น ทำใหทางหางหุนสวนจำกัดดีดีดีมองวา

เปนโอกาสที่ดีที่จะเติบโต เพื่อเพิ่มจำนวนฐานลูกคาของรานคาใหมากขึ้น ในอดีตรานคาทำการตลาดแบบการบอกตอของ

ลูกคา ปจจุบันรานคาไดมีการทำการประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน โดยการทำ Facebook Fanpage เพื่อใหเกิดการ

รับรูและเปนที่รูจักมากขึ้น ในสถานการณโควิด-19 ตนทุนสินคาหลายอยางมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำทางรานมีความจำเปนตอง

ปรับราคาขึ้น แตรานคาเลือกที่จะปรับราคาขึ้นอยางชาๆ เพื่อใหเกษตรกรสามารถปรับตัวไดทัน ทำใหราคาขายสินคาบาง

ประเภทของรานคามีราคาถูกกวาตลาด และยังมีการทโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม อีกดวย ปญหาที่รานคาพบ คือ ยอดขายที่

ลดลงของรานคาและไมสามารถเพิ่มยอดขายจากสินคาที่มีอยูได โดยรานคาไดมีการเพิ่มสินคาที่เกี่ยวของอื่นเขามา เพื่อให

ครอบคลุมความตองการของลูกคา และราคาสินคาที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางไมสม่ำเสมอ ซึ่งรานคาก็ไดมีการจัดการ

คลังสินคา และปรับราคาใหเหมาะสม นอกจากนี้จำนวนรานคาคูแขงในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็เปนอีกหนึ่งปญหาที่รานคาพบ ทาง
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รานคาจึงมีการพัฒนาบุคลากรในรานคาใหมีความรูและพรอมใหบริการ และพัฒนาระบบภายในของรานคาใหสามารถทำงาน

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม สำหรับหางหุนสวนจำกัดดีดีดีจากกลุมตัวอยาง 100 คน 

พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 66 คนคิดเปนรอยละ 66.0 มีชวงอายุ 26-35 ป จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 

49.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 

รอยละ 28.0 และ 21.0 ตามลำดับ มีผูประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 33.0 และตามดวยพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 

30.0 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงที่สุดอยูในชวง 10,000-20,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และสวน

ใหญมีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเปนของครอบครัว ซึ่งมีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59.0 ลูกคาสวนใหญจะมาซื้อสินคาที่รานคา 

1-2 ครั้งตอเดือน จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 71.0 ประเภทสินคาที่มีการซื้อบอยที่สุดคือ ผลิตภัณฑกำจัดศัตรูพืชและแมลง 

จำนวน 44 คนคิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมาคือปุย จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.0 มีการซื้อสินคาครั้งละประมาณ 501-

1,000 บาท จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาอยูในชวงราคา 1,001-2,000 บาท จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

33.0 โดยเหตุผลที่มาซื้อสินคาที่รานนี้ เพราะวาคุณภาพสินคา จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมาคือ ความสะดวก

ในการเดินทาง รอยละ 25.0 ลูกคารอยละ 99.0 จะกลับมาซื้อสินคาที่นี่อีก เพราะคุณภาพสินคา รอยละ 61.0 และทั้งหมดจะ

แนะนำรานคานี้ตอใหผูอื่น รอยละ 100.0 

     รานจำหนายสินคาทางการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอทายางจากกลุมตัวอยาง 100 คน พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศ

หญิง จำนวน 72 คนคิดเปนรอยละ 72.0 มีชวงอายุ 26-35 ป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.0 มีระดับการศึกษาปริญญา

ตรีมากที่สุด จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 72.0 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จำนวน 49 คนคิดเปนรอยละ 

49.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,000-20,000 บาท จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.0 และสวนใหญมีพื้นที่ทำ

เกษตรกรรมเปนของครอบครัว ซึ่งมีจำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.0 ลูกคาสวนใหญจะมาซื้อสินคาที่รานคา 1-2 ครั้งตอ

เดือน จำนวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84.0 ประเภทสินคาที่มีการซื้อบอยที่สุดคือ ปุย จำนวน 23 คนคิดเปนรอยละ 23.0 

รองลงมาคือผลิตภัณฑกำจัดศัตรูพืชและแมลง และเมล็ดพันธุพืช รอยละ 20.0 มีการซื้อสินคาครั้งละประมาณ 501-1,000 

บาท จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 44.0 โดยเหตุผลที่มาซื้อสินคาที่รานนี้ เพราะวาคุณภาพสินคา จำนวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 40.0 รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง รอยละ 30.0 มีลูกคาที่จะกลับมาซื้อสินคาที่นี่อีกรอยละ 96.0 เพราะ

คุณภาพสินคา รอยละ 40.0 และใกลบาน รอยละ 36.0 มีผูที่จะแนะนำรานคานี้ตอใหผูอื่น จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 96 

และไมแนะนำจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

     จากการเปรียบเทียบขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม พบวา กลุมตัวอยางลูกคาของหางหุนสวนจำกัดดีดีดีจะมาซื้อ

ผลิตภัณฑจำกัดศัตรูพืชและแมลงมากกวารานคาอื่น ในขณะที่เมล็ดพันธุและอุปกรณทางการเกษตรอื่นๆจะถูกซื้อจากรานคา

อื่นมากกวา และลูกคามีการจายเงินซื้อสินคาในแตละครั้งใหกับหางหุนสวนจำกัดดีดีดีมากกวารานคาอื่นในชวงราคา 1,001-

3,000 บาท โดยเหตุผลที่ลูกคามาซื้อสินคาของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี คือ คุณภาพและความนาเชื่อถือของรานคา ซึ่งมากกวา

รานคาอื่นๆอยางมีนัยยะ ในขณะที่ลูกคาของรานคาอื่นใหเหตุผลในการซื้อสินคาเพราะราคา 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงระดับความสำคัญของปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

ระดับความสำคัญที่ลูกคามี

ตอรานคา 

หจก.ดีดดีี (N1=100) รานคาอื่น (N2=100) รวม (N=200) 

X1 SD1 แปลผล X2 SD2 แปลผล X SD แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 4.00 0.936 มาก 4.01 0.829 มาก 4.01 0.884 มาก 

ดานราคา 4.01 0.936 มาก 4.04 0.826 มาก 4.03 0.882 มาก 
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ดานสถานที่จดัจำหนาย 3.97 1.067 มาก 3.79 0.926 มาก 3.88 1.003 มาก 

ดานการสงเสรมิการขาย 3.64 1.275 มาก 3.69 1.073 มาก 3.67 1.178 มาก 

ดานบุคลากร 4.26 0.802 มากที่สุด 4.10 0.804 มาก 4.18 0.807 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.68 1.070 มาก 3.49 0.887 มาก 3.59 0.987 มาก 

ดานกระบวนการ 4.08 1.007 มาก 3.92 0.953 มาก 4.00 0.984 มาก 

     จากตารางที่ 1 แสดงระดับความสำคัญของปจจัยสวนผสมทางการตลาดรวมทุกดาน พบวา จากกลุมตัวอยางทั้ง 200 คน 

เห็นวาสวนผสมทางการตลาดดานบุลคากรมีระดับความสำคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.18 มีระดับความสำคัญมาก 

รองลงมาคือสวนผสมทางการตลาดดานราคา มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.03 มีระดับความสำคัญมาก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย

รวมอยูที่ 4.01 มีระดับความสำคัญมาก และดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.00 มีระดับความสำคัญมาก โดยกลุม

ตัวอยางของหางหุนสวนจำกัดดีดีดีจำนวน 100 คน เห็นวาสวนผสมทางการตลาดดานบุคลากร มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.26 รองลงมาคือ ดานกระบวน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 มีระดับความสำคัญมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ดานการสงเสริมการขาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.64 มีระดับความสำคัญมาก สวนกลุมตัวอยางของรานจำหนายสินคา

ทางการเกษตรอื่นๆจำนวน 100 คน เห็นวา สวนผสมทางการตลาดดานบุคลากร มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.10 มีระดับความสำคัญ

มาก และดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูที่ 3.49 มีระดับความสำคัญมาก 

 

จากการศึกษาพบวา สาเหตุของยอดขายที่ลดลงของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี มาจากการเพิ่มจำนวนของรานคาจำหนายสินคา

ทางการเกษตร การเขามาของนวัตกรรมใหมๆ เชน การใชโดรนทางการเกษตรในการรดน้ำ ฉีดยา และหวานเมล็ด หรือ

แมกระทั่งกำลังซื้อของเกษตรกรที่ลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการเลือกสินคาใชเวลานานขึ้นและยอม

จายเงินยากขึ้น และการนำเขาวัตถุดิบในการผลิตมีการหยุดชะงัก ทำใหสินคามีปริมาณจำกัด 

 

     สาเหตุของยอดขายที่ลดลงของหางหุนสวนจำกัดดีดีดี มาจากการเพิ่มจำนวนของรานคาจำหนายสินคาทางการเกษตร 

การเขามาของนวัตกรรมใหมๆ เชน การใชโดรนทางการเกษตรในการรดน้ำ ฉีดยา และหวานเมล็ด หรือแมกระทั่งกำลังซื้อของ

เกษตรกรที่ลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการเลือกสินคาใชเวลานานขึ้นและยอมจายเงินยากขึ้น และการ

นำเขาวัตถุดิบในการผลิตมีการหยุดชะงัก ทำใหสินคามีปริมาณจำกัด 

จากขอมูลขางตน ผูศึกษาจึงไดนำมาทำการวิเคราะห SWOT มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห SWOT หางหุนสวนจำกัดดีดีดี 

วิเคราะห SWOT หางหุนสวนจำกดัดีดีด ี

จุดแข็ง (Strengths) 

S1  รานคามีฐานลูกคาประจำและมีการกลับมาซื้อซำ้ 

S2  รานคาอยูในทำเลที่ดี สามารถเดินทางไดสะดวก 

S3  สินคามีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

S4  เจาของรานเปนที่รูจกัและมีความนาเชื่อถือ 

S5  สามารถขอเปล่ียนและคืนสินคาได 

จุดออน (Weakness) 
W1 ฐานลูกคาใหมมขีนาดเล็ก 

W2 ที่จอดรถของรานคามีจำกัด 

W3 ขาดบุคลากรทีม่ีความชำนาญในดานการทำออนไลน 
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โอกาส (Opportunity) O1  การเติบโตและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของตลาดออนไลน 

O2  จำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

T1  กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง จากการระบาดของโควิด-19 

T2  การเขามาของนวัตกรรมใหม เชน โดรนการเกษตร 

T3  จำนวนรานคาทีเ่พิ่มขึ้น 

T4  ตนทุนสินคาที่สูงขึ้น 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT หางหุนสวนจำกัดดีดีดี สรุปไดวา จุดแข็ง คือ รานคามีฐานลูกคาประจำและมีการกลับมา

ซื้อซ้ำ  รานคาตั้งอยูในทำเลที่ดี สามารถเดินทางไดสะดวก สินคามีคุณภาพและไดมาตรฐาน เจาของรานเปนที่รูจักและมี

ความนาเชื่อถือ  สามารถขอเปล่ียนและคืนสินคาได จุดออน คือ ฐานลูกคาใหมมีขนาดเล็ก ที่จอดรถของรานคามีจำกัด และ

ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในดานการทำออนไลน โอกาส คือ การเติบโตและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของตลาดออนไลน และ

จำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น อุปสรรค คือ กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง จากการระบาดของโควิด-19  การ เข  ามา

ของนวัตกรรมใหม เชน โดรนการเกษตร จำนวนรานคาที่เพิ่มขึ้น และตนทุนสินคาที่สูงขึ้น 

     ซึ่งทางผูศึกษาไดนำขอมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะหดวย TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ โดยไดกลยุทธดังนี้   

ทางเลือกที ่1 กลยุทธการเติบโตแบบแนวนอน โดยนำสินคาที่ทางรานมีอยูแลวมาทำการตลาดผานชองทางออนไลน โดยเลือก

สินคาที่งายตอการซื้อขาย และเกิดความเสียหายไดยาก เชน เมล็ดพันธุ และมีการทำโปรโมชั่นหรือกิจกรรม เพื่อใหเกิดการ

รับรู บอกตอ และเกิดการซื้อขาย ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาบุคลากรเกีย่วกบัการทำออนไลน การพัฒนาบุคลากรในการ

ใหความรูเกี่ยวกับออนไลนโดยการอบรมเพิ่มเติม และทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสรางความแตกตางดานบริการ จากการศึกษา

โดยแบบสอบถาม พบวา ลูกคาใหความสำคัญกับบุคลากรมากทั้งดานความรูความสามารถและความเปนมิตร จึงตองทำการ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความชำนาญมากขึ้น เนื่องจากรานคามีสินคาหลากหลาย และมีการอัพเดทขอมูลอยางสม่ำเสมอ 

 

ตารางที่ 3 การประเมิณทางเลอืก 

เกณฑการประเมิณทางเลอืก 
น้ำหนัก   

ทางเลอืกที่ 1 : 

กลยทุธการเติบโต

แบบแนวนอน 

ทางเลอืกที่ 2 : 

กลยทุธการพัฒนา

บุคลากรเกี่ยวกบั

การทำออนไลน 

ทางเลอืกที่ 3 : 

กลยทุธการสราง

ความแตกตางดาน

บริการ 

 คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 

ความเปนไปได 0.3 4 1.2 4 1.2 4 1.2 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6 

งบประมาณในการดำเนินการ 0.2 3 0.6 3 0.6 4 0.8 

ความสามารถในการเพิ่มยอดขาย 0.3 3 0.9 3 0.9 4 1.2 

รวม 1 13 3.3 14 3.5 15 3.8 

จากตารางที่ 3 พบวา ทางเลือกที่ 3 กลยทุธการสรางความแตกตางดานบรกิาร เปนกลยทุธที่ไดคะแนนสูงที่สุด คือ 3.8 

คะแนน รองลงมาคือทางเลือกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาบุคลากรเกีย่วกับการทำออนไลน ได 3.5 คะแนน และอันดับสุดทายทีม่ี

คะแนนนอยที่สุด คือ ทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตแบบแนวนอน ได 3.3 คะแนน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการวิเคราะหและประเมิณทางเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับรานคา ทางผูศึกษาไดทำการเสนอทางเลือกกลยุทธให

ทั้งหมด 3 ทางเลือก ไดแก ทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตแบบแนวนอน ทางเลือกที่ 2 กลยุทธการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ

การทำออนไลน และทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสรางความแตกตางดานบริการ ซึ่งทางผูศึกษาไดตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ 3 

คือ กลยุทธการสรางความแตกตางดานการบริการเนื่องจากเปนทางเลือกที่ไดคะแนนสูงสุด และจากแบบสอบถามทำใหทราบ

วาลูกคาใหความสำคัญกับดานบุคลากรมากที่สุด จึงนำจุดนี้มาพัฒนาเพื่อสรางความแตกตางระหวางหางหุนสวนจำกัดดีดีดี

และรานคาอื่นๆ โดยการฝกอบรมพนักงานในดานการบริการและความรูความชำนาญ เนื่องจากรานคามีสินคาที่หลากหลาย

จึงตองมีผูที่มีความชำนาญเฉพาะดาน เพื่อใหสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาใหลูกคาได เพราะการบริการที่ดีจะสงผล

ตอความพึงพอใจของลูกคาที่เขาใชบริการและทำใหเกิดการซื้อซ้ำ 

     ดังนั้น ผูประกอบการควรพัฒนาบุคลากรในดานการบริการ ทั้งความรูความชำนาญและความเปนมิตร เพื่อใหลูกคาเกิด

ความประทับใจและกลับมาซื้อสินคาที่รานคาอีก เพราะลูกคาใหความสำคัญเรื่องบุคลากรมากที่สุด ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวน

ลูกคาประจำ และเกิดความจงรักภักดีตอรานคาไดในระยะยาว รองลงมาคือดานราคา คือราคาตองมีความเหมาะสมกับ

คุณภาพ ไมแพงจนเกินไป อีกทั้งคุณภาพสินคาที่ทางรานคาเลือกมาขายก็ตองไดมาตราฐาน  

     เนื่องจากมีเวลาในการศึกษาที่จำกัดทำใหไดขอมูลที่ไมเพียงพอ ในการศึกษาขอมูลภาพรวมของตลาดและแนวโนมที่จะ

เกิดขึ้น และการตั้งคำถามในแบบสอบถามอาจยังไมครอบคลุมในบางประเด็น จึงอาจจะตองมีการเพิ่มเติมและแกไข เพื่อให

สามารถนำมาใชแกไขปญหาไดในทุกประเด็น และการเก็บแบบสอบถามเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากเกษตรกรบางสวนไม

สามารถอานหนังสือไดและไมมีเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อม่ันในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) 

ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting reliability to use NT service of customer in government 

agency in Bangkok 
 

ธาดานันท เจริญรัตน01 และ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง1

2 

Tadanunt Charoenratana and Dr. Anuchat Chamchong 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)   

ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มี

ผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) ที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษา

ปจจัยดานภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 

(มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ 

ผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน 

ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

คำสำคัญ: ประชากรศาสตร, คุณภาพการบริการ, ภาพลักษณองคกร, ความเชื่อมั่น 
 

Abstract 
  

 A Study of Factors Affecting Confidence in Using the Service of National Telecom Public Co., Ltd. (NT) 

of service users in government agencies in Bangkok the objectives of this study were 1) to study 

demographic factors. Affecting the confidence in using the service of National Telecom Public Co., Ltd (NT) 

of users in government agencies in Bangkok 2) to study the factors of Service Quality (SERVQUAL) that affect 

the confidence in using the services of National Telecom Public Co., Ltd. (NT) of users in government 

agencies in Bangkok 3) to study the factors of Corporate Image that affect the confidence in using the 

services of National Telecom Public Co., Ltd. (NT) of users in government agencies in Bangkok. Is quantitative 

research. The sample of the study was service users in government agencies in Bangkok 400 service users. 

The descriptive statistics were mean, standard deviation and used multiple regression analysis for inferential 

statistics. 

Keywords: Demographics, service quality, corporate image, confidence 
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1. บทนำ 

ในเชิงเศรษฐกิจดิจิทัลไดกลายเปนสวนสำคัญของความสำเรจ็ในการดำเนินธุรกิจทีจ่ะขาดไมได ภาคธุรกิจไทยจะตอง

เรงปรับตัวใหรบักับกระแสดิจิทัล ปจจุบันโครงสรางผูใหบรกิารการส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศไทย แบงออกเปน 2 กลุม 

ไดแก กลุมที่ 1 ผูประกอบการที่เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ ไดแก บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที (TOT) และบริษทั 

กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรอืแคท (CAT) กลุมที่ 2 ผูประกอบการภาคเอกชน ไดแก กลุมบรษิัท บริษทั แอดวานซ 

ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด หรือเอไอเอส (AIS) กลุมบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั หรือดีแทค (DTAC) และ กลุมบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู (TRUE)  

โดยในป 2564 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) และ  บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จำกัด (มหาชน) หร ือ CAT Telecom Public Company Limited ซึ ่งท ั ้ง 2 บริษ ัทเปนร ัฐว ิสาหกิจประเภทสื ่อสาร

โทรคมนาคมในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดทำการควบรวมตามมติของคณะรัฐมนตรีแลวเสร็จเปนที่

เรียบรอยในวันที่ 7 มกราคม 2564 ละจดทะเบียนเปน ‘บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน)’ หรือ NT ภายหลังการ

ควบรวม จะสงผลให NT มีโครงสรางพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด ซึ่งที่ผานมาทั้งสองบริษัทมีการดำเนินกิจการและการลงทุนที่

ทับซอนกัน การควบรวมสององคกรเปนหนึ่งเดียวเพื่อแขงขันในตลาดโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ที่ยังคงเติบโต

อยางตอเนื่อง ทำให NT จำเปนตองปรับตัวใหเขากับสถานการณการทำธุรกิจในปจจุบัน 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการควบรวมกิจการของ บริษัท 

โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ไป และยังไมมีงานวิจัยที่สนับสนุนความเชื่อมั่นของลูกคาในการควบรวมกิจการ

ในครั้งนี้  และเพื่อนำผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางประกอบการพิจารณาของผูบริหารในการแกไขปรับปรุงภาพลักษณและ

คุณภาพบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และใชเปนขอมูลในการกำหนดกลยุทธและนโยบายตางๆในการ

ใหบริการเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรและชวยใหองคกรสามารถแขงขันในตลาดโทรคมนาคม

ไดอยางมีศักยภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

และปจจัยดานภาพลักษณองคกร (Corporate Image)  ที่มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีสมมุติฐานของการศึกษา ดังนี้ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) และ

ปจจัยดานภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ที่แตกตางกัน มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคม

แหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ ผลจากการวิจัยนี้คาดวาองคกรจะนำไปเปนขอเสนอแนะแกไข

เพื่อพัฒนาดานการใหบริการและพัฒนาดานภาพลักษณ ของ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นในการใชบริการขององคกร ไดอยางเหมาะสม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 
 

2.1.1 แนวคิดดานลักษณะประชากรศาสตร 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (อางถึงใน เหมชาติ สุวพิศ, 2562) ไดกลาววา ลักษณะทาง ประชากรศาสตรนั้นจะ

ประกอบไปดวย อายุ เพศ ขนาดสมาชิกในครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปนเกณฑ

ที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทาง ประชากรศาสตรเปนลักษณะสำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยก าหนด

ตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรทาง ประชากรศาสตรที่สำคัญมีดังนี้ 1.อายุ (Age) เนื่องจาก

ทุกๆ ผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุม ผูบริโภคที่มี อายุแตกตางกันไปดังนั้นนักการตลาดจึงจะใช

ประโยชนจากอายุเปนตัวแปรทาง ประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนตลาด โดยนักการตลาดไดคนควาความตองการของ

สวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) เพื่อมุงความสำคัญที่ตลาดในสวนอายุ 2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่

สำคัญเชนกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงตอง ศึกษาตัว แปรตัวนี้เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่สตรีตองทำงานมากขึ้น 3. ลักษณะครอบครัว 

(Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน เปาหมายที่สำคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดย

ตลอด และจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นใน สวนที่เกี่ยวกับหนวยของผูบริโภค โดยนักการตลาดจะสนใจจำนวนและลักษณะของ

บุคคลในครัวเรือน ที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อที่

เกี ่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 4. รายไดการศึกษา และอาชีพ 

(Income Education and Occupation) เปนตัวแปรสำคัญ ในการกำหนดสวนของการตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะ

สนใจผูบริโภคที่มีความร่ำรวย แตอยางไรก็ ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ำ จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสำคัญในการแบง

สวนตลาดโดยถือ เกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคาใน ขณะเดียวกัน 

การเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัว

แปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายได รวมกับตัวแปรทางประชากรศาสตรอื่น ๆ เพื่อกำหนดตลาด

เปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายได อาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน 
 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพบริการ (SERVQUAL)  
 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ (SERVQUAL) เปนการวัดคุณภาพในการบรกิารที่ ไดรับการยอมรับและถูกใชเพื่อ

ศึกษาในธุรกิจอตุสาหกรรมบรกิารอยางแพรหลาย โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี ้

พาราสุรามาน ซีเทมป และแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985 อางถึงใน วิลาสินี จงกลพืช, 2563) ได

พัฒนาและสรางเครื ่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการเรียกวา SERVQUAL (Service Quality) ซึ ่ง สามารถนำไป

วิเคราะหความสัมพันธโดยสรุปมิติการประเมินคุณภาพจาก 10 ดานเหลือเพียง 5 ดานดังตอไปนี้ 1.ความเปนรูปธรรมของ

บริการ (Tangibility) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ ่งอำนวยความสะดวกตางๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร 

อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทำใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการ

ดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ บริการที่ถูกนำเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทำใหผูรับบริการรับรูถึงการใหบริการ

นั้น ๆ ไดชัดเจนขึ้น 2.ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับ

ผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ำเสมอ

นี้จะทำใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจได 3.การตอบสนองตอลูกคา 
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(Responsiveness) ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยาง

ทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบริการ รวมทั้งจะตองกระจายการ

ใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว 4.การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance) ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิด

ขึ้นกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและใหความมั่นใจวาผูรับบริการ

จะไดรับบริการที่ดีที่สุด 5.การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความ

ตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน 
 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณองคกร (Theory of Corporate Image) 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีภาพลักษณเปนอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งแตละบุคคลก็จะรับรูภาพลักษณแตกตางกันออกไป ซึ่ง

ภาพลักษณที่เกิดขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธตอความเชื่อมั่นของผูใชบริการดวย เชนกัน ดังนั้นจึงจำเปนตองทำความ

เขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณที่เปนอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนี้ดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

Kotler (Kotler, P., & Armstrong, G., 2013 อางถึงใน ขวัญเรือน สุมิพันธ, 2563) ไดกลาวถึงภาพลักษณองคกรไววา

เปนวิถีที่ประชาชนรับรูเกี่ยวองคกรหรือผลิตภัณฑขององคกร สามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายประการโดยจําแนกออกเปน 

3 ประเภทดวยกัน คือ 1. ภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต

ละบุคคลที่มีตอสินคาหรือบริการขององคกรนั้นเพียงอยางเดียว ไมรวมถึงตัวองคกรหรือตัวธุรกิจนั้น ซึ่งสินคาและบริการของ

องคกรนั้นไมไดมีเพียงสินคาหรือบริการเพียงตัวเดียว ดังนั้น ภาพลักษณประเภทนี้จึงเปนภาพลักษณโดยรวมของสินคาหรือ

บริการทุกชนิดที่มีอยูภายในความรับผิดชอบและการดูแลขององคกร 2. ภาพลักษณตรายี่หอ (Brand Image) คือ ภาพที่

เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีตอสินคาหรือบริการใดบริการหนึ่งสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่ง สวนมากองคกรมักจะใชวิธีการ

สงเสริมการขาย เชนการโฆษณา เพื่อที่จะบอกถึงลักษณะของสินคาหรือบริการนั้น โดยที่จะเนนถึงจุดขายของสินคาหรือ

บริการนั้น ซึ่งภาพลักษณของสินคาและบริการแตละชนิดนั้นจะมีภาพลักษณที่แตกตางกันออกไป เนื่องจากภาพลักษณของ

ตรายี่หอเปนสิ่งที่เฉพาะตัว ที่องคกรตองการใหมีภาพลักษณที่แตกตางจากองคกรอื่นๆ 3. ภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร 

(Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของสถาบันหรือองคกร ซึ่งจะเนนที่ตัวสถาบันหรือองคกรเพียงอยางเดียว จะ

ไมรวมถึงตัวสินคาและบริการ ดังนั้น ภาพลักษณประเภทนี้จึงสะทอนใหเห็นถึงขั้นตอนการบริหารและการดำเนินขององคกร

หรือสถาบันมากกวา เชน ในแงของระบบการบริหารจัดการ รวมถึงบุคลากรนั่นคือ ผูบริหารและพนักงาน รวมถึงการทำ

ประโยชนแกสาธารณะหรือความรับผิดชอบตอสังคม 
 

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อม่ันในตราสินคา (Theory of Brand Trust) 
 

ความเชื่อมั่นเปนตัวแปรสำคัญอีกหนึ่งตัวแปร เพราะเมื่อผูใชบริการเกิดความเชื่อมั่นตอ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จำกัด (มหาชน) แลว ก็จะมีแนวโนมที่จะสงผลไปยังพฤติกรรมในการสนับสนุนองคกรดวยการศึกษาในครั้งนี้จะเปนการชวย

สะทอนใหเห็นวาผูใชบริการมีความเชื่อถือไววางใจในบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือไม อยางไร สอดคลอง

กับวิสัยทัศนที่องคกรไดตั้งเอาไวหรือไม ฉะนั้นเพื่อใหเกิดการเขาใจถึงตัวแปรความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดที่

เกี่ยวกับความเชื่อมั่นมาอธิบายในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เมเยอร, เดวิส และชอรลแมน (Mayer, Davis & Schoorman,1995 อางถึงใน มะลิวัลย แสงสวัสดิ์, 2556) การสราง

ความไววางใจ (Trust Building Factor) หมายถึงความนาเชื่อถือในตัวบุคคลที่รับรูถึงความสามารถ ความปรารถนาดีที่จะสง

ตอ จะเปนเชนนี้ก็ตอเมื่อลูกคาที่มอบความไววางใจรับรูถึงความนาเชื่อถือไววางใจสงผลใหเกิดความเต็มใจมากขึ้นในการเขา
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รวมในการปฏิสัมพันธ ความซื่อสัตยของผูที่ไดรับความไววางใจ(Trustee) ระดับของความไววางใจของแตละคนขึ้นอยูกับ

บุคลิกภาพและพื้นฐานของการปฏิบัติทางสังคมเดิมความไววางใจของบุคคลจะคอนขางคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงไป

เล็กนอยในสถานการณที่แตกตางกัน แตความไววางใจระดับบุคคล เชน ความสามารถ (Ability) หมายถึง ทักษะและความ

ชานาญของแตละบุคคลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามที่ไดใหคามั่นไวมีการกาหนดเปาหมายที่แนนอนทาใหความนา

ไววางใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันเมื่อไดรับมอบหมายงานคนละชนิดกัน ความเมตตากรุณา (Benevolence) คือ บุคคล

ที่ผูอื่นมองเห็นถึงความตั้งใจดีที่แสดงตอผูอื่นโดยไมไดมุงหวังผลตอบแทน เห็นประโยชนของผูอื่นเปนสำคัญ และบุคคลหนึ่ง

ไดรับการพิจารณาวาเปนผูที่มีความซื่อสัตยก็ตอเมื่อ บุคคลนั้นมีคุณงามความดีที่ทำใหคนอื่นเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และความ

ซื่อสัตย (Integrity) คือ การแสดงพฤติกรรมที่ไมบิดเบือนจากความเปนจริง การทำตามกฏขอบังคับ และยังพบวามีอีกหลาย

องคการไดกาหนดความซื่อสัตยเปนวัฒนธรรมองคการ 
 

2.2 รูปภาพและตาราง  
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.866 a 0.749 0.744 0.610 
 

Table 1 Models derived from multiple regression analysis (Model Summary) 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 435.255 8 54.407 145.960 0.000 𝑏𝑏 

Residual 145.745 391 0.373   

Total 581.000 399    
 

Table 2 Results of the model multiple regression analysis (ANOVA) 
 

Model 

Service Quality Factor 

(SERVQUAL) 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) -0.262 0.168  -1.557 0.120 

Tangibility 0.063 0.078 0.045 0.815 0.416 

Reliability 0.353 0.075 0.267 4.692 0.000* 

Responsiveness -0.046 0.187 -0.037 -0.245 0.807 

Assurance 0.229 0.151 0.189 1.522 0.129 

Empathy 0.453 0.103 0.376 4.421 0.000* 

 

Table 3 Results of Multiple Regression Analysis (SERVQUAL) Factors Affecting Service Confidence in 

National Telecommunications Company Limited (NT) of Subscribers in government agency in Bangkok 
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Model 

Corporate Image Factors 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 (Constant) -0.033 0.119  -0.274 0.784 

Product or Service Image 0.128 0.061 0.102 2.104 0.036* 

Brand Image 0.367 0.060 0.337 6.108 0.000* 

Institutional Image 0.526 0.061 0.464 8.620 0.000* 
 

Table 4 Results of Multiple Regression Analysis: Corporate Image Factors Affecting Confidence in the 

Service of National Telecommunications Public Company Limited (NT) of Subscribers in the Unit 

government job in Bangkok 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางการวิจัย คือ ผูใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ใน

หนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร คำนวณดวยสูตรกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร ดวย

กําหนดสมมุติฐานที่วาขอมูลมีการกระจายตัวปกติ (NORMAL DISTRIBUTION) กลุมตัวอยางครั้งนี้ไดทั้งหมด จํานวน 400 

ตัวอยาง ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางตั้งแตเดือน มกราคม 2564 โดยใชแบบสอบถามที่ไดมาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ ประกอบดวย 4 สวน 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ลักษณะดานประชากรศาสตร 2)แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (SERVQUAL) 3) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตราสินคา (Brand Trust) วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ รอย

ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมี จำนวน 227 คน คิดเปน รอยละ 56.8 โดยมีอายุระหวาง 20 – 30 

ป มีจำนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จำนวน 280 คน คิด เปนรอยละ 70.0 รายได

เฉล่ียตอเดือน 15,000 - 30,000 บาท จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 

ปจจัยคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.55, S.D. = .856) พิจารณาเปน

ขอยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา NT มีอุปกรณและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใหบริการ (Facility 

Support) (x� = 3.57, S.D. = .966) และ พนักงาน NT ที่ใหบริการ มีความรอบรูในขอมูลพื้นฐาน และขอมูลจำเพาะของ

ผลิตภัณฑ เปนอยางดี (Personal Mastery) (x� = 3.57, S.D. = .958) โดยทั้งสองดานมีคาเฉล่ียมากที่สุดเทากัน 
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ดานความเชื่อถือไววางใจได(Reliability) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.57, S.D. = .914) ผูตอบแบบสอบถาม

เห็นวา ราคาผลิตภัณฑและบริการของ NT มีความเหมาะสมตามระดับคุณภาพของบริการ (Fair Price) มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x� 

= 3.62, S.D. = .984) 

ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (x� = 3.50, S.D. = .974) ผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นวา NT มีทีมงานในการใหความชวยเหลือ การตอบคำถามหรือใหคำแนะนำแกลูกคาอยู ตลอดเวลา 

(Technical Support Real Time) มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x� = 3.57, S.D. = 1.023) 

ดานการใหความเชื ่อมั ่นตอลูกคา (Assurance) โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (x� = 3.50, S.D. = .933) ผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นวา ทานมีความไววางใจในการใหบริการของพนักงาน NT มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x� = 3.51, S.D. = 1.067) 

ดานการร ู จ ักและเข าใจลูกค า (Empathy) โดยภาพรวมอยู  ในระดับมาก (x� = 3.49, S.D. = 1.001) ผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นวา NT มีแคมเปญ/นโยบายการสงเสริมการขาย เพื่อใหสิทธิประโยชนในรูปแบบตาง ๆ แกลูกคา และมี

รูปแบบการรักษาความสัมพันธกับลูกคาระยะยาว เชน การมอบของที ่ระลึกในโอกาสพิเศษ/เทศกาลตาง ๆ (Sales 

Promotion/Incentives & CRM) มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x� = 3.52, S.D. = 1.073) 

ปจจัยภาพลักษณองคกร (Corporate Image) 

ดานภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ (Product or Service Image) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.55, S.D. 

= .960) พิจารณาเปนขอยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา NT มีสาขา/ศูนยบริการจำนวนมากและใหบริการครอบคลุม

พื้นที่ทั่วประเทศ มีคาเฉล่ียมากที่สุด (x� = 3.61, S.D. = 1.035) 

ดานภาพลักษณตรายี่หอ (Brand Image) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = 3.33, S.D. = 1.107) พิจารณาเปน

ขอยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา NT มีความนาจดจำในดานบริการที่มีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 3.36, S.D. 

= 1.197) 

ดานภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institutional Image) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x� = 3.42, 

S.D. = 1.122) ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา NT เปนองคกรที่มีความโปรงใสและเชื่อถือได คาเฉลี่ย (x� = 3.43, S.D. = 1.133) 

และ NT มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีและบริการอยางตอเนื่องคาเฉลี่ย (x� = 3.43, S.D. = 1.063) โดยทั้งสองดานมีคาเฉล่ีย

มากที่สุดเทากัน 

ปจจัยความเชื่อมั่นในตราสินคา (Brand Trust) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยความเชื่อมั่นในตราสินคา (Brand Trust) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x� = 3.45, S.D. = 1.207) 

ผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 8 ปจจัยปจจัยคุณภาพการบริการ 

(SERVQUAL) และ ปจจัยภาพลักษณองคกร (Corporate Image) พบวา มีคาความสัมพันธ R = 0.866 มีคาพยากรณ R2 = 

0.749 และมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรบัปรุง AdjR2 = 0.744 สรุปไดวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีจํานวน 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) (β 

= 0.353) และ ปจจัยดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) (β = 0.453) 

ปจจัยภาพลักษณองคกร (Corporate Image) มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ 

จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีจํานวน 3 ปจจัย 
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ไดแก ปจจัยภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ (Product or Service Image) (β = 0.128) ปจจัยภาพลักษณตรายี ่หอ 

(Brand Image) (β = 0.367) และปจจัยภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institutional Image) (β = 0.526) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวาตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8 อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 ระดับการศึกษา ปริญญา

ตรี จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70.0 มีรายได 15,000 – 30,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 

ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานระดับการศึกษา ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงาน

ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) พบวา ปจจัยดานความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) และ 

ปจจัยดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 

(มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานปจจัยความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) 

มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาสินี จงกลพืช (2563) ศึกษาคุณภาพการ

ใหบริการในมุมมองของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ เครื่องแกววิทยาศาสตรกรณีศึกษา บริษัทเอ็น เค แลบอราทอรี(ประเทศไทย) 

จำกัด ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางรับรูวา NT สามารถสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ ไดตรงตามกำหนดเวลาที่กำหนด

ไว รวมถึงราคาผลิตภัณฑและบริการของ NT มีความเหมาะสมตามระดับคุณภาพของบริการ และมีทีมงานเพื่อติดตั้งบริการ 

รองรับการแกไขปญหาเชิงเทคนิคของลูกคาไดเปนอยางดี และดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) มีผล ตอความเชื่อมั่น

ในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผู ใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา บริพนธมงคล และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข 

(2563) การรับรูคุณภาพสินคาและคุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซํ้าเครื่องทําความสะอาดอุตสาหกรรม 
 

ผลการศึกษาปจจัยภาพลักษณองคกร (Corporate Image) พบวาปจจัยภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ (Product 

or Service Image) ปจจัยภาพลักษณตรายี่หอ (Brand Image) และปจจัยภาพลักษณของสถาบันหรือองคกร (Institutional 

Image) มีผลตอความเชื่อมั่นในการใชบริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงาน

ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยภาพลักษณองคกร (Corporate Image) ทั้ง 3 ดาน มีผลตอความเชื่อมั่นในการใช

บริการ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ของผูใชบริการในหนวยงานราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน สุมิพันธ และ ผศ.ดร.เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ (2563) 

ภาพลักษณและคุณภาพบริการของบรษิัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบรกิารในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามคอนขางจํากัดคือประมาณ 1 เดือน (ระหวาง วันที่ 1 - 31 มกราคม 

2565) ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดจากโควิด19 และมีการ Work From Home กันเยอะในหนวยงานราชการ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทําใหสวนใหญ ผูวิจัยไดใชการแจกแบบสอบถามออนไลน จึงอาจสงผลใหผลของการวิจัยไมครอบคลุมถงึ

ทุกลักษณะ ในดานประชากรศาสตร และขอมูล เชิงสถิติอื่นๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามเวลาที่เปล่ียนไป   
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมลูกคาที่เปนกลุมที่ไมเคย เปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑและ

บริการอื่น ใชบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) และไมเคยใชผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท โทรคมนาคม

แหงชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เลย เพราะจะทำใหไดขอมูลที่มีความละเอียด หลากหลาย และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

2. การศึกษาครั้งตอไปควรวิเคราะหปจจัยตาง ๆ วิเคราะหปญหาการวิจัย สังเคราะหกรอบแนวคิดในการวิจัยเพิ่มขึ้น 

โดยจะใชตัวแปรอื่นๆ ในการศึกษาเพิ่มเติม เชน ตัวแปรดานการรับรู ตัวแปรดานความคาดหวัง ตัวแปรการตัดสินใจซื้อ เปน

ตน  

3.การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาแบบเจาะจงผลิตภัณฑและบริการอื่นของบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) 

(NT) เชน ผลิตภัณฑ NT SME MAX BUFFET ผลิตภัณฑ NT MaX เปนตน  
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ทัศนคติและแรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของวัยเริ่มตนทำงาน  

Attitude and Motivation Affecting Decision Making Behavior Investment 

 of First Jobber in Bangkok 
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บทคัดยอ 
การวิจัยทัศนคติและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของวัยเริ่มตนทำงาน(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจลงทุนของคนวัยเริ่มตนทำงาน 

(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรตางๆจากการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมาน ซึ่งพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน อาทิเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ 

ประสบการณทำงาน สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน และทัศนคติและแรงจูงใจที่แตกตางกันมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุนทั้งในดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไดรับ ความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนมีผลตอการลงทุน ดานรูปแบบการลงทุนที่เปนที่นิยมของตลาด และดานผูมีสวนรวมสงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุน ผลการวิจัยครั้งนี้ยังทำใหทราบถึงความสนใจในการลงทุนซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการให

ความรูแกประชาชน 
 

คำสำคัญ: ทัศนคติและแรงจูงใจ, วัยเริ่มตนทำงาน, ปจจัยสวนบุคคล, พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน 
 

Abstract 
The research attitude and motivation affecting decision making behavior investment of first jobber in 

Bangkok have objectives aimed to study to personal factor, attitude and motivation affecting decision making 

behavior investment of first jobber in Bangkok, by considering the relationship of variables from descriptive and 

inferential statistics analysis. The result of study indicated that different personal factors such as gender, age, 

education level, occupation, average monthly income and work experience affecting investment decision-making 

behavior and different attitude and motivation affecting investment decision making behavior that choose an 

investment style, taking into account the returns received, taking into account the risks received, knowledge and 

understanding of investment affects investment, the market's popular investment style and related parties affect 

investment decisions. The results of this research, It also makes them know of their interest in investing, which will 

benefit the agencies involved in educating the people. 

 

Keywords: Attitudes and motivations, First jobber, Personal factors, Investment decision-making behavior 
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1. บทนำ 

 

ปจจุบันการลงทุนไปเรื่องที่แพรหลาย เนื่องจากความกาวหนาทางสังคมและเทคโนโลยีในการใหความรู หรือแหลง

ศึกษาขอมูล ประกอบกับการลงทุนยังสามารถเริ่มลงทุนไดในหลักรอย ทำใหผูคนนิยมการลงทุนมากขึ้น ซึ่งคนวัยเริ่มตน

ทำงาน (First Jobber) เปนวัยแหงจุดเริ่มตนในการใชชีวิตอยางอิสระ อยูในจุดที่มีแนวคิดและการตัดสินใจเปนของตัวเอง 

รวมถึงแนวคิดเรื่องการเงิน ประกอบกับการสรางรายไดที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย คานิยมการทำงานเปนพนักงานจน

เกษียณ ใชเงินบำนาญที่ไดรับในบั่นปลายชีวิตอาจจะไมตอบโจทยแกชีวิตการทำงานอีกตอไป การเตรียมเกษียณอายุ (Pre-

retirement) กอนเวลาของคนทำงานจึงมากขึ้น รวมถึงการออมเงินฝากไวในธนาคาร ก็ไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่ไม

มากนัก และยังมีความเสีย่งจากเงินเฟอ ซึ่งสวนใหญเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นทุกป มูลคาที่แทจริงของเงินก็จะลดไปตามกาลเวลา ซึ่ง

การลงทุนยังเปนทางทางเลือกหนึ่งที่จะทำใหบรรลุแผนและเปาหมายตางๆ ในชีวิตที่ตั้งเอาไว อาทิเชน การสรางความมั่งค่ัง 

การสรางสภาพคลอง การวางแผนซื้อบาน ซื้อรถ การวางแผนเกษียณ เปนตน และในปจจุบันการมีรายไดทางเดียว ยังเปน

ความเสี่ยงจากการถูกไลออกจากงาน โดยชวงปลายเดือน พ.ย. 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) เผยแพร รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ป 2564  พบการวางงานเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแตมีการระบาดของ COVID-19 

โดยมีผูวางงาน 8.7 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานที่รอยละ 2.25 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ 

การลงทุนจึงเปนอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่จะเพิ่มมูลคาใหแกเงินโดยการใหเงินทำงาน (Passive Income) อีกดวย 

ซึ่งคนวัยเริ่มตนทำงานจึงเปนวัยที่เหมาะแกการเริ่มลงทุน เนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนและเริ่มมีรายไดเปนของ

ตัวเอง แตอยางไรก็ตามคนวัยเริ่มตนทำงานก็ยังเปนชวงที่รายไดยังไมสูงมากนัก ประกอบกับคาใชจายที่ตองรับผิดชอบ อาทิ

เชน คาใชจายประจำวัน คาที่อยูอาศัย คาใชจายในการดูแลครอบครัว เปนตน อีกทั้งในปจจุบันคาใชจายยังมีแนวโนมที่สูงขึ้น 

แตรายไดยังคงเดิมทำใหการลงทุนเปนเรื่องที่ตองวางแผน เนื่องจากการที่จะนำเงินไปลงทุนไดนั้น สัดสวนของรายไดจะตอง

มากกวารายจาย และไมกระทบตอการดำเนินชีวิต 

จากที่กลาวมาขางตน นอกจากคาใชจายในชีวิตประจำวันแลวนั้น สวัสดิการจากภาครัฐที่ยังไมเสถียรของประเทศไทย 

ทำใหคนตระหนักถึงการทำประกันคุมครองชีวิต คารักษาพยาบาลมากขึ้น รวมถึงนวัตกรรมที่พัฒนายังทำใหคนไทยอายุยืนขึ้น

เกือบถึง 100 ป จึงทำใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามไปดวยสงผลตอการวางแผนทางการเงิน นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นที่สงผลตอ

การตัดสินใจ อาทิเชน ความรูและความเขาใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนไมใชเพียงเรื่องของคนรวยหรือคนมีเงินเทานั้น 

แตทุกคนสามารถที่จะเริ่มลงทุนได โดยการศึกษาขอมูลอยางละเอียด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง

ก็ยังเปนปจจัยที่สงผลตอการเลือกลงทุนใหเหมาะสมแกบุคคล เพื่อใหคุมกับตนทุนคาเสียโอกาสของเงินที่ลงทุนไป โดยจะตอง

ชดเชยโอกาสในการใชเงินในปจจุบัน ชดเชยอำนาจซื้อที่เสียไปเนื่องจากภาวะเงินเฝอตลอดชวงระยะเวลาการลงทุน และยังมี

เปาหมายการลงทุน บุลคลรอบตัวในสังคม เศรษฐกิจและบานเมือง ฯลฯ ก็ลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนทั้งสิ้น จึงจะ

เห็นไดวามีหลายปจจัยที่อาจสงผลตอการตัดสินใจลงทุนที่แตกตางกันออกไป ผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงทัศนคติและแรงจูงใจที่

มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของคนวัยเริ่มตนทำงาน (First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร โดยจากขอมูลสถิติ

ประชากรศาสตรจากสำนักงานสถิติแหงชาติพบวาจำนวนประชากรชวงวัยเริ่มตนทำงานในกรุงเทพมหานครมีประชากร

ประมาณ 730,322 คน ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีประชากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกจังหวัด 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการลงทุน 

การลงทุน (นิพพิชฌน โกวิทวณิชกานนท, 2558)  คือ การนำกระแสเงินสดสวนเกินหรือการนำเงินออมไปลงทุนซื้อ

สินทรัพยประเภทตาง ๆ เพื่อใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นในอนาคต การลงทุนที่ดีอยางนอยก็ควรจะใหไดผลตอบแทนมากกวาเงินเฟอ 

การลงทุนสวนบุคคลสามารถทำไดในหลายรูปแบบ เชน การฝากธนาคาร การซื ้อพันธบัตรรัฐบาล การซื ้อหุนกู ของ

บริษัทเอกชนหรือของรัฐวิสาหกิจเพื่อรับดอกเบี้ย การลงทุนในกองทุนรวมในสินทรัพยประเภทตาง ๆ การลงทุนในหุนสามัญ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อรับเงินปนผลหรือการเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพยการลงทุนในบริษัทเอกชน หรือไมวา

จะเปนการลงทุนซื้อที่ดิน ส่ิงปลูกสราง หรืออสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ ผูลงทุนควรที่จะคาดการณวาจะไดรับผลตอบแทน

จากการนำเงินไปลงทุนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ วาไดผลตอบแทนเทาไร แตอยางไรก็ตามตองไมลืมวาทุกการลงทุนมีความ

เส่ียง ซึ่งความเส่ียงของการลงทุนจะมีมากหรือนอยนั้นก็แตกตางกันตามประเภทของสินทรัพยและระยะเวลาที่นำเงินไปลงทุน

ในสินทรัพยแตละประเภทที่จะลงทุนลวนมีความเสี่ยงที่แตกตางกัน บางสินทรัพยมีความเสี่ยงเพียงดานเดียว บางสินทรัพยมี

ความเสี่ยงในหลายดาน ดังนั้น ผูลงทุนควรทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ผูลงทุนสามารถรับความเสี่ยงไดและควรตั้งระยะเวลา

การลงทุนในสินทรัพยนั้นวาจะใชระยะเวลายาวนานเทาไหรดวย สำหรับความเส่ียงของการลงทุนมีหลายประเภท เชน 

1. ความเส่ียงดานเครดิต หรือความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟอ 

2.1 อัตราดอกเบี้ย ในกรณีอัตราดอกเบี้ยกำลังเปนขาขึ้นทำใหตราสารทางการเงินที่ผูลงทุนถือจะไดอัตราดอกเบี้ย

นอยกวาอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม 

2.2 อัตราเงินเฟอจะมีผลตอผลตอบแทนในสินทรัพยที่ไปลงทุน ถาเงินเฟอมีอัตราที่สูงกวาผลตอบแทนที่ไดรับก็จะทำ

ใหมูลคาสินทรัพยสุทธิเส่ือมคาลงไปดวย 

3. ความเสี่ยงดานราคาตลาด เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับลดของราคาในสินทรัพยที่ลงทุน เชน ในตราสารหนี้จะ

มีผลลบเมื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเพิ่มขึ้น ทำใหตราสารหนี้ที่ถือครองมีราคาตลาดที่ลดลง 

4. ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน เกิดจากการลงทุนในตางประเทศและสกุลเงินตางประเทศมีการปรับตัวลดลงทำให

เกิดการลดคาในสินทรัพยที่ไปลงทุนในตางประเทศ 

5. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง เกิดจากการลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองต่ำ ยากตอการเปล่ียนมือหรือจำหนาย 

เชน การลงทุนในที่ดิน อสังหาริมทรัพยรวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ที่มีกำหนดชวงระยะเวลาการ

ลงทุน 

6. ความเสี่ยงจากการจัดการ เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูจัดการหรือผูบริหารกิจการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย

ประเภทตาง ๆ ไมตรงตามที่นำเสนอ หรืออาจมีการเปล่ียนทีมผูบริหารทำใหผลตอบแทนที่คาดหวังไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

และจากการศึกษางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการลงที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลงทุน เชน อนุสรา โพธิ์ไทร (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการออมและลงทุนในรูปแบบการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยมากที่สุด คิด

เปน 86.83% รองลงมา ไดแก การซื้อกรรมธรรมประกันชีวิต และซื้อสลากออมสิน คิดเปน 40.00% และ 28.78% และจาก

ผลการสำรวจกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญมีความสนใจในการออมและลงทุนในเงินฝากกับธนาคารพาณิชยเปนอันดับ 1 คิด

เปน 32.7% รองลงมา ไดแก การลงทุนในหุนสามัญ และการลงทุนในอสังหาริมทรัพยคิดเปน 20.5% และ 12.2% ของการ

ออมและการลงทุนของ First Jobber ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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รุงตะวัน แซพัว (2560) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผล

สำรวจดานพฤติกรรมการลงทุนพบวา ชองทางการลงทุนอันดับที่ 1 ที่กลุมตัวอยางเลือกลงทุนมากที่สุดคือ กองทุนรวม คิดเปนรอยละ 

44.49 รองลงมาคือ หุนสามัญ คิดเปนรอยละ 35.04 และอสังหาริมทรัพยและที่ดินคิดเปนรอยละ 12.60 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2538ก, หนา 41-42 ) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถาบันครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา สิ่งเหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งสำคัญ

และสถิติที่วัดไดของประชากรชวยกำหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลที่สำคัญ 

ดังนี้ 

1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันนักการตลาดจึงใช

ประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางของสวนตลาดนักการตลาดไดคนควาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก 

(Niche Market) โดยมุงความสำคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 

2. เพศ (Gender) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สำคัญเชนกัน นักการตลาดตองศึกษาตัวแปรตัวนี้อยางรอบคอบ เพราะใน

ปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทำงานมากขึ้น 

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปนเปาหมายที่สำคัญของการใชความพยายาม

ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสำคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจำนวนและลกัษณะของบุคคล

ในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาปจจัยสวนบุคคลและโครงสรางดานสื่อที่เกี่ยวของกับผูตัดสินใจใน

ครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

4. รายไดการศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เปนตัวแปรสำคัญในการกำหนดสวนของตลาด โดยทั่วไป

นักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ำรวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ำจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสำคัญในการแบง

สวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือก

สินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดำรงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการ

ตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่น  ๆเพื่อใหกำหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุม

รายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุและอาชีพรวมกัน 

จากการศึกษางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน โดยมี

การศึกษาถึงลักษณะของประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในดานกรอบระยะเวลาที่กำหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ ศรีนวล (2558) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และ

แรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา 

อาชีพซึ่งผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพคาขาย, รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว มีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุน แตกตางกับผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ รับจางทั่วไป และธุรกิจสวนตัว แตกตางกับผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ 

อื่นๆ และประสบการณการลงทุนตางกัน มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

ทัศนคติ (attitude) เปนคำที่ใชกันมากในวิชาจิตวิทยาสังคม มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “aptus” แปลวา โนม 

เอียง หรือ เหมาะสมนำมาใชในความหมายของทัศนคติ หมายถึง ทาทีที่แสดงออกของบุคคลซึ่งบงถึงสภาพของจิตใจ ไดแก 

ความรู ส ึกหรืออารมณที ่ม ีต อสิ ่งหนึ ่งสิ ่งใด มีน ักจิตวิทยาไดใหความหมายกับคำวา “ทัศนคติ” ไว มากมายดังนี้  

(ราชบัณฑิตยสถาน 2525, หนา 235) 

อิงลิช และอิงลิช (English and English, 1958 : p.3) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนความคงที่ของการตอบสนอง 

หรือความพรอมที่จะตอบสนองอยางหนึ่งอยางใดตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

ซิมบารโด และแอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1969) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนแนวโนมที่บุคคลจะ

แสดงออกในวิธีสอดคลองกับความคิดและความรูสึกของเรา 

นิวคอมบ (Newcomb, 1854 : 128) กลาววา ทัศนคติของบุคคลขึ้นอยูกับลักษณะของส่ิงแวดลอมทีบุ่คคลไดรับ อาจะ

แสดงออกมาทางพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ทัศนคติทางบวก (positive attitude) แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ และเห็นดวยหรือชอบ จะทำใหบุคคลอยาก

กระทำอยากได อยากเขาใกลส่ิงนั้น 

2. ทัศนคติทางลบ (negative attitude) แสดงออกในลักษณะไมพึงพอใจ และไมเห็นดวยหรือไมชอบ จะทำใหบุคคล

เกิดความเบื่อหนาย ชิงชัง ตองการหนีใหหางจากส่ิงนั้น  

จากการศึกษางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 

โดยมีการศึกษาถึงทัศนคติที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน สมฤดี ใยดี (2564) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในหุนของวัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-22 ป โดยผลการศึกษาปจจัยดานทัศนคติตอการลงทุนในหุน ผูวิจัยมีความเห็นวา 

การที่วัยรุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน มีความตองการประสบความสำเร็จในชีวิตจากการลงทุน 

และมีการกระจายเงินทุน เพื่อการกระจายความเส่ียงในการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ทำใหวัยรุนเหลานี้สามารถตัดสินใจลงทุนใน

หุนไดงายยิ่งขึ้น เพราะเปนพื้นฐานที่ดีของนักลงทุนทุกคนควรปฏิบัติตาม และทัศนคติตอสถานการณโควิด-19 ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุนของวัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-22 ป 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ชาญเดช วีรกุล (2552, หนา 3) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราภายใน สิ่งจูงใจหรือสิ่งโนมนาวใจใหเกิดพฤติกรรม 

ความคิด ความเชื่อมั่นและความพยายามที่จะกระทำการนั้น ๆ เพื่อตองการใหบรรลุวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งตามที่ได

ตั ้งไว ในขณะที่ ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) ใหนิยามวา การจูงใจ เปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำ

กิจกรรมของบุคลโดยจงใจทำพฤติกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายที่ตนตองการ และสอดคลองกับ ศิริพร จันทศรี (2550, หนา 10) 

กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่มากระตุนการแสดงพฤติกรรมหรอืการกระทำอยาตั้งใจใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตนเอง

ตองการ โดยแรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก จากความหมายดังกลาง อาจสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง 

ปจจัยใด ๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่เปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ความพยายามขวนขวายมาซึ่งส่ิงนั้นๆตอบสนอง

เปาหมายหรอืความตองการของตนเอง 

จากการศึกษางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 

โดยมีการศึกษาถึงแรงจูงใจที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ดังนี้ 

ผองพรรณ แผวพันธชู (2561) ไดศึกษาการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของประชาชน ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา แรงจูงใจดานผลตอนแทนที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุน กองทุนรวมที่มีความ

เสี่ยงสูง กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมาก และตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลที่แตกตางกัน แรงจูงใจดานการกระจายความ

เส่ียงที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุน กองทุนรวมที่มีความเส่ียงต่ำมาก  
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แนวคิดและทฤษฎีการรับรูความเสี่ยง 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2549) ไดอธิบายไววาความเสี่ยงจากการลงทุนเปน

ตัวแปรสำคัญซึ่งผูลงทุนจะตองพิจารณาควบคูไปกับผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุนเสมอ โดยเมื่อกลาวถึง “ความ

เสี่ยง” คนสวนใหญมักจะนึกถึงการขาดทุนหรือผลในทางลบเทานั้น แตหากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแลว “ความเสี่ยง” 

คือ การที่ผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากการลงทุน เบี่ยงเบน หรือ แตกตางไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไวซึ่งไมวาจะ

เปนไปในทางบวกหรือลบก็ถือวาเปนความเส่ียงดวยกันทั้งนั้น 

จากการศึกษางานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 

โดยมีการศึกษาพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน โดยรุงตะวัน แซพัว (2560) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการออมและ

การลงทุนของ Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาเชิงปริมาณดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา รอยละ

การลงทุนตอรายไดรวม ขึ้นอยูกับปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย อายุ ในสวนของจำนวนบุคคลที่อยูในการ

อุปการะ ขึ้นอยูกับปจจัยดานสภาพทางการเงินในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย ภาระหนี้สินสวนบุคคล หนี้สินระยะยาว และ

สัดสวนภาระหนี้สินสวนบุคคล ปจจัยดานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ประกอบดวย ระยะเวลาที่ไมมีความจำเปนตองใชเงิน

ลงทุน ระดับความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยที่ผันผวนสูง ผลขาดทุนที่ยอมรับได และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของคนวัยเริ่มตนทำงาน 

(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเก็บแบบสอบถามออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยกลุมประชากรในการวิจัย คือ กลุมวัยเริ่มทำงาน ที่มีอายุระหวาง 21-30 ป จำนวน 400 คน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการกำหนดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณของ Taro Yamane (Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากกลุมวัยเริ่มทำงาน อายุระหวาง 21-30 

ป การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัยนี้ มาจากแหลงขอมูล 2 ประเภท คือ 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทำการ

สุมกลุมตัวอยางกลุมวัยเริ่มทำงาน ที่มีอายุระหวาง 21-30 ป ที่จะทำการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ซึ่งทำงานในกรุงเทพมหานคร จำนวน 

400 คน ซึ่งงานวิจัยนี้เมื่อรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวไดนำแบบสอบถามมาทดสอบ (Pretest) กับกลุมเปาหมายที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน และนำผลการทดสอบ (Pretest) มาวิเคราะหความนาเชื่อถือโดยการทดสอบคาสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่นของครอนบาค(Cronbach's Alpha Coefficient)  ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach, 1990:204) จากนั้นจึงโดยทำการชี้แจง

ถึงวัตถุประสงคของการทำวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน 400 คน เพื่อใหผูทำแบบสอบถามมีความเขาใจ

ในคำถาม หลังจากผูทำแบบสอบถามทำแบบสอบถามครบ ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับทั้งสิ้น แลว

นำไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากหนังสือ ตำราวิชาการ 

บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีความเกี่ยวของ เพื่อนำมาใชอางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาถึงทัศนคติและแรงจูงใจที่มี

อิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของคนวัยเริ่มตนทำงาน (First Jobber) ในกรุงเทพมหานครโดยการอภิปรายผลจะ

อธิบายตามสมมติฐาน ดังนี้ 
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สมมติฐานขอที่ 1: ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของคนวัยเริ่มตนทำงาน(First 

Jobber) ในกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับพฤติกรรมการลงทุน พบวาดานผูมีสวนรวมสงผลตอการตัดสินใจลงทุน 

เชน คำชี้ชวนจากเจาหนาที่ธนาคาร/โบรกเกอร/ครอบครัว/เพื่อนรวมงานมีอิทธิพลกับกลุมตัวอยาง โดยเพศหญิงมีคาเฉล่ีย

มากกวาเพศชาย  

ในสวนของการศึกษาปจจัยดานอายุกับพฤติกรรมการลงทุนพบวา กลุมตัวอยางอายุ 26 – 30 ป เลือกรูปแบบการ

ลงทุนโดยคำนึงถึงความเส่ียงทีไ่ดรับ มากกวากลุมตัวอยางที่อายุ 21-25 ป และพบวาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทนุ

มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนกับกลุมอายุ 26 – 30 ป มากกวากลุมตัวอยางที่อายุ 21-25 ป ซึ่งในสวนของผูมสีวนรวมสงผลตอ

การตัดสินใจลงทุน เชน คำชี้ชวนจากเจาหนาที่ธนาคาร/โบรกเกอร/ครอบครัว/เพื่อนรวมงาน สงผลตอกลุมตัวอยางอายุ 21-

25 ป มากกวากลุมอายุ 26 – 30 ป  

สวนของการศึกษาปจจัยดานสถานภาพกับพฤติกรรมการลงทุนพบวา สถานภาพที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางไม

สงผลหรือมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน ในสวนของการศึกษาปจจัยดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการลงทุน

พบวา ผูมีสวนรวมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน เชน คำชี้ชวนจากเจาหนาที่ธนาคาร/โบรกเกอร/ครอบครัว/เพื่อน

รวมงาน ที่แตกตางกันซึ่งกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ผูมีสวนรวมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน

มากกวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหรือสูงกวา โดยในสวนของการศึกษาปจจัยดานระดับการ

อาชีพกับพฤติกรรมการลงทุนพบวา อาชีพที่มีความแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนตางกัน ดานการเลือกรูปแบบการ

ลงทุนโดยคำนึงผลตอบแทนที่ไดรับ โดยกลุมตัวอยางอาชีพพนักงานบริษัทมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุมตัวอยาง

คาขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป และ อื่นๆ ดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงความเส่ียงที่

ไดรับ กลุมตัวอยางพนักงานบริษัทมีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจางทั่วไป คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

และอื่นๆ ในดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมี

คาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ คาขาย รับจางทั่วไป ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ ในดานผูมีสวนรวมสงผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน 

คำชี้ชวนจากเจาหนาที่ธนาคาร/โบรกเกอร/ครอบครัว/เพื่อนรวมงาน มีกลุมอาชีพคาขายมีคาเฉล่ียมากกวากลุมอื่นๆ  

สวนของการศึกษาปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการลงทุน พบวามีความแตกตางกัน โดยในดานการ

เลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับและดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไดรับ 

กลุมตัวอยางที่มีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ระหวาง 30,001-50,000 บาท นอย

กวาหรือเทากับ 15,000 บาท และมากกวา 50,001 บาท ขึ้นไปตามลำดับ ในดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน 

พบวากลุมตัวอยางรายไดเฉลี่ย ระหวาง 30,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยมากกวาระดับรายไดเฉลี่ยอื่นๆ และในดานผูมีสวน

รวมสงผลตอการตัดสินใจลงทุน โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง15,001-30,000 บาท มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

ในสวนของการศึกษาปจจัยดานประสบการณในการทำงานกับพฤติกรรมการลงทุน พบวามีความแตกตางกัน โดยใน

ดานเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่งกลุมตัวอยางประสบการณประมาณ 5-10 ป มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ประมาณ 1-3 ป ประมาณ 3 – 5 ป นอยกวา 1 ป และมากกวา 10 ป ขึ้นไป ตามลำดับ ในดานความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนกลุมตัวอยางประสบการณประมาณ 3 -5 ป และประมาณ 5 -10 ป มีคาเฉลี่ยที่เทากันและเปน

คาเฉล่ียที่มีมากที่สุด 
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ตารางที่  1 สมมติฐานขอที่ 1  

 

ปจจัยสวนบุคคล/พฤติกรรมการ

ตัดสินใจลงทุน 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ

การศึก

ษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

ประสบการ

ณในการ

ทำงาน 

เลือกรูปแบบการลงทุนโดย

คำนึงถึง-ผลตอบแทนที่ไดรับ 

0.462 0.9 0.292 0.364 0.029** 0.000** 0.021* 

เลือกรูปแบบการลงทุนโดย

คำนึงถึงความเสี่ยงที่ไดรับ 

0.476 0.032* 0.716 0.143 0.009** 0.000** 0.181 

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

การลงทุนมีผลตอการลงทุน 

0.429 0.004** 0.526 0.375 0.000** 0.000** 0.003** 

รูปแบบการลงทุนที่เปนที่นิยมของ

ตลาดทานมีความสนใจการลงทุน 

0.738 0.745 0.144 0.492 0.303 0.825 0.789 

ผูมีสวนรวมสงผลตอการตัดสินใจ

ลงทุน 

0.008** 0.046* 0.314 0.014* 0.000** 0.001** 0.262 

** Sig < 0.01 , * Sig < 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 2: ทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนที่แตกตางกันของคนวัยเริ่มตนทำงาน

(First Jobber) ในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหพบวาทัศนคติและแรงจูงใจมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนที่แตกตางกันทั้งหมดที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งในดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับ ดานการเลือกรูปแบบการ

ลงทุนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไดรับ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนมีผลตอการลงทุน ดานรูปแบบการลงทุนที่เปนที่

นิยมของตลาด และดานผูมีสวนรวมสงผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน คำชี้ชวนจากเจาหนาที่ธนาคาร/โบรกเกอร/ครอบครัว/

เพื่อนรวมงาน ซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุดในสวนนี้มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่งเปนสวนมาก ถาหากกลุมประชากรมีทัศนคติ

และความสนใจทางดานการลงทุนก็จะสงผลตอพฤติกรรมการตดัสินใจลงทนุมากขึ้น และในทางตรงกันขามถาหากมิไดมีทศัคติ

และความสนใจเกี่ยวกับการลงทุนก็จะสงผลตอพฤติกรรมคือไมลงทุน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจ ัยทัศนคติและแรงจูงใจที ่ม ีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของวัยเร ิ ่มตนทำงาน(First Jobber) ใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน อาทิเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ 

ประสบการณทำงาน สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน โดยปจจุบันกลุมวัยเริ่มตนทำงานนิยมลงทุนโดยการฝากเงินกับ

ธนาคารพาณิชย รองลงมาคือการลงทุนในหุนสามัญ ถาหากมีการทำการตลาดและศึกษาหากลุมเปาหมายเพื่อแนะนำ

ผลิตภัณฑในการลงทุน อาทิเชน จากผลการวิจัยกลุมที่มีอายุ 26-30 ป คำนึงถึงความเส่ียงในการลงทุน จึงทำการเสริมชองทาง

ในการใหความรูที่เขาถึงไดงายและมีเนื้อหาที่ทำความเขาใจไดไมยากสามารถศึกษาไดดวยตัวเอง จะเปนแรงจูงใจที่จะทำให

กลุมวัยเริ่มทำงานหันมาลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนมากกวาการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย สอดคลองกับกับการเก็บสถิติพบวา

ประชากรกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในการลงทุน เปนกลุมตัวอยางที่มีความสนใจในการลงทุนหุนสามัญ และการลงทุนใน
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สินทรัพยดิจิตอลเปนจำนวนมาก และในสวนทัศนคติและแรงจูงใจที่แตกตางกันมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนที่

แตกตางกันทั้งในดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ไดรับ ดานการเลือกรูปแบบการลงทุนโดยคำนึงถึง

ความเสี่ยงที่ไดรับ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนมีผลตอการลงทุน ดานรูปแบบการลงทุนที่เปนที่นิยมของตลาด 

และดานผูมีสวนรวมสงผลตอการตัดสินใจลงทุน ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของมีการประชาสัมพันธ หรือใหบริการที่เปน

ประโยชนแกประชาชน ซึ่งมีการบริการทีเ่ขาถงึไดงาย จะเปนแนวทางแกการตัดสินใจลงทนุแกวัยเริ่มตนทำงาน(First Jobber) 

และเลือกการรับบริการจากผูใหบริการทางการเงินการลงทุนมากขึ้น ดังนั้นการตัดสินใจเขาลงทุนจะขึ้นอยูกับทัศนคติ และ

ความรู บุคคลตนแบบของกลุมประชากรและกลุมตลาดฯ ไมเหมือนกันจึงสงผลตอความตองการของการลงทุนที่แตกตางกัน 

       

ขอเสนอแนะ 

1. ควรระบุเขตในการวิจัยเพื่อใหทราบปจจัยดานประชากรศาสตรในแตละพื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและแมนยำ

มากขึ้น 

2. ควรเพิ่มเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เชน การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงและ

ถูกตองตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

3. การวิจัยครั้งหนาควรจะระบุในการศึกษาการวิจัยใหเฉพาะเจาะจง อาทิเชน ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในหุน เพื่อใหเห็นปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจไดชัดเจนขึ้น 

 

ขอจำกัด 

1. จากขอมูลที่เก็บไดจากกลุมประชากรตัวอยางนั้น เปนชวงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา -19 ขอมูลทางดาน

ประชากร และขอมูลเชิงสถิติที่นำไปประยุกตใช จึงเชื่อมโยงกับปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน ซึ่งขอมูลอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดหากกลับไปสูสภาวะปกติ 

2. แบบสอบถามในบางสวนเหมาะสมที่จะใชการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริง 

3. การเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี ้ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามออนไลน ประกอบกับระยะเวลาการแจก

แบบสอบถามที่จำกัด ทำใหกลุมตัวอยางอาจไมกระจายตัวเทาที่ควร 
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนใน 

ตางประเทศทั่วโลก 

The Factors that Affecting the Returns of Global Equity Funds 
 

ธิดามาศ ถ่ีถวน0

1 และ ดร.ธฤตพน อูสวัสด์ิ1

2 

Thidamat Thithuan and Thitapon Ousawat 

  

บทคัดยอ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยที่จะสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนใน

ตางประเทศ โดยศึกษาขอมูลจากกองทนุรวมตราสารทนุตางประเทศทั่วโลก จำนวน 49 กองทุน ตัวแปรอิสระจำนวน 4 ปจจัย 

ทดสอบโดย Panel data Analysis แบบ Pooled OLS Regression ที่ระดับความเชื่อมั ่นรอยละ 95 ผลการศึกษาครั้งนี้ 

พบวาปจจัยที่สงผล ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯและ ดัชนี MSCI เนื่องจากทั้งสองปจจัยนี้มีความเกี่ยวของ

กับกองทุนที่ลงทุนตางประเทศอยางมีนัยสำคัญ ดานปจจัยที่ไมสงผล ไดแก อัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยอัตาผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาล  อัตราเงินเฟอ เนื่องจากเปนเพียงปจจัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น 

 

คำสำคัญ: กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก 1, อัตราผลตอบแทน 2 

 

Abstract 
     

The objective of this research is to study the factors affecting the rate of return of global equity funds 

by studying data from 49 global equity funds around the world with 4 independent variables, tested by 

Panel data Analysis using Pooled OLS Regression at 95 percentage confidence level. The results of this 

study, it was found that the factors affecting the exchange rate of the baht per the US dollar (USD/THB) 

and the MSCI index, since both factors are significantly related to foreign investment funds. The factors that 

did not affect the interest rate by the government bond yield and inflation because it is only a factor that 

occurs within the country only. 

 

Keywords: Global Equity Funds 1, Return 2 
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1. บทนำ 

 

การลงทุนมีหลากหลายประเภทใหผูลงทุนไดเลือกลงทุน ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนอีกทางและ

เพื่อเพิ่มโอกาสใหไดผลตอบแทนตามที่ผูลงทุนคาดหวังเพิ่มขึ้น ถึงแมจะมีการกระจายการลงทุนในสวนของการลงทุนไปแลว 

แตยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่อาจจะมากระทบตอทำใหเกิดผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของผูลงทุนได อาทิเชน อัตราดอกเบี้ย

นโยบาย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี MSCI  เพื่อลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียผลตอบแทนที่คาดหวังการจัดตั้ง

กองทุนรวม (Mutual Fund) เปนรูปแบบการลงทุนโดยมีผูจัดการกองทุนจะเขามาดูแลรวบรวมเงินที่ไดจากนักลงทุน นำไป

ลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ ที่ไดระบุตามหนังสือชี้ชวนไวแลว เพื่อกอใหเกิดสวนตางจากเงินลงทุนที่มากขึ้น ที่เรียกวาอัตรา

ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผูที่ไมมีเวลาในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการลงทุนหรือติดตาม

ขาวสารมากนักและยังเหมาะสำหรับนักลงทุนรายยอยที่มีเงินทุนสำหรับการลงทุนไมมากนัก โดยกองทุนรวมยังสามารถ

แบงยอยไดอีกหลายประเภท และเงินทุนที่นักลงทุนไดมีการลงทุนไปนั้นยังสามารถนำไปลงทุนในตางประเทศได เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการที่จะกระจายความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ซึ่งอัตราการเติบโตของการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ 

โดยเฉพาะการเติบโตของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้นเปนอยาง ซึ่งเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจตอนัก

ลงทุนเพื่อใหการลงทุนมีความหลากหลายไมกระจุกตัวเพียงภายในประเทศ อีกทั้งนักลงทุนที่มีงบประมาณไมมาก ไมมีเวลาจัด

พอรตลงทุนเอง ไมมีเวลาการลงทุนในตางประเทศมีความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จึงควรตองศึกษาปจจัยที่จะสงผลตอ

ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนใหรอบดาน เพื่อกระจายความเสี่ยงและมีโอกาสในการเพิ่มอัตราผลตอบแทน

ใหแกผูลงทุน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

ศึกษาปจจัยใดบางที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศทั่วโลก 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. เพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยใด ๆ ที่อาจสงผลตออัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน

ตางประเทศทั่วโลก 

2. เพื่อใหสามารถเลือกตัดสินใจการลงทุนสำหรับกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก และสามารถเลอืกกองทุน

ที่ดีที่สุดในการลงทุนได 

3 เพื่อใหมีแนวทางในการคัดเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้นตอการลงทุน หากไดศึกษาการวิจัยอิสระนี้จะทำใหมีขอมูลในการตัดสินใจที่แมนยำมากยิ่งขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

แนวคิดทฤษฎีดานผลตอบแทนจากการลงทนุ (Investment Returns) 

การลงทุน (Investment) คือ การกันเงินไวจำนวนหนึ่ง ณ ชวงระยะเวลาหนึง่ เพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคต

ซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน ควรจะคุมกับอัตราเงินเฟอและคุมกับความไมแนนอนที่จะเกิดแกกระแสเงินสดรับในอนาคต 
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ผลตอบแทน (Return) ที่ไดจากการลงทุนในหลักทรัพย ประกอบดวย 2 สวน คือ Yield เปนกระแสเงินสดรับหรือ

รายได ที่ผูลงทนุไดรับระหวางชวงระยะเวลาลงทุน อาจอยูในรูปของเงินสดปนผลหรือดอกเบี้ย เปนตน Capital Gain (Loss) 

เปนกำไร (ขาดทุน) ไดจากการขายหลักทรพัยในราคาที่สูงขึ้นหรอืต่ำกวาราคาซื้อ ในกรณีผูลงทุนอยูในภาวะซื้อเพื่อรอขาย 

(Long Position) หรือเรียกวาเปนการเปล่ียนแปลงราคา (Price Change) ของหลักทรัพย ซึ่งผลตอบแทนสวนนี้ จะมีคาความ

แตกตางระหวางราคาทีจ่ะขายหรือราคาขายหลักทรพัยกับราคาซื้อ โดยการคำนวณหาผลตอบแทนการลงทุน (Holding 

Period Return) ประกอบดวย 2 สวน ซึ่งเปนกำไรของสวนตางการลงทุน (Capital Gain) กับเงินปนผลจากกองทุนที่ไดทำการ

ลงทุน (Dividend Fund)  

แนวคิดเกี่ยวกบัอัตราดอกเบ้ียนโยบาย  

อัตราดอกเบีย้นโยบายถูกกำหนดโดยธนาคารกลาง เปนอตัราดอกเบี้ยที่สำคัญที่สุดเพราะสามารถสงผลกระทบกับ

อัตราดอกเบีย้อืน่ ๆ ในระบบเศรษฐกิจได ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยใช อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี

ระยะ 1 วัน เปนอัตราดอกเบีย้นโยบาย 

แนวคิดเกี่ยวกบัอัตราเงินเฟอ (ยทุธภูมิ, 2555) 

อัตราเงินเฟอ (Inflation rate) เปนการปรับตวัเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการจงึเปนสาเหตุทำใหเกดิภาวะเงินเฟอ 

ซึ่งสงผลกระทบตอการบริโภคและการผลิตในระบบเศรษฐกิจ  

แนวคิดเกี่ยวกบัตลาดเงินตราตางประเทศ 

ตลาดเงินตราตางประเทศหรือตลาดปริวรรตเงินตรา (Foreign Exchange Market) เปนตลาดที ่ม ีการซื ้อขาย

แลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินตาง ๆ โดยราคาของเงินตราตางประเทศสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่งจะเรียกวา อัตรา

แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate) ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนจะเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปตามอปุสงคและอุปทานของเงนิตรา

ตางประเทศในแตละชวงเวลา ปจจัยที่สำคัญที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก มูลคาการคาและกระแสเงินลงทุนระหวาง

ประเทศ รวมทั้งการคาดการณของผูเลนตาง ๆ ในตลาด 

แนวคิดเกี่ยวกบัตลาดการเงิน ตราสารทุน  

ตลาดการเงิน เกิดจากเมื่อเงินผูลงทุนเหลือจึงถูกเปลี่ยนไปยังผูตองการเงินทุนโดยผานการซื้อขายตราสารทางการเงิน

หรือกูยืมเงินระหวางกัน สำหรับประเทศไทยไดมีการแบงตลาดการเงิน เปน 3 สวน ไดแก ตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตรา

อนุพันธ ในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ ไดมีการจัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพยเพื่อรองรับการเปลี่ยนมือในตรา

สารทางการเงินระหวางนักลงทุนขึ้นดวย 

ตราสารการลงทุนหรือตราสารทางการเงิน เปนหลักทรัพยที ่ซื ้อขายกันในตลาดการเงิน ซึ ่งมีหลายชนิด เมื่อ

เปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารตาง ๆ อาจพบวามีการใหผลตอบแทนแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเสี่ยงประเภทตาง ๆ 

ของตราสารแตละชนิด  

(ธันยนันท, 2559) การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้และ

กองทุนรวมตราสารทุน ที่ธนาคารออมสินเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน มีกลุมตัวอยางทั้งสิ ้น 10 กองทุน 

ประกอบดวยกองทุนรวมตราสารหนี้ 5 กองทุน (TSB, MMM, KFSPLUS, TMBCB และ SCBSFF) กองทุนรวมตราสารทุน 5 

กองท ุน (TEF, UOBSAS100, KFVALUE, K-STEQ และSCBSET) ผลการศ ึกษาปจจ ัยทางเศรษฐกิจท ี ่ส งผลตออ ัตรา

ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล 

และอัตราเงินเฟอ สงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี ้อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุน พบวา 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และอัตราเงินเฟอสงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสาร

ทุน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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ประเภทประจำ 3 เดือนสงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนเชนเดียวกัน แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขาม 

(มรุต, สุกัญญา, 2564) การศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมลูคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีขนาดใหญ 3 

ลำดับแรก ซึ่งเปนกองทุนรวมที่บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 

พบวามีปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกงอทุนรวมตราสารทุนทั้ง 3 กองทุนรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 

0.01 ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พบวามีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาหนวยลงทุน เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคนั้นสะทอน

ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการ ซึ่งถาราคาสินคาและบริการปรับตัวสูงขึ้นจะทำใหรายไดและกำไรของบริษัท

ปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหราคาหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) พบวามีผลกระทบเชิงลบตอมูลคา

หนวยลงทุน โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนนั้นสะทอนถึงภาพรวมของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการภายในประเทศ 

และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MPC) พบวามีผลกระทบเชิงลบตอหนวยลงทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลตอการ

บริโภคสินคาและบริการของภาพรวมภายในประเทศ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยูในระดับต่ำจะสงผลทำใหตนทุนดอกเบี้ย

ของภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนลดลง จึงทำใหมีการใชจายและการลงทุนมากขึ้น 

 

2.2 รูปภาพและตาราง 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติพรรณนาของกองทนุรวมตราสารทนุตางประเทศที่ลงทนุในตางประเทศทั่วโลก (Global equity funds) 

Funds Mean Standard Error Minimum Maximum 

KT-MFE-A 10.4277 0.2547 7.9320 12.8589 

KT-WEQ 12.7628 0.2437 10.3909 15.7875 

KT-WEQ RMF 11.7392 0.2132 9.6210 14.4013 

KFGBRAND-D 10.9040 0.0926 9.3821 11.8468 

KFGBRANRMF 14.2169 0.2986 11.2432 18.1625 

KF-SMCAPD 8.9128 0.1387 6.6717 10.1500 

K-GLOBE 9.5783 0.2420 7.7200 12.1320 

KKP GNP 14.4460 0.5451 10.7801 20.6545 

KKP GNP-H 12.2938 0.4134 8.9469 16.6844 

TMBGQG 17.1957 0.4629 13.1337 21.9299 

TMBGQGRMF 16.0456 0.4328 12.2770 20.4781 

TMBWDEQ 15.9844 0.4990 12.6568 22.0783 

TSTARP 14.3756 0.4445 10.6086 18.5678 

TSTAR-UH 0.0181 0.0065 -0.0675 0.1076 

TGESG 11.5460 0.2873 8.7021 14.8225 

SCBGEARA 8.7460 0.0871 7.9518 9.5734 
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SCBGEQA 16.7923 0.3496 13.3892 20.2777 

SCBGEQ 16.7540 0.3515 13.3892 20.2777 

SCBPOPA 12.2608 0.3243 9.4895 15.7358 

SCBPOPP 12.2608 0.3243 9.4895 15.7358 

SCBRMPOP 12.3246 0.3526 9.4837 16.0514 

SCBLEQ 11.7186 0.1587 9.6342 13.5849 

SCBLEQA 12.6458 0.2262 10.2745 15.5552 

SCBPGF 15.4892 0.5544 11.3286 21.3319 

T-Global EQ 20.8368 0.6104 15.7284 27.4491 

T-GlobalEQRMF 14.7474 0.4362 11.1158 19.5112 

T-GlobalValue 7.5082 0.1276 5.9559 8.8130 

B-FUTURE 11.8926 0.4350 8.7591 15.9335 

B-Global 13.4091 0.3703 10.1945 17.3120 

B-GLOBALRMF 12.7651 0.3547 9.6854 16.5359 

PRINCIPAL GEF-A 15.2072 0.3899 11.4343 18.5502 

PRINCIPAL GMV-A 10.2308 0.1153 8.9079 11.7550 

PRINCIPAL GOPP-

A 

16.6471 0.6618 11.3243 21.9858 

PRINCIPAL GSA 12.0254 0.2528 9.4420 14.8415 

PRINCIPAL 

GSCEQ-R 

13.5307 0.4451 8.8696 17.8637 

PWIN 14.9255 0.7987 9.2879 21.7118 

LHGEQ-A 13.0111 0.5016 9.3106 17.2900 

LHGEQ-D 11.5005 0.2669 8.9356 13.7792 

LHGEQ-R 13.0098 0.5014 9.3101 17.2868 

UGD 12.8090 0.2130 10.4030 14.8512 

UNI 13.6852 0.5020 9.9861 18.3849 

UGSE 13.6030 0.4105 10.2706 18.0008 

ONE-UGERMF-A 18.0260 0.8256 12.0549 25.5069 

ONE-UGG-RA 27.6483 1.5369 16.5768 40.7528 

ABWOOF 14.2131 0.4107 11.2755 19.3043 
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MGAG 10.3643 0.2904 7.8422 13.1389 

I-DEVELOP 11.5397 0.2453 9.3028 13.8400 

ASP-DISRUPT 13.8326 0.5654 9.4626 18.8050 

ASP-DISRUPTRMF 12.1609 0.4834 8.5188 16.4899 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลสถิติพรรณนาของ 12 ปจจัย 

 

Factors Mean Standard Error Minimum Maximum 

Bond Yield 0.0007 0.0001 0.0002 0.0014 

CPI  99.8400 0.1719 97.1700 102.2500 

USD/THB 31.4311 0.1762 29.7600 33.7100 

MSCI 0.0163 0.0084 -0.1347 0.1266 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบคาสถิติ Pooled OLS (Ordinary Least Square)  

  Coefficient Std. Error t-ratio P-Value 

Const 0.00151839 0.00127521 1.191 0.2339 

Bond Yield 0.125677 1.43487 0.08759 0.9302 

Inflation 0.0157102 0.0913981 0.1719 0.8635 

USD/THB 0.171863 0.0356873 4.816 1.59e-06 *** 

MSCI 0.822285 0.0146813 56.01  0.0000   *** 

P-value(F) =   0.000000 

R-squared =   0.705703 

2.3 การเขียนสมการ  

 
 

โดยกำหนดหนดให  

R                            = อัตราผลตอบแทนสินทรัพยของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก 

Bond Yield            = อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

Inflation Rate         = อัตราเงินเฟอ  
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Exchange Rate.     = อัตราแลกเปล่ียน  

MSCI                     = ดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International) 

I                             = อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกที่ 1, 2, 3, 4.........., 49 

T                            = ระยะเวลาของขอมูลที่จัดเก็บตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ε                           = คาความคาดเคล่ือน (Error Term or Residual) 

β                          = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ 

β0.                                        = คาสัมประสิทธิ์คงที่ 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก มีขั้นตอนการดำเนินงาน รวบ

รมขอมูล และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ดังนี้ โดยกลุมตัวอยางเปนกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก (Global Equity) 

จำนวน 49 กองทุน เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปนระยะเวลา 3 ป แบบเดือน 

ขอมูลของตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปล่ียน ดัชนี MSCI ในการทดสอบทางสถิติแบบ 

Panel Data Analysis ดวยการทดสอบแบบ Pooled OLS (Ordinary Least Square) เปนการวิเคราะหโดยวิธีกำลังสอง

นอยที่สุด หากการทดสอบไมเพียงพอจะทดสอบ แบบจำลองโดยวิธี Hausman Test เพื่อดูวาระหวาง Fixed Effects หรือ 

Random Effects ที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนำตัวเลขที่ไดไปสรางตารางเปรียบเทียบและสรุปผลตอไป 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการทดสอบกับกลุมตัวอยางประชากรกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก (Global Equity Funds) โดยมีตัว

แปรอิสระทั้ง 4 ปจจัย ตอการศึกษาถึงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกงอทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก โดยผล

การศึกษาพบวา อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ดัชนี MSCI (Morgan Stanley Capital International) สัมพันธ

กันกับกลุมตัวอยางของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งจากแนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินตรา

ตางประเทศ กลาวไววา อัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศในแต

ละชวงเวลา ปจจัยที่สำคัญที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก มูลคาการคาและกระแสเงินลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งการ

คาดการณของผูเลนตาง ๆ ในตลาด ซึ่งสอดคลองไปกับผลการศึกษาครั้งนี้ เนื่องการเปนกองทุนตาง ๆ การศึกษาครั้งนี้เปน

การลงทุนในตางประเทศ จึงตองมีการแลกเปลี่ยนเงินตรา ดังนั้นหากการคาเงินเปลี่ยนแปลงมีการแข็งคาหรือออนคาลง จะ

สงผลตอการแลกเปลี่ยนทำใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนมากขึ้นหรือลดลง ณ ชวงเวลานั้นจากการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศได และจากแนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงิน ตราสารทุน เปนหลักทรัพยที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน ซึ่งมีหลายชนิด 

เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารตาง ๆ อาจพบวามีการใหผลตอบแทนแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเสี่ยงประเภท

ตาง ๆ ของตราสารแตละชนดิ โดยหากตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะใหผลตอบแทนต่ำ หากตราสารที่มีความเสี่ยงสูงนั้นจะให

ความเสี่ยงสูงกวา ทำใหผูลงทุนตองการลงทุนตอตลาดเงินหรือตลาดทุนใด ๆ ที่จะใหผลตอบแทนกลับมามากที่สุด ภายใต

ความเส่ียงที่สามารถยอมรับไดซึ่งสอดคลองไปกับการศึกษาครั้งนี้  

     ในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อัตราเงินเฟอ ไมสัมพันธกันกับกองทุนรวมตรา

สารทุนตางประเทศทั่วโลกอยางมีนัยสำคัญ จากแนวคิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเปนการกำหนดจากธนาคารกลาง 
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อีกทั้งยังเปนอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญที่สุดเพราะสามารถสงผลกระทบกับอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจได ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชยคิดกับลูกคาที่เปนผูกูหรือผูฝากเงินตอไป ดังนั้นเพื่อหลีกหนีภาวะ

ดอกเบี้ยต่ำภายในประเทศของนักลงทุนจึงตองการหาชองทางการลงทุนสินทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงกวา อีกทั้งแนวคิด

เกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ (ยุทธภูมิ, 2555) เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคาและบริการจึงเปนสาเหตุทำใหเกิดภาวะเงินเฟอ 

ซึ่งสงผลกระทบตอการบริโภคและการผลิตในระบบเศรษฐกจิได โดยส่ิงเหลานี้เปนการนโยบายหรือแมแตอัตราเงนิเฟอโดยเกดิ

ภายในประเทศ ดังนั้นจึงไมสงผลตอกองทุนที่ศึกษา เนื่องจากเปนการลงทุนภายนอกประเทศนั้นเอง  

     โดยงานวิจัยของ ธันยนันท (2559) ที่ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสาร

หนี้และกองทุนรวมตราสารทุน ที่ธนาคารออมสินเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวย ผลการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผล

ตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุน พบวา ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และอัตรา

เงินเฟอสงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารทุน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือนสงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตรา

สารทุนเชนเดียวกัน แตมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งสอดคลองในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่กลาววา มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม แตไมสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้ในสวนของอัตราเงินเฟอ ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรง

ขามกัน ดานงานวิจัยของ มรุต, สุกัญญา (2564) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน

ที่มีขนาดใหญ 3 ลำดับแรก ซึ่งเปนกองทุนรวมที่บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผลการศึกษา 

พบวามีปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนทัง้ 3 กองทุนรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 ไดแก 

ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) พบวามีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาหนวยลงทุน เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคนั้นสะทอนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการ ซึ่งถาราคาสินคาและบริการปรับตัวสูงขึ้นจะทำใหรายไดและกำไรของบริษัทปรับตัว

เพิ่มขึ้น สงผลใหราคาหลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (MPC) พบวามีผลกระทบเชิงลบตอหนวยลงทุน 

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลตอการบรโิภคสินคาและบริการของภาพรวมภายในประเทศ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่อยูในระดับต่ำจะสงผลทำใหตนทุนดอกเบี้ยของภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนลดลง จึงทำใหมีการใชจายและการลงทุนมาก

ขึ้น โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ดานดัชนีราคาผูบริโภค (งานวิจัยครั้งนี้ไดนำตัวเลขของราคาผูบริโภคแปลงเปน

อัตราเงินเฟอ) และอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นสอดคลองกับงานวิจัยครั้งนี้เชนกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายสงผลตอภาย

รวมภายในประเทศเทานั้น จึงไมสัมพันธกันกับกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกนั้นเอง 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที ่ลงทุนในตางประเทศทั่วโลก ซึ ่งผล

การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทนุตางประเทศทั่วโลก ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ปจจัย จาก

ตารางที่ 5 เปนตารางสรุปความสัมพันธของตัวแปรโดยคาสัมประสิทธิ์ จึงสรุปไดวา ปจจัยทั่ง 4 ปจจัยนี้มีผลในเชิงบวกตอ

กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศทั่วโลก โดย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีระดับคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.125677 อัตราเงินเฟอ มี

ระดับคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.0157102 อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีระดับคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.171863 ดัชนี MSCI 

(Morgan Stanley Capital International) มีระดับคาสัมประสิทธิ์ที ่ 0.822285 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธในระดับที่นอยกวา อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯและ ดัชนี 

MSCI (Morgan Stanley Capital International) ที่มีคาความสัมพันธที่มากกวานั้นเอง 
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ขอเสนอแนะ 

 

     การศึกษานี้เปนการศึกษาปจจัยที่จะมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศ 

ดังนั้นผลการศึกษาจะชวยใหทราบถึงปจจัยที่จะเขามากระทบและปจจัยใดบางไมสงผล เพื่อใหผูลงทุนไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยเหลานั้นตอการลงทุนนอยที่สุดและเพื่อหลีกเล่ียงปจจัยที่จะมีผลกระทบไดนั้นเอง 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 

     การศึกษาวิจัยตอกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศยังมีนอยตอการศึกษา ซึ่งอาจทำใหการศึกษาครั้งนี้ไดรับ

การเปรียบเทียบขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจลงทุนของผูลงทุนได 
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ปจจัยดานการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและอานหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

MARKETING FACTORS AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE INFLUENCING THE 

BUYING DECISION ON ELECTRONIC BOOKS 
 นนทนที แจงใจเย็น0

1 และ ปราณี เอ่ียมละออภักดี1

2 

Nonnatee Chaengchaiyen and Pranee Eamlaorpakdee 

  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานตางๆ คือ ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมการ

ซื้อ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ และ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและอาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-book เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อและอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

รวบรวมขอมูลโดยการวิจัยแบบเชิงสำรวจ(Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยมีกลุมตัวอยาง

จำนวน 430 คน การวิเคราะหขอมูลใช สถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว และ แบบ

ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ พบวา ปจจัยดานความถี่ในการซื้อหนังสือ ปจจัยดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อหนังสือ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริการตลาด ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชน และ ปจจัยดานความตั้งใจ ที่แตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อหรืออานหนังสือ E-book ของผูบริโภคที่แตกตางกัน ที่ระดัยนัยสำคัญ 0.05 
 

คำสำคัญ: อีบุก, ประชากรศาสตร, พฤติกรรมการซื้อ, สวนประสมทางการตลาดบริการ, การยอมรับเทคโนโลยี 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study factors such as Demographic factors, Buying behavior factors, Service 

marketing mix factors and Technology acceptance factors that affect the decision to buy and read  

E-books to study the marketing factors affecting the decision to buy and read E-books. The data was 

collected through survey research. A research study with a sample of 430 people. Data analysis uses 

Statistics Percentage Mean Standard Deviation One-way ANOVA and Multiple Linear Regression found that 

the factor in the frequency of purchasing books, average cost factors for buying books, Product factor, 

Promotion factors, the perceived benefit factor and the intention factor affect the decision to buy or read 

e-books of different consumers at a significant level of 0.05 
 

Keywords: E-book, Demographic, Buying behavior, Service marketing mix, Technology acceptance 
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1. บทนำ 

 

การศึกษาขอมูลจากแหลงวิจัยและบทความขาวเมื่อกระแสความนิยมของหนังสือแบบรูปเลมลดลง ทำใหสำนักพิมพ

ตองหันมาปรับเปลี่ยนแพลตฟอรมในการจำหนายหนังสือใหเปนรูปแบบของ E-book มากขึ้น เพื่อรองรับกับความตองของ

ผูบริโภคที่เปล่ียนไป ซึ่งถาทำไดจะเปนการลดตนทุนใหกับธุรกิจได เพราะการทำ E-book ใชตนทุนที่นอยกวาการจัดตีพิมพใน

แบบรูปเลม เหตุผลทั้งหมดนี้จึงเปนปจจัยที่ทำใหตลาด E-book ขยายตัวแซงหนาตลาดหนังสือแบบดั้งเดิมไดอยางไมยาก โดย

ตลาด E-book โลกจะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอปที่ 7.1% คาดการณวาจะมีมูลคาของตลาดรวม 1,077,811 ลานลานบาทใน

ป 2565 โดย Amazon เปนผูครองสวนแบงการตลาดที่ใหญที่สุดรองลงมา ไดแก Apple Google และ Kobo ขณะที่แนวโนม

ของตลาดหนังสือทั่วโลก คาดจะเห็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปลดลงที่ 0.1% สวนหนึ่งเปนเพราะการรณรงคของภาครัฐที่ให

นักเรียนในประเทศอานหนังสือเรียนแบบออนไลนนั่นเอง ปจจัยที่ขับเคลื่อนใหตลาด E-book ในภูมิภาคนี้เติบโต คือ คนรุน

ใหมที่มีความชื่นชอบในเทคโนโลยี ประกอบกับความนิยมของการใชสมารทโฟนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ขยายวงกวางซึ่ง

นักอานสวนใหญ นิยมที่จะอาน E-book ผานสมารทโฟน............................................................. 

แนวโนมตลาด  E-book  ของประเทศไทยนั้นก็มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องโดยมีการคาดการณวาอัตราการเติบโต

เฉล่ียตอปของตลาด E-book ของประเทศไทยจะอยูที่ 14% จากมูลคาตลาด 2,960 ลานบาทในป 2560 เพิ่มเปน 5,705 ลาน

บาทในป 2565 เชนเดียวกับสวนแบงการตลาดของ E-book ที่จะเพิ่มจาก 7.4% ในป 2560 เปน 14.1% ในป 2565 สำหรับ

ปจจัยที่ขับเคลื่อนใหตลาด E-book ไทยเติบโต เห็นจะเปนเพราะคนไทยหันมาใชโทรศัพทมือถือกันมากขึ้น โดยในป 2560 

คนไทยมีโทรศัพทมือถือใชงานจำนวนถึง 121.53 ลานเลขหมาย และมีปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตผานมือถือเฉลี่ย 4.11 

กิกะไบตตอคนตอเดือน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา คนไทยนิยมที่จะดูหนัง ฟงเพลง ใชโซเชียลติดตามขาวสาร และอานหนังสือผาน

มือถือกันมากขึ้น จากการสำรวจพบวามีหลายธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพ ที่มีนโยบายชัดเจนกับการเปลี่ยนไปลงทุนในภาคของ E-

book มากขึ้น (World Maker, 2564) ทำใหผูวิจัยไดตระหนักถึงโอกาสในการการเจริญเติบโตของตลาด E-book  ที่ยังมี

สัดสวนชองวางที่ยังสามารถเติบโตไดอีกมากของตลาด E-book ภายในประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีความตองการที่จะศึกษา

เกี่ยวกับปจจัยทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ และ ปจจัย

ดานการยอมรับเทคโนโลยีในการเลือกซื้อ E-book เพื่อสรางความพึงพอใจ และสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อ E-book มากขึ้น 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ใน พ.ศ. 2551 อดุลย ไดกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา 

รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาดเนื่องจากเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการซื้อของลูกคาใน

ตัวสินคาการเปลี ่ยนแปลงทางประชากรศาสตรจะทำใหเห็นถึงการเกิดขึ ้นของตลาดใหมความสำคัญของลักษณะทาง

ประชากรศาสตรที่สำคัญมีดังนี้ 1).อายุนักการตลาดตองคำนึงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่องของ

อายุดวย 2).เพศจำนวนสตรีที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นนักการตลาดจึงตองคำนึงถึงวาปจจุบันผูบริโภครายใหญเปนสตรีจึงตอง

คำนึงถึงสินคาที่แยกความเหมาะสมของเพศของผูโภค 3).วงจรชีวิตครอบครัวขั้นตอนแตละขั้นของวงจนชีวิตครอบครัวเปน

ตัวกำหนดที่สำคัญของพฤติกรรม 4).การศึกษาและรายได นักการตลาดตองสนใจแนวโนมของรายไดสวนบุคคลเนื่องจาก

รายไดมีผลตออำนาจในการซื้อของผูบริโภคสวนผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีแนวโนมในการเลือกบริโภคสินคาที่มี

คุณภาพที่ดีมากกวาผูที ่ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำ รายไดของผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงโดยสวนมากจะมากกวาผูที่มีระดับ

การศึกษาที่ต่ำ 
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ใน ค.ศ. 2016 Kotler และ Keller ไดกลาวไววาการใชสวนประสมทางการตลาดจะสงผลตอการนำเสนอสินคาใหกับ

ผูบริโภคสินคา และ บริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงชองทางการจำหนายสินคาในระยะยาว 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในระยะสั้นจะทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดไดและในมุมของผูบริโภค

เครื่องมือทางการตลาดนี้จะแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนของผูบริโภคไดและเนื่องจากการที่บริการนั้นมีลักษณะพิเศษที่มีความ

แตกตางไปจากสินคาทั่วไป คือบริการเปนสิ่งที่จับตองไมไดและไมมีตัวตน นอกเหนือจากนั้นบริการยังขึ้นกับเวลาเปนหลัก 

ดังนั้นสวนประสมการตลาดบริการจะมีองคประกอบเพิ่มขึ้นมาจากสวนประสมทางการตลาดของสินคาทั่วไป โดยจะประกอบ

ไปดวยองคประกอบที่เปนสวนประสมทั้ง 7 ดานดังนี้1).ผลิตภัณฑ 2).ราคา 3).ชองทางการจัดจำหนาย 4).การสงเสริม

การตลาด 5).บุลคล 6).กระบวนการบริการ 7).สภาพแวดลอมบริการ (Armstrong and Kotler, 2020) 

ใน พ.ศ. 2560 ศิริวรรณ ไดกลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมดานการบริโภค(Analyzing Consumer Behavior) 

หมายถึงการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคาของผูบริโภค เพื่อทําใหทราบถึงลักษณะความตองการ

รวมถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ผลการวิเคราะหที่ไดจะชวยทําใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ

การตลาด(Marketing Mix) เพื่อสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสม คําถามที่ใช

ในการวิเคราะหพฤติกรรมดานการบริโภคเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1Hs เพื่อวิเคราะหหาคําตอบ 7 

ดาน หรือ 7Os การบริโภคสินคาหรือบริการในหลายๆ ครั้งเปนการบริโภคแบบกลุมไมใชบริโภคเพียงคนเดียวนักการตลาดจึง

ไมไดสนใจเฉพาะเพียงแคผูบริโภคที่เปนผูซื้อผลิตภัณฑเทานั้น แตจะใหความสนใจวาผลิตภัณฑหนึ่งนั้นอาจจะมีผูเกี่ยวของใน

การบริโภคในบทบาทอื่นๆดวย ซึ่งจะตองใหความสําคัญดวยทั้งหมด (ศรัณย,ู 2546) 

ใน พ.ศ. 2559 อัครเดช และ นิตนา ไดกลาวถึงการยอมรับเทคโนโลยีวาเปนการวางแผนการใชงานเทคโนโลยีใหมโดย

ผูใชมีการคิดวิเคราะหวางแผนที่จะเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีใหม และเมื่อผูใชไดทดลองใชงานแลวพอใจจึงเกิดการยอมรับ

เทคโนโลยีใหมนั้นเปนการอธิบายถึงการยอมรับและตั้งใจใชเทคโนโลยีใหมของบุคคล ซึ่งเกิดจากบุคคลรับรูถึงความงายในการ

ใชงานและประโยชนที่จะไดรับจากการใชงานเทคโนโลยีใหม โดยบุคคลสามารถเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีใหมไดดวยตนเอง 

ใน ค.ศ. 2016 Ooi และ Tan ไดทำการพัฒนาแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือซึ่งพัฒนามาจากแบบจำลอง

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) มีทั ้งสิ ้น 6 ปจจัย ไดแก การรับรู ความเขากันได

(Perceived Compatibility) การรับรูประโยชนจากการใชงาน(Perceived Usefulness) การรับรูความงายในการใชงาน

(Perceived Ease of Use) การรับรูทรัพยากรทางการเงิน(Perceived Financial Resource) การรับรูความเสี่ยงดานความ

ปลอดภัย(Perceived Security Risk) และการรับรูความไววางใจ(Perceived Trust) โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรม

ความตั้งใจใชเทคโนโลยี และปจจัยที่ทำใหเกิดการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี นอกจากปจจัยพื้นฐานจากแบบจำลองการ

ยอมรับเทคโนโลยีแลวยังมีการรับรูความไววางใจและตระหนักถึงการเทคโนโลยีทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความสำคัญเปน

อยางยิ่งที่จะสงผลตอพฤติกรรมการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี 

ใน ค.ศ. 2016 Kotler และ Keller ไดกลาววา ขั ้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะมีลำดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจ 5 ขั้นตอนดังนี้ 1).การรับรูถึงความตองการ 2).การแสวงหาขอมูล 3).การประเมินทางเลือก 4).การตัดสินใจซื้อ 5).

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้ไดแสดงถึงแนวคิดการใชหลักประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี และสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับที่เกี ่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ  

E-book อยางไรและยังสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานวิจัยดานการตัดสินใจซื้อของสินคาชนิดอื่นๆไดอีกดวย ที่นำไปสู

การพยากรณความเปนไปไดของการขายที่สามารถตอบโจทยความพึงพอใจของผูซื้อไดอยางดี โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดมีแรง

บันดาลใจและแบบอยางจากกงานวิจัยที่ไดอางอิงจากขางตน 
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3. วิธีการศึกษา 
 

ผู ว ิจ ัยไดใชสูตรการคำนวณขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ที ่ระดับความเชื ่อมั ่น 95% และยอมรับความ

คลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ 0.05 ที่สามารถคำนวณไดดังนี้ ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน และผู

วัจัยไดทำการเก็บผลแบบสอบถามมาทั้งหมด 430 ชุด โดยการสุมตัวอยางและการเก็บขอมูลการวิจัยนี้ใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงคือการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่เคยอานและเคยซื้อ E-book ที่มีอายุตั้งแต 15 

ปขึ้นไป และวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดย Convenience sampling ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิธีขางตนคือ การเก็บ

ขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน โดยเมื่อสรางแบบสอบถามออนไลนบน Google form และผูวิจัยไดขอความรวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามโดยสงผานลิงคแบบสอบถามออนไลนไปตามชองทางสื่อสังคมออนไลน การตั้งกระทูบนเว็บไซตตางๆ 

เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถเขาถึงกลุมตัวอยางไดงายและสรางความสะดวกสบายใหกับกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม

ปจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร 

1.ดานเพศ (Gender) 2.ดานอายุ (Age) 

3.ดานอาชีพ (Occupation) 4.ดานรายได (Income). 

5.ดานระดับการศึกษา 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

1.ดานผลติภัณฑ  2.ดานราคา 

3.ดานกระบวนการบริการ 4.ดานบุคคล 

5.ดานชองทางการจัดจำหนาย 6.ดานการสงเสริมการตลาด 

7.ดานสภาพแวดลอมบรกิาร 

 

 

 

 

ปจจัยดานพฤตกิรรมการซ้ือ 

1.ประเภทของของหนังสือ E-book ท่ีสนใจ 

2.เหตจุูงใจในการซ้ือหนังสือ E-book 

3.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการหนังสอื E-book 

4.ชองทางท่ีใชในการซ้ือหนังสอื E-book 

5.ความถี่ในการซ้ือหนังสอื E-book ตอเดือน 

6.คาใชจายเฉลี่ยในการซ้ือหนังสอื E-book เดือน 

 

 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

1.การรับรูถึงประโยชนในการซ้ือ 2.ความงายในการใชงานหรือซ้ือ 

3.ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ  4.การรับรูถึงความเสี่ยงท่ีจะซ้ือ 

5.ทัศนคติท่ีมีตอการใชและซ้ือ 

 

 

 

 

การตดัสินใจซ้ือหนังสือ  

E-book ของผูบริโภค 
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ลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธี Descriptive statistics, One-way 

Anova และ Multiple Linear Regression 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จำนวน 430 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

จำนวน 268 คน คิดเปนรอยละ 62.3 อายุระหวาง 36-45 ป จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 39.5 มีอาชีพเปน รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 31.4 มีรายได 20,001-40,000 บาท จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 39.5 และ 

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 75.8 ขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อและใชของกลุมตัวอยาง พบวา

ตัวอยางสวนใหญ มีความถี่ในการอานหนังสือ E-book ในชวง 6 เดือนที่ผานมา อยูที่ 2 – 3 สัปดาห/1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

31.2 มีเหตุผลในการอานหนังสือ E-book คือ เพื่อการเรียน/ทำงาน จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 27.4 โดยประเภท

หนังสือ E-book ที่ชอบอานคือ แฟนตาซี จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 24.7 มีชองทางที่ใชในการซื้อหนังสือ E-book คือ 

ราน Meb จำนวน 151 คน คิดเปนรอยละ 35.1 มีความถี่ในการซื้อหนังสือ E-book ในชวง 6 เดือนที่ผานมา อยูที่ เดือนละ

ครั้ง จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 36.7 มีจำนวนของหนังสือ E-book ที่ซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ ครั้งละ 2 เลม จำนวน 

142 คน คิดเปนรอยละ 33.02 มีคาใชจายในการซื้อหนังสือ E-book โดยเฉลี่ยตอครั้งที่ 501 – 800 บาท จำนวน 196 คน 

คิดเปนรอยละ 45.58 และ โดยแหลงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ E-book คือ สื่อสังคมออนไลน จำนวน 160 

คน คิดเปนรอยละ 37.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ (ดาน

นักเขียน) กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื่อง นักเขียนมีสำนวนการเขียนที่ทานชอบหรือสนใจ (𝑋𝑋� = 4.03) 

ดานผลิตภัณฑ (ดานเนื้อหาและรูปเลม) กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื่อง การมีรูปแบบ (Book Layout) ใช

งานและอานงายการ มีการออกแบบปกที่มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจนาอาน (𝑋𝑋� = 4.07) ดานชองทางการจัดจำหนาย 

กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื่องการมี User Account เดียวสามารถใชไดทุกระบบปฏิบัติการ (𝑋𝑋� = 4.23) 

ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก 

เรื่อง การมีการสงเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เชน ของแถม สวนลด เปนตน (𝑋𝑋� = 4.13) ดานบุคคล กลุมตัวอยางใหระดับ

ความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง พนักงานสามารถใหขอมูลของสินคาที่เปนความจรงิ (𝑋𝑋� = 4.09) ดานราคา กลุมตัวอยางใหระดบั

ความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง ราคา E-book คุมคาเมื่อเทียบกับคาใชจายในการเดินทางไปซื้อหนังสือที่รานหนังสือ หรือคา

จัดสงในกรณีซื ้อหนังสือบนรานคาออนไลนที ่ประหยัดได (𝑋𝑋� = 4.07)  ดานกระบวนการบริการ กลุ มตัวอยางใหระดับ

ความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง รานขายหนังสือ E-book มีระบบในการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาใหปลอดภัย (𝑋𝑋� = 4.21) ดาน

สภาพแวดลอมบริการ กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง รานคา เว็บไซต หรือแอปพลิเคชันมี รูปแบบการใช

งานที่งายไมซับซอนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (𝑋𝑋� = 4.04) และ กลุมตัวอยางมีระดับความสำคัญของปจจัยดานการยอมรับ

เทคโนโลยี เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการรับรูถึงประโยชน กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การอาน

หนังสือ E-book มีสวนชวยในการผอนคลายจากความเครียด (𝑋𝑋� = 4.41)  ดานความงายในการใชงาน กลุมตัวอยางใหระดับ

ความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง สามารถซื้อหนังสือ E-book ไดทุกที่ทุกเวลาผาน รานคา E-book ออนไลน หรือ เว็ปไซต (𝑋𝑋� = 

4.14)  ดานความตั้งใจที่จะใช กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง ความตั้งใจที่จะใชงานหนังสือ E-book ตอไป

ในอนาคต (𝑋𝑋� = 4.14) ดานการรับรูถึงความเสี่ยง กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การยอมรับความเสี่ยง 

หากขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเปดเผยเมื่อทานใชบริการซื้อหนังสือ E-book (𝑋𝑋� = 3.96)  ดานทัศนคติที่มีตอการใช กลุม

ตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การใชหนังสือ E-book ทําใหทานรูสึกเพลินในการอานหนังสือ (𝑋𝑋� = 4.07) ดัง

ตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 3 
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ตารางที่  1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะหขอมูลดวยใชวิธี Descriptive statistics, One-way Anova 

และ Multiple Linear Regression 

สมมติฐาน คา Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ E-

book ของผูบริโภค 

0.919 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ E-

book ของผูบริโภค 

0.332 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ 

E-book ของผูบริโภค 

0.192 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ 

E-book ของผูบริโภค 

0.110 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.306 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 6 ความถี่ในการอานหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.124 ปฏิเสธ 

 

ตารางที่  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะหขอมูลดวยใชวิธี Descriptive statistics, One-way Anova 

และ Multiple Linear Regression 

 สมมติฐาน คา Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 7 เหตุผลท่ีซ้ือและอานหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.903 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 8 ประเภทของหนังสือท่ีซ้ือและอานท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

หรืออานหนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.097 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 9 ชองทางท่ีซ้ือหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือ

ซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.419 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 10 ความถี่ในการซ้ือหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.009 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 11 จำนวนท่ีซ้ือหนังสือตอครั้งท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.352 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 12 คาใชจายเฉลี่ยท่ีใชในการซ้ือหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

หรืออานหนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 13 แหลงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือท่ีแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.608 ปฏิเสธ 
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สมมติฐานท่ี 14 ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ E-

book ของผูบริโภค 

0.007 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 15 ดานชองทางการจัดจาหนาย สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ 

E-book ของผูบริโภค 

0.198 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 16 ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 17 ดานบุคคล สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ  

E-book ของผูบริโภค 

0.561 ปฏิเสธ 

 

ตารางที่  3  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะหขอมูลดวยใชวิธี Descriptive statistics, One-way Anova 

และ Multiple Linear Regression 

สมมติฐาน คา Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 18 ปจจัยดานราคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ E-book 

ของผูบริโภค 

0.657 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 19 ปจจัยดานกระบวนการบริการ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือ

ซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.611 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 20 ปจจัยดานสภาพแวดลอมบริการ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.291 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 21 ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือ

ซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 22 ปจจัยดานความตั้งใจท่ีจะใช สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือซ้ือ 

E-book ของผูบริโภค 

0.032 ยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 23 ปจจัยดานความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออาน

หนังสือซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.511 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 24 ปจจัยดานการรับรูถึงความเสี่ยง สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือ

ซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.214 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 25 ปจจัยดานทัศนคติท่ีมีตอการใช สงผลตอการตัดสินใจซ้ือหรืออานหนังสือ

ซ้ือ E-book ของผูบริโภค 

0.711 ปฏิเสธ 

 

 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
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ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จำนวน 430 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

จำนวน 268  คน ค ิด เป นร  อยละ 62 .3  อาย ุ ระหว  า ง  36 -45 ป   จำนวน 170  คน ค ิด เป นร  อยละ 39 .5 

มีอาชีพเปน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 31.4 มีรายได 20,001-40,000 บาท จำนวน 173 คน 

คิดเปนรอยละ 39.5 และ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 75.8 ผลการศึกษาขอมูลดาน

พฤติกรรมการซื้อและใชของกลุมตัวอยาง จานวน 430 คน พบวาตัวอยางสวนใหญ มีความถี่ในการอานหนังสือ E-book 

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา อยูที่ 2 – 3 สัปดาห/1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.2 มีเหตุผลในการอานหนังสือ E-book คือ เพื่อการ

เรียน/ทำงาน จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 27.4 โดยประเภทหนังสือ E-book ที่ชอบอานคือ แฟนตาซี จำนวน 106 คน 

คิดเปนรอยละ 24.7 มีชองทางที่ใชในการซื้อหนังสือ E-book คือ ราน Meb จำนวน 151 คน คิดเปนรอยละ 35.1 มีความถี่

ในการซื้อหนังสือ E-book ในชวง 6 เดือนที่ผานมา อยูที่ เดือนละครั้ง จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 36.7 มีจำนวนของ

หนังสือ E-book ที่ซื้อโดยเฉล่ียตอครั้งอยูที่ ครั้งละ 2 เลม จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 33.02 มีคาใชจายในการซื้อหนงัสือ 

E-book โดยเฉลี่ยตอครั้งที่ 501 – 800 บาท จำนวน 196 คน คิดเปนรอยละ 45.58 และ โดยแหลงที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือE-book คือ ส่ือสังคมออนไลน จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 37.2 กลุมตัวอยางมีระดับความสำคัญ

ของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ (ดานนักเขียน) กลุมตัวอยางให

ระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื่อง นักเขียนมีสำนวนการเขียนที่ทานชอบหรือสนใจ (𝑋𝑋� = 4.03) ดานผลิตภัณฑ (ดานเนื้อหา

และรูปเลม) กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื่อง การมีรูปแบบ (Book Layout) ใชงานและอานงายการ มีการ

ออกแบบปกที่มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจนาอาน (𝑋𝑋� = 4.07) ดานชองทางการจัดจำหนาย กลุมตัวอยางใหระดับ

ความสำคัญสูงสุด ไดแก เรื ่องการมี User Account เดียวสามารถใชไดทุกระบบปฏิบัติการ (𝑋𝑋� = 4.23) ดานการสงเสริม

การตลาด กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การมีการสงเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เชน ของแถม สวนลด เปน

ตน (𝑋𝑋� = 4.13) ดานบุคคล กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง พนักงานสามารถใหขอมูลของสินคาที่เปน

ความจริง (𝑋𝑋� = 4.09) ดานราคา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื ่อง ราคา E-book คุมคาเมื ่อเทียบกับ

คาใชจายในการเดินทางไปซื้อหนังสือที่รานหนังสือ หรือคาจัดสงในกรณีซื้อหนังสือบนรานคาออนไลนที่ประหยัดได (𝑋𝑋� = 

4.07)  ดานกระบวนการบริการ กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง รานขายหนังสือ E-book มีระบบในการ

เก็บรักษาขอมูลของลูกคาใหปลอดภัย (𝑋𝑋� = 4.21) ดานสภาพแวดลอมบริการ กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแก

เรื่อง รานคา เว็บไซต หรือแอปพลิเคชันมี รูปแบบการใชงานที่งายไมซับซอนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (𝑋𝑋� = 4.04) และ กลุม

ตัวอยางมีระดับความสำคัญของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการรับรูถึงประโยชน กลุม

ตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การอานหนังสือ E-book มีสวนชวยในการผอนคลายจากความเครียด (𝑋𝑋� = 

4.41)  ดานความงายในการใชงาน กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง สามารถซื้อหนังสือ E-book ไดทุกที่ทุก

เวลาผาน รานคา E-book ออนไลน หรือ เว็ปไซต (𝑋𝑋� = 4.14)  ดานความตั้งใจที่จะใช กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด 

ไดแกเรื่อง ความตั้งใจที่จะใชงานหนังสือ E-book ตอไปในอนาคต (𝑋𝑋� = 4.14) ดานการรับรูถึงความเสี่ยง กลุมตัวอยางให

ระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การยอมรับความเสี่ยง หากขอมูลสวนตัวของทานจะถูกเปดเผยเมื่อทานใชบริการซื้อ

หนังสือ E-book (𝑋𝑋� = 3.96)  ดานทัศนคติที่มีตอการใช กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญสูงสุด ไดแกเรื่อง การใชหนังสือ E-

book ทําใหทานรูสึกเพลินในการอานหนังสือ (𝑋𝑋� = 4.07) โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยวิเคราะหขอมูลดวย

ใชวิธี Descriptive statistics, One-way Anova และ Multiple Linear Regression วา ปจจัยดานความถี่ในการซื้อหนังสือ 

ปจจัยดานคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อหนังสือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริการตลาด ปจจัยดานการรับรูถึง

ประโยชน และ ปจจัยดานความตั้งใจ ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อหรืออานหนังสือ E-book ของผูบริโภคที่แตกตาง

กัน ที่ระดัยนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จากผลสรุปของการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยดานความถี่ในการซื้อหนังสือ ปจจัยดาน

คาใชจายเฉลี่ยในการซื้อหนังสือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริการตลาด ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชน และ 
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ปจจัยดานความตั้งใจ ลวนสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือ E-book ที่แตกตางกัน ในสวนที่ไดทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ประกอบกับการเสนอขอคิดเห็นตางๆ ของกลุมตัวอยางที่ทำใหพบทั้งขอบกพรองอันเปนจุดออนและประโยชนในแงมุมตางๆ 

ของ E-book ที่เปนปจจัยสงผลใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อและควรนำปจจัยเหลานี้มาพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น เพื่อให

หนังสือ E-book ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและนำไปสูการเปนที่ตองการของตลาดที่จะชวยเพิ่มยอดขายและกอใหเกดิการ

เติบโตทางธุรกิจไดมากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้มีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ เพื่อใหได ขอมูลและ

จุดประสงคตามงานวิจัย อยางไรก็ดี ถึงแมวาผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของ กลุมตัวอยางดวยวิธีการสง

แบบสอบถามออนไลนใหกลุมตัวอยาง ที่ไดแจงไวขางตน แตก็ยังถือไดวาเปนการกระจายคำถามที่อยูในวงจำกัด ดังนั้น จึง

อาจจะทำให ผลการวิจัยไมสามารถนำไปประยุกตใชกับประชากรในวงกวางได อีกทั้งขอมูลและผลที่ไดรับจาก แบบสอบถามนี้ 

เปนแคผลที ่มีอยู ในเฉพาะแบบสอบถามเทานั ้น ในสวนของคำถามอื ่นๆ ที ่สำคัญที ่สามารถนำมาใชร วมกับงานวิจัย

นอกเหนือจากแบบสอบถามนี้ อาจจะตองไดจากการสัมภาษณขอมูลใน เชิงลึกจากผูบริโภคหรือแมแตการสังเกตการ

สัมภาษณผูบริโภคเพิ่มเติมเพื่อใหไดผลวิจัยที่มี ประสิทธิภาพสามารถนำไปใชอางอิงไดนอกจากนี้งานวิจัยไดทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลในชวงเดือน มกราคม 2565 ดังนั้น ผูที่จะนำเอางานวิจัยชิ้นนี้ไปใชควรระมัดระวังในการนำขอมูลเชิงสถิติไป

อางอิง เนื่องจากในสวนของพฤติกรรมผูบริโภคและสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหพฤติกรรมการเลือกใชบริการของ

ผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปดวยตามชวงเวลาดวย 
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อิทธิพลของทักษะทางการเงินท่ีมีตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคน 

กลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ท่ีเปนพนกังานรัฐวิสาหกิจ  

Influence of Financial literacy on Saving level for retirement of 

Generation X and Generation Y as State Enterprise Employees 
 

นพมล การปลูก1 และ พรวรรณ นนัทเพศย2 

Noppamon Khanplook and Pornwan Nanthaphad 
 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ

เพื่อศึกษาอิทธิพลทักษะทางการเงินที่สงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ผลการศึกษาพบวา ระดับทักษะทางการเงิน

ของทั้งสองกลุมเจเนอเรชั่น โดยกลุม เจเนอเรชั่น X มีระดับทักษะทางการเงิน และระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุสูงกวา

กลุ มเจเนอเรชั ่น Y จากการทดสอบสมมติฐานพบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดมีระดับการออมเพื ่อการ

เกษียณอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ เมื่อวิเคราะหสมการถดถอยพบวาความรูทางการเงิน สงผลตอระดับการออมเพื่อ

การเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

คำสำคัญ : ทักษะทางการเงิน,ระดับการออมเพื่อการเกษียณอาย ุ

 

Abstract 

This article describes to compare the level of retirement savings classified by personal factors and 

to study the influence of financial Literacy on retirement savings levels. The statistics used in the data 

analysis were Independent T-test, One Way ANOVA, Crosstabulation and Regression Analysis. The results 

showed that financial literacy levels for both generations, with Generation X having a financial literacy level. 

and retirement savings levels were higher than those of Generation Y. The hypothesis testing revealed that 

the marital status, education and income all had affect to the level of saving for retirement significantly 

When used regression analysis, found that only financial knowledge affects the level of retirement savings 

of Generation X and Generation Y people who are state enterprise employees with a statistically significant 

level of 0.05 

Key Words: Financial Literacy, The level of retirement savings  

 

1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 10900 email : noppamon.kh@ku.th 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ.กรุงเทพฯ 10900 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

990

mailto:noppamon.kh@ku.th


1.บทนำ 

     สังคมในปจจุบันนั้นประกอบดวยคนหลายชวงอายุ ชวงวัย อายุที่ตางกันของคนแตละชวง เปนปจจัยสำคัญตอการวาง

แผนการออมเงิน เพราะคนแตละวัย ยอมมีความคิด และการใชชีวิตที่ไมเหมือนกัน แตสำหรับกลุมคนที่เกิดในชวงเวลา

เดียวกัน และเผชิญกับสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม ประสบการณที่คลายคลึง จะสงผลทำใหกลุมคนนั้น ๆ มีลักษณะนิสัย

ที่คลายคลึงกันไปดวย ทำใหคน เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y มีความแตกตางกันในดานตาง ๆ รวมไปถึงดานทักษะทาง

การเงิน  การตระหนักถึงการออมเงินและการมีทักษะทางการเงินเปนพื้นฐานสำคัญที่จะทำใหมีเวลาและบริหารจัดการในการ

เตรียมความพรอมเพื่อวัยเกษียณอายุไดดีขึ้น เพื่อการมีอิสรภาพทางการเงินและนำไปสูเปาหมายที่ตองการได ซึ่งผูที่มีทักษะ

ทางการเงินที่ดีจะสามารถจัดการการบริหารเงินไดดีกวาผูที่ไมมีความรูเลย การออมเงินเพื่อเกษียณตอนที่อายุยังนอย ทำให

เรามีเวลาในการออมเงิน และบริหารจัดการเงิน ในการบรรลุเปาหมาย แตการตระหนักถึงการออมเงิน ในแตละเจนเนอเรชั่น 

แมจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน แตทายที่สุดแลวสิ่งสำคัญก็เพื่อมีชีวิตวัยเกษียณที่เปนสุข ดังนั้น การออมเงินเพื่อเกษียณตั้งแต

ตอนที่อายุยังนอย ทำใหเรามีเวลาในการออมเงิน และบริหารจัดการเงิน ในการบรรลุเปาหมายที่ตองการงายขึ้น หากแตละ

เจนเนอเรชั่น มีการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณที่ดี เมื่อมีอายุยืนยาวมากขึ้นหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ็บปวย หรือมีเรื่อง

จำเปนตองใชเงิน จะทำใหมีเงินใชเพียงพอที่ไมตองเปนภาระหรือตองพึ่งพาผูอื่น แตถาหากไมมีการวางแผนที่ดีมากอน หาก

เจ็บปวยเมื่ออายุมากขึ้นและเงินไมพอใช และไมมีรายไดเมื่อตอนหลังเกษียณแลว จะเปนปญหาไดในอนาคต การออมเงิน

เพื่การเกษียณจึงสำคัญ จากประเด็นดังกลาว ทักษะการเงินของคนไทยอยูในระดับดี แตมีบางหัวขอที่คนไทยยังไดคะแนนต่ำ 

จึงมีความจำเปนที่ตองมีการสงเสริมใหมีทักษะทางการเงินเพิ่มเติมในแตละชวงวัย ซึ่งภาพรวมระดับการออมของคนไทยที่มี

การวางแผนแลวแตยังไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวมีสัดสวนสูงกวาที่วางแผนแลวและบรรลุตามเปาหมายไดสำเร็จ การศึกษา

ครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของทักษะทางการเงินที่มีตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของ คนกลุม เจเนอเรชั่น X 

และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกลุมตัวอยาง เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y เปนชวงที่อยูในวัย

ทำงานทั้งสองกลุม มีความแตกตางกัน และ เนื่องจากเมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจเกษียณอายุแลวนั้น พนักงานจะไมไดรับเงินจาก

สวัสดิการตาง ๆ จากองคกร ทำใหพนักงานตองมีการเตรียมพรอมเพื ่อรองรับคาใชจายที่เกิดขึ้นและตองตระหนักถึง

ความสำคัญของการมีทักษะทางการเงินที่ดีและนำไปสูการมีเงินออมที่เพียงพอเมื่อตอนเกษียณอายุ โดยการศึกษาครั้งนี้

สามารถนำไปใชในการรับมือกับสถานการณที่ไมแนนอนในอนาคต และพัฒนาการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุตอไป  

2.ทบทวนวรรณกรรม 

     เจนเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง กลุมคนที่เกิดในชวงเวลาเดียวกันหรือเกิดปใกลเคียงกัน จึงพบเจอกับเหตุการณ

หรือสภาพแวดลอมที่มีความใกลเคียงและคลายคลึงกัน จากประสบการณที่ไดพบเจอเหตุการณดังกลาวกอใหเกิดรูปแบบการ

ดำเนินชีวิต เอกลักษณในทัศนคติ และพฤติกรรมรวมกันในกลุมคนรุนนั้น ๆ (Glass, 2007)เจนเนอเรชั่น X (Generation X 

หรือ Extraordinary Generation) เปนกลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2508-2523 (ภราดร จํานงเวช, 2556) อยูในยุคที่เริ่มมี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชน มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อก (Analog) มาสูระบบดิจิตอล (Digital) คนกลุมนี้

สามารถปรับตัวใหเหมาะกับยุคสมัยไดดี มีความเปนตัวของตัวเอง ตองการความเปนอิสระ มักพึ ่งพาอาศัยความรู

ความสามารถของตนเอง ไมวาจะเปนในดานของการทำงานและชีวิตสวนตัว และยังใหความสำคัญตอการพัฒนาทักษะ 

ความรู และความสามารถในการทำงานควบคูไปกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ทั้งทางสังคม ครอบครัว และความเปนสวนตัว 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

991



(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551) คนกลุมนี้ใชจายเงินจำนวนมากเพื่อความซื้อความสุขของตัวเอง และสนองความตองการของ

ตัวเองมากกวาเบบี้บูมเมอร (Glass, 2007) เจนเนอเรชั่น Y (Generation Y หรือ Millennial) เปนกลุมคนที่เกิดระหวางป 

พ.ศ. 2524-2543 (ภราดร จํานงเวช, 2556) เปนกลุมคนรุนลูก ๆ ของรุนเบบี้บูมเมอร เปนกลุมคนที่เกิดมาในสังคมที่มีการ

พัฒนาทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและการเชื่อมตอแบบไรสายทีส่งถึงกันทัว่โลก อยูในชวงของการเปล่ียนแปลงทีร่วดเรว็ 

มีความหลากหลายทางชาติพันธุและวัฒนธรรม รวมไปถึงการรับรูทางสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการใชชีวิตและทัศนคติ

ของคนเจนเนอเรชั่น Y มีความเปนเอกเทศน พึ่งพาตนเองได เปนตัวของตัวเองและมีอิสระสูง ตองการการยอมรับจากสังคม 

ใจกวาง มองโลกในแงดี และมีแรงบันดาลใจ และยอมที่จะจายเงินเพื่อซื้อประสบการณมากกวาสิ่งของหรือวัตถุที่มีราคาแพง 

(A.Page, 2007) 

     การกำหนดเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 11 การพนจากตำแหนงของพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนเมื่อสิ้นปงบประมาณ

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณของปที ่พนักงานผู นั ้นมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ซึ ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 4 ปงบประมาณ หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 

กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสำหรับปงบประมาณนั้น 

     การออม หมายถึง การแบงรายไดสวนหนึ่งเก็บสะสมไวสำหรับวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อไวใชในอนาคต เผื่อเวลา

ฉุกเฉิน เพื่อใชในสิ่งที่อยากไดหรืออยากทำ โดยการออมสวนใหญมักอยูในรูปแบบที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนต่ำ และ

ไดรับผลตอบแทนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เชน การฝากออมทรัพย การฝากประจำ การซื้อสลากออมทรัพย (ศูนย

คุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย) ดังนั้นตามนิยามของศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงินนี้การออม

จึงเปรียบเสมือนการสำรองเงินกอนนำไปใชจายเพื่อสำรองไวใชในอนาคต แตกตางจากการลงทุนที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มของ

เงิน  

     ทักษะทางการเงิน คือ การตระหนัก ความรูความเขาใจ ความเชี่ยวชาญความชำนาญ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในลักษณะ

ที่มีผลใหบุคคลเกิดการตัดสินใจทางการเงินที ่ดี และในที่สุดจะชวยสงผลใหบุคคลมีสุขภาพทางการเงินที ่ดี (OECD : 

Organization for Economic Co-operation and Development, 2011) รูปแบบการวัดระดับทักษะทางการเงินตาม

กรอบของ องคการเพื ่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

Development: OECD) ไดกำหนดใหทักษะทางการเงิน มี 3 ดาน ประกอบดวย ดานความรู ทางการเงิน (Financial 

Knowledge) ดานพฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behaviorทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude) 

     ในการศึกษาอิทธิพลของทักษะทางการเงินที่มีตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจ

เนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถนำแนวคิดทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวของมากำหนดกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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ตัวแปรตน 

  

ตัวแปรตาม 

   

ขอมูลสวนบุคคล  

      1) เพศ 

      2) อาย ุ

      3) สถานภาพ 

      4) ระดับการศึกษา 

     5) รายได 

  

  

ทักษะทางการเงิน  

     1) ความรูทางการเงิน 

     2) พฤตกิรรมทางการเงิน 

     3) ทัศนคติทางการเงิน 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.วิธีการศึกษา 

     การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทักษะทางการเงินทีม่ีตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจ

เนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

คาความถี่ของขอมูล (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : S.D.) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก T- Test , One-way Anova  และการวิเคราะหแบบ

ถดถอย (Regression Analysis) ในการพิจารณาความสัมพันธ ผูวิจัยมีการกำหนดการกระจายแบบสอบถาม โดยเลือกเปน

ขอมูลจำนวนพนักงานรัฐวิสาหกจิแหงหนึ่ง เนื่องจากเปน 1 ใน 5 อันดับแรกของรัฐวสิาหกจิในประเทศไทยทีม่ีจำนวนพนักงาน

สูงสุดจากทั้งหมด 59 แหง (แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ,2564) มีประชากรที่ใชในการวิจัย จำนวน 17,934 คน และกลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดกำหนดขนาดตัวอยาง จากสูตรของW.G. Cochran (1953) ไดใชขนาดตัวอยางทั้งหมด 400 

ตัวอยาง และเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota sampling ) โดยแบงเปน เจเนเรชั่น X จำนวน 200 คนและเจเนเรชั่น Y 

จำนวน200 คน โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน สวนที่ 1 ขอมูลคัดกรองทั่วไปสวนบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รวม

ตอบแบบสอบถามเบื้องตน สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รวมตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได สวนที่ 3 ทักษะทางการเงิน โดยแบงออกเปน จำนวน 3 ดาน คือ ความรูทางดาน

การเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน โดยผูวิจัยไดใชคำถามในแบบสอบถามตามความเหมาะสมของ

งานวิจัย คะแนนเต็ม 22 คะแนน โดยกำหนดเกณฑคะแนน ดังนี้ มากกวา 15 คะแนน หมายความวามีทักษะทางการเงินใน

ระดับสูง 6 ถึง 15 คะแนน หมายความวามีทักษะทางการเงินในระดับปานกลาง และ นอยกวา 6 คะแนน หมายความวามี

ระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ของคนกลุ ม เจเนอเรชั ่น X และ  

เจเนอเรช ั ่น Y ที ่ เป นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
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ทักษะทางการเงินในระดับต่ำ โดยเมื่อแบงคะแนนแตละดาน คือ  ความรูทางการเงิน มีคะแนนเต็ม 9 คะแนน   มากกวาหรือ

เทากับ  7 คะแนน มีความรูทางการเงินสูง นอยกวา 7 คะแนนแตมากกวา 2 คะแนน มีความรูทางการเงินปานกลาง นอยกวา

หรือเทากับ  2 คะแนน มีความรูทางการเงินต่ำ  สวนพฤติกรรมทางการเงินเต็ม 8 คะแนน มากกวาหรือเทากับ  5 คะแนน 

พฤติกรรมทางการเงินสูง นอยกวา 5 คะแนน แตมากกวา 2 คะแนน พฤติกรรมทางการเงินปานกลาง  นอยกวาหรือเทากับ  

2 คะแนน พฤติกรรมทางการเงินต่ำ และทัศนคติทางการเงินมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มากกวา 3 คะแนน ทัศนคติทางการเงิน

สูง 2 ถึง 3 คะแนน ทัศนคติทางการเงินปานกลาง นอยกวา 2 คะแนน ทัศนคติทางการเงินต่ำ สวนที่ 4 การวัดระดับการออม

เพื่อการเกษียณอายุของผูตอบแบบสอบถาม โดยกำหนดเกณฑคะแนนเต็ม18 คะแนน โดย คะแนนมากกวา 13 คะแนน

 หมายถึงระดับการออมสูง คะแนน 7 ถึง13 คะแนนหมายถึงระดับการออมปานกลาง นอยกวา 7 คะแนนหมายถึง

ระดับการออมต่ำ สมมติฐานในการศึกษา ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันจะมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ที่แตกตางกัน และ  ทักษะทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ 

เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

     การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง อิทธิพลของทักษะทางการเงินที่มีตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

มาประมวลผลและวิเคราะหคาทางสถิติ ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน เมื่อจำแนกตามเพศ เปน

เพศหญิง มากกวาเพศชายจากจำนวนทั้งหมด เมื่อจำแนกตามสถานภาพ กลุมที่เปนคนโสด กลุมที่สมรส และ กลุมที่หยาราง 

พบวา โสด มากที่สุด เมื่อเทียบกับ กลุมที่สมรส และกลุมหยาราง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี มี

จำนวนมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามกลุมเจเนอเรชั่น พบวา กลุมเจเนอเรชั่น X  มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด และกลุม

เจเนอเรชั่น Y มีจำนวนของระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรีมากที่สุด พบวารายไดตอเดือนที่มีรายได ต่ำกวา 25,000 บาท 

กลุมเจเนอเรชั่น X สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 50,001 – 75,000 บาท กลุมเจเนอเรชั่น Y มีรายได ต่ำกวา 25,000 บาท 

มากที่สุด 

     คะแนนทักษะทางการเงินของกลุมเจเนอเรชั่น X อายุระหวาง 41-56 ป จำนวน 200 ราย มีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 สวนได

ทั้งหมด 15.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน แสดงวามีระดับคะแนนความรูทางการเงินอยูในระดับสูง โดยไดคะแนน

ความรูทางการเงินเทากับ 6.92 คะแนน คะแนนความรูทางการเงินต่ำสุด 2 คะแนน คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ถือวา เจเนอ

เรชั่น X มีความรูทางการเงินระดับปานกลาง ขณะที่พฤติกรรมทางการเงินมีคาเฉล่ียของคะแนนเทากับ 5.14 คะแนน คะแนน

ต่ำสุด 1 คะแนน และคะแนนสูงสุด 8 คะแนน ทำใหกลุม เจเนอเรชั่น X มีระดับพฤติกรรมทางการเงินอยูในระดับสูง และ

ทางดานทัศนคติทางการเงิน เจเนอเรชั่น X มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.17 คะแนน คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด 1 คะแนน และคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด 5 คะแนน ถือวามีทัศนคติทางการเงินอยูในระดับสูง ระดับทักษะทางการเงิน ของกลุมเจเนอเรชั่น Y อยูในระดับ

ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวมความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน เทากับ 14.47 คะแนน 

คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน คะแนนสูงสุด 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 22 คะแนน โดยดานความรูทางการเงินอยูในระดับปาน

กลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 6.86 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ดานพฤติกรรมทางการเงิน มีคะแนน

เฉลี่ย 4.91 คะแนน คะแนนสูงสุด 7 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน และดานทัศนคติทางการเงินของกลุมเจเนอเรชั่น Y 

เทากับ 2.70 คะแนน คะแนนต่ำสุด 1 คะแนน คะแนนสูงสุด 5 คะแนน ทำใหดานทัศนคติทางการเงินอยูในระดับปานกลาง
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เหมือนกับดานพฤติกรรมทางการเงิน เมื่อพิจารณา ระดับทักษะทางการเงินของทั้งสองกลุมเจเนอเรชั่น พบวา กลุม เจเนอ

เรชั่น X มีระดับทักษะทางการเงินสูงกวา กลุมเจเนอเรชั่น Y แตดานระดับความรูทางการเงินมีระดับปานกลางเทากันกับกลุม 

เจเนอเรชั่น Y ถือวาระดับความรูทางการเงินของกลุม เจเนอเรชั่น Y  สามารถพัฒนาขึ้นไดอีก ในเรื่องของความรูมูลคาเงิน

ตามเวลา ความรูเกี่ยวกับเงินเฟอ การคิดดอกเบี้ย การกระจายความเสี่ยง หรือ ความรูที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชนหุนสามัญ 

พันธบัตร/หุนกู และในดานของพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินของกลุมเจเนอเรชั่น Y อยูในระดับปานกลาง ทำ

ใหพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติทางการเงินมีระดับนอยกวากลุมเจเนอเรชั่น X ที่มีพฤติกรรมทางการเงินและทัศนคติ

ทางการเงินอยูในระดับสูง กลุมเจเนอเรชั่น Y ควรมีการสงเสริมใหเกิดการไตรตรองกอนซื้อ การดูแลการเงินอยางใกลชิด มี

การออมและตั้งเปาหมาย ไมกูเงินเมื่อไมพอใช และมีความสุขในการออมใหมากกวาใชเงิน  

    กลุมเจเนอเรชั่น X จำนวน 200 คน มีคะแนนระดับการออม อยูที่ 13.07 คะแนน คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน คะแนนสูงสุด 

18 คะแนน ซึ่งแสดงวา กลุมเจเนอเรชั่น X มีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุอยูในระดับสูง กลุมเจเนอเรชั่น Y จำนวน 200 

คน มีคะแนนเฉลี่ยของระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ อยูที่ 10.71 คะแนน มีคะแนนต่ำสุด 2 คะแนน คะแนนสูงสุด 17 

คะแนน เมื่อพิจารณาเกณฑคะแนนของระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ แสดงใหเห็นวา กลุม เจเนอเรชั่น Y มีระดับการ

ออมเพื่อการเกษียณอายุอยูในระดับปานกลาง  ดังนั้น ระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของทั้งสองกลุมเจเนอเรชั่น จำนวน 

400 คน พบวากลุมเจเนอเรชั่น X มีระดับสูงกวากลุมเจเนอเรชั่น Y ที่มีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุอยูในระดับปาน

กลาง เปนไปไดวา กลุมเจเนอเรชั่น Y คิดวายังมีระยะเวลากอนเกษียณอายุที่ยาวนาน ทำใหระดับการออมเงินเพื่อการ

เกษียณอายุของกลุมเจเนอเรชั่น Y ยังไมอยูในระดับสูงเหมือนกับกลุมเจเนอเรชั่น X กลุมเจเนอเรชั่น Y อาจมีการจัดสรรเงิน

ออม การแบงสัดสวนของเงินออม ที่จะใชในตอนเกษียณอายุ มีจำนวนที่นอยกวากลุมเจเนอเรชั่น X 

 

ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบเพศที่ตางกันจะมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจ แตกตาง

กัน โดยใชการทดสอบ Independent Sample T-Test 

Independent Sample Test Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ระดับการออม Equal 

variances 

assumed .233 

.225 .42560 .35017 

Equal 

variances not 

assumed 

 .218 .42560 .34479 

     จากตารางที่ 1 พบวา เพศ ไมมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุที่แตกตางกัน อยางมนีัยสำคัญ เนื่องจากมี คา Sig. ที่

มากกวา 0.05 
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ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบอายุที่ตางกันจะมีตอระดับการออมเพือ่การเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกจิแตกตาง

กัน โดยใชการทดสอบ Independent Sample T-Test 

Independent Sample Test Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

ระดับการออม Equal 

variances 

assumed .505 

.000 -2.34673 .32063 

Equal 

variances not 

assumed 

 .000 -2.34673 .32065 

      

     จากตารางที่ 2 พบวา อาย ุไมมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุที่แตกตางกัน อยางมนีัยสำคัญ เนื่องจาก มีคา Sig. ซึ่ง

มากกวา 0.05 

ตารางที่ 3: แสดงผลการทดสอบสถานภาพทีต่างกันจะมีระดับการออมเพือ่การเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่

แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ One-way Anova 

ANOVA 

ระดับการออม 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 422.769 2 211.385 19.942 .000 

Within Groups 4197.642 398 10.600   

Total 4620.411 400    

    

     จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพ มีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุทีแ่ตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  นยัสำคัญ เนื่องจาก 

มีคา Sig. นอยกวา 0.05 
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ตารางที่ 4 : แสดงผลการทดสอบระดับการศึกษาที่ตางกันจะมีระดับการออมเพือ่การเกษียณอายขุองพนักงานรัฐวิสาหกิจ

แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ One-way Anova 

ANOVA 

ระดับการออม 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 540.721 5 180.240 17.451 .000 

Within Groups 4079.690 395 10.328   

Total 4620.411 400 

 
   

     

     จากตารางที่ 4 พบวา ระดบัการศึกษา มีระดับการออมเพือ่การเกษียณอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  นัยสำคัญ 

เนื่องจาก มีคา Sig. นอยกวา 0.05 

ตารางที่ 5 : แสดงผลการทดสอบรายไดเฉลีย่ที่ตางกันจะมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่

แตกตางกัน โดยใชการทดสอบ One-way Anova 

ANOVA 

ระดับการออม 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 756.254 4 189.064 19.277 .000 

Within Groups 3864.157 396 9.808   

Total 4620.411 400    

 

     จากตารางที่ 5 พบวา ระดับการศึกษา มีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  นัยสำคัญ 

เนื่องจาก มีคา Sig. นอยกวา 0.05 

      เมื่อพิจารณาปจจัยสวนบุคคล จากตารางที่ 1-5 พบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย มีระดับการออมเพื่อการ

เกษียณอายุที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ แต เพศ และอายุ ไมมีระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุที่แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญ โดย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได มีคา Sig. 

ซึ่งนอยกวา 0.05 สอดคลองกับ ดารา เดชกุญชร (2560) ที่พบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน มีความสัมพันธ

กับจำนวนเงินออม อยางมีนัยสำคัญ แตขัดแยง ตรงปจจัยดานอายุ ในสวนของระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี

ความเห็นคลายกับ เกษมศรี ปูชนียวงศ (2558) ที่จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีความตระหนักรับรูเกี่ยวกับการวางแผน

เกษียณอายุและ ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายได มีความสัมพันธกับการตระหนักรูและการคิดวางแผนการเก็บเงินออม 
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ในสวนของเพศและอายุมีการยังขัดแยงกับการศึกษาของ Agnew, Bateman, Thorp (2013) ซึ่งพบวากลุมที่มีความเส่ียงสูงที่

ไมมีการเตรียมพรอมเพื่อการเกษียณอายุ คือกลุมที่มีอายุนอยที่ต่ำกวาอายุ 35 ป ผูที่เปนเพศหญิง เทากับ แตสอดคลองกับ

ความเห็นในสวนของ ระดับการศึกษา 

 

 ตารางที่ 6 :  สมการถดถอยที่ไดตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวางระดับทักษะทางการเงิน

กับระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของกลุมคนเจเนอเรชั่น X 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.595 1.443  6.648 .000 

ความรูทางการเงิน .471 .161 .208 2.921 .004 

พฤตกิรรมทางการเงิน -.040 .165 -.017 -.240 .811 

ทัศนคติทางการเงิน .140 .280 .036 .499 .619 

 

ตารางที่ 7:  สมการถดถอยที่ไดตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะหการถดถอยระหวางระดับทักษะทางการเงิน

กับระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของกลุมคนเจเนอเรชั่น Y 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.819 1.593  3.653 .000 

ความรูทางการเงิน .543 .159 .240 3.407 .001 

พฤตกิรรมทางการเงิน .096 .184 .037 .522 .602 

ทัศนคติทางการเงิน .237 .265 .063 .895 .372 

    เมื่อพิจารณา ตารางที่ 6-7 พบวา ทักษะทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X 

และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย สามารถตอบสมมติฐานของการวิจัย ไดวา

ทั้งสองเจเนอเรชั่น มีระดับทักษะทางการเงินทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการ

เงิน มีเพียงดานความรูทางการเงินที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05 นั่นหมายความวาความรูทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อ

การเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สอดคลองกับ นายศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) ที่พบวาปจจัยดาน ความรูทางการเงิน มีผลตอระดับการออมของ คน

เจเนอเรชั่น Y ซึ่งความเห็นคลายกับ Bayar, Sezgin, Ozturk, Sasmaz (2017) เรื่องผลกระทบของความรูทางการเงินที่มีตอ

การออมสวนบุคคล กรณีศึกษา เจาหนาที่มหาวิทยาลัย Usak ประเทศตุรกี ที่พบวาความรูทางการเงินมีผลกระทบในทางบวก
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กับการออมสวนบุคคล ซึ่งเหมือนกับ ธีรพัฒน มีอำพล (2557) โดยพบวา ความรูทางการเงินสงผลตอการจัดสรรเงินออมและ

การควบคุมคาใชจาย ในขณะที่การจัดสรรเงินออมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุมากที่สุด 

 

 5.สรุปผลการศึกษา 

     ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน เมื่อจำแนกตามเพศ มีเพศหญิง

มากกวาเพศชายจากจำนวนทัง้หมด โดยกลุมเจเนอเรชั่น X ที่มีอายุระหวาง 41-56 ป และกลุมเจเนอเรชั่น Y ที่มีอายุระหวาง 

21-40 ป มีประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง เมื่อจำแนกตามสถานภาพ พบวา โสด มีจำนวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับ กลุมที่

สมรส และกลุมหยาราง โดยเมื่อพิจารณาตามเจเนเรชั่น กลุมเจเนอเรชั่น X ที่ มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รองลงมาคือกลุม

โสด และหยาราง ในขณะที่กลุมเจเนอเรชั่น Y มีจำนวนของสถานภาพโสดสูง ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี มีจำนวนมากที่สุดจากทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามกลุมเจเนอเรชั่น พบวา กลุมเจเนอเรชั่น X  

มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด และกลุม เจเนอเรชั่น Y มีจำนวนระดับปริญญาตรีมากที่สุด กลุมเจเนอเรชั่น X สวน

ใหญมีรายไดตอเดือนอยูที่ 50,001 – 75,000 บาท ระดับทักษะทางการเงินของทั้งสองกลุมเจเนอเรชั่น พบวา กลุมเจเนอ

เรชั่น X มีระดับทักษะทางการเงินสูงกวา กลุมเจเนอเรชั่น Y แตดานระดับความรูทางการเงินมีระดับปานกลางเทากันกับกลุม 

เจเนอเรชั่น Y ถือวาระดับความรูทางการเงินของกลุม เจเนอเรชั่น Y สามารถพัฒนาขึ้นไดอีก ในดานของพฤติกรรมทาง

การเงินและทัศนคติทางการเงินของกลุมเจเนเรชั่น Y อยูในระดับปานกลาง กลุมเจเนอเรชั่น Y ควรมีการสงเสริมใหเกิดการ

ไตรตรองกอนซื้อ การดูแลการเงินอยางใกลชิด มีการออมและตั้งเปาหมาย ไมกูเงินเมื่อไมพอใช และมีความสุขในการออมให

มากกวาใชเงิน ระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ ของทั้งสองกลุมเจเนอเรชั่น พบวากลุมเจเนอเรชั่น X มีระดับการออมสูง

กวากลุม เจเนอเรชั่น Y ที่ กลุม เจเนอเรชั่น Y คิดวายังมีระยะเวลากอนเกษียณอายุทีย่าวนาน ทำใหระดับการออมเงนิเพื่อการ

เกษียณอายุของกลุม เจเนอเรชั่น Y ยังไมอยูในระดับสูงเหมือนกับกลุม เจเนอเรชั่น X กลุม เจเนอเรชั่น Y อาจมีการจัดสรรเงนิ

ออม การแบงสัดสวนของเงินออม ที่จะใชในตอนเกษียณอายุ มีจำนวนที่นอยกวากลุม เจเนอเรชั่น X 

  จากการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอระดับการออม

เพื่อการเกษียณอายุ อยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับ ดารา เดชกุญชร (2560) ที่พบวาปจจัยดาน สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับจำนวนเงินออม อยางมีนัยสำคัญ มีความเห็นคลายกับ เกษมศรี ปูชนียวงศ (2558) ที่จาก

การวิจัยพบวา ปจจัย ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายได มีความสัมพันธกับการตระหนักรูและการคิดวางแผนการเก็บเงิน

ออม และยังสอดคลองกับการศึกษาของ Agnew, Bateman, Thorp (2013) ซึ่งพบวากลุ มที ่มีความเสี ่ยงสูงที ่ไมมีการ

เตรียมพรอมเพื่อการเกษียณอายุ คือกลุมที่มีอายุนอยที่ต่ำกวาอายุ 35 ป  แตไมสอดคลองกับคัมภิรานท และนลิน เพ็งนวล 

(2557) กลาววาพฤติกรรมการออมขึ้นอยูกับเพศและอายุ โดยที่เพศแตกตางกัน มีทัศนคติดานการออมที่แตกตางกัน ทักษะ

ทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เมื่อวิเคราะหสมการถดถอย ทักษะทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษยีณอายุของคนกลุม เจเนอเรชัน่ 

X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย ไดวาทั้งสองเจเนอเรชั่น  มีเพียงดาน

ความรูทางการเงินที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05 นั่นหมายความวาความรูทางการเงินสงผลตอระดับการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ของคนกลุม เจเนอเรชั่น X และ เจเนอเรชั่น Y ที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจอยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
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สอดคลองกับ นายศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) ที่พบวาปจจัยดาน ความรูทางการเงิน มีผลตอระดับการออมของ คนเจเนอเรชั่น Y 

ซึ่งความเห็นคลายกับ Bayar, Sezgin, Ozturk, Sasmaz (2017) เรื่องผลกระทบของความรูทางการเงินที่มีตอการออมสวน

บุคคล กรณีศึกษา เจาหนาที่มหาวิทยาลัย Usak ประเทศตุรกี ที่พบวาความรูทางการเงินมีผลกระทบในทางบวกกับการออม

สวนบุคคล ซึ่งเหมือนกับ ธีรพัฒน มีอำพล (2557) โดยพบวา ความรูทางการเงินสงผลตอการจัดสรรเงินออมและการควบคุม

คาใชจาย ในขณะที่การจัดสรรเงนิออมเปนปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอการวางแผนการเงนิเพื่อการเกษยีณอายมุากที่สุด  แสดงใหเห็น

วาการมีความรูทางการเงนิที่ดี หรือมีความรูความเขาใจทางการเงิน ในเรื่องพื้นฐาน เชน การรูจักมูลคาเงินตามกาลเวลา ความ

เขาใจของสถานการณเงินเฟอ การคิดดอกเบี้ย การลงทุนอยางอื่นนอกจากการฝากธนาคาร หรือการรูวาการกระจายความ

เสี่ยงทางดานการเงินเปนอยางไร และสามารถมีอิสรภาพทางการเงินทั้งตอนกอนเกษียณอายุและหลังเกษียณอายุได  ดังนั้น 

ทักษะทางการเงินทั้ง ดานคามรูทางการเงินเปนสิ่งสำคัญมาก ในการบริหารจัดการเงิน การวางแผนการออมเงินที่ดี ให

สามารถบรรลุเปาหมายการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

ขอเสนอแนะ 

     นโยบายภาครัฐ ควรมีการสงเสริมใหความรูทางดานการเงินพื้นฐานแกประชาชน ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ

ทางดานการเงินที่เพิ่มขึ้น หรืออาจมีการสงเสริมเรื่องดอกเบี้ย โดยรวมมือกับภาคเอกชนในการเพิ่มความหลากหลายของชอง

ทางการออมเงิน การเก็บเงิน หรือการสนับสนุนทางดานการเงินใหเหมาะสมกับสถานะทางกลุมอาชีพ และใหประชาชน

ตระหนักถึงความสำคัญการมีเงินออมที่เพียงพอในอนาคต ควรมีการสงเสริมใหมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ใหมีการเก็บออม 

และเตรียมพรอมตอการเกษียณอายุ  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชัน วาย 

Marketing Mix Factors and Social Values Affecting the Decision Making to 

Choose Cafe of Generation-Y in Muang District, Lopburi Province 
 

นภัสสร ขจรศลิป1 และธีรขกรณ อุดมรัตนะมณ2ี 

Napussorn Kajornsilp and Theerakorn Udomratanamanee 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานพฤติกรรม และคานิยมทางสังคมที่

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชัน วาย โดยกลุมประชากรที่ใชใน

การศึกษาวิจัย คือ ผูใชบริการที่มีอายุระหวาง 23-40 ป ที่มาเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 

400 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการขาย สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และปจจัยดานพฤติกรรม พบวา วัตถุประสงคในการเลือกใช

บริการ ชวงเวลาในการใชบริการ และผูที่มีสวนในการตัดสินใจเขาใชบริการคาเฟ  มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่

แตกตางกัน และสงผลใหเกิดความแตกตางในการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  อีกทั้งจากผลจากวิจัยยังพบอีกวา คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบรุี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 

 

คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาด, คานิยมทางสังคม, การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 

Abstract 

This research is intended to study the marketing mix factors, behavioral factors and social values 

that affect the decision-making to choose cafe service of Generation Y group in Muang district, Lopburi 

Province. The population used in the study was 400 service users, aged between 23-40 years who chose 

to use the cafe service in Muang District, Lopburi Province. The results of the study showed that the 

marketing mix in terms of products and sales promotion influenced the decision-making to choose cafe 

service in Muang District, Lopburi Province and behavioral factors found that the purpose of choosing the 

service, the time of use and those who were involved in the decision-making to use the cafe had different 

effects on the decision-making to choose the service and resulted in the difference in the decision-making 

to choose a cafe service in Muang District,  
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Lopburi Province was significantly different at the 0.05 level. In addition, the results of the research also 

found that Social values influenced the decision-making to choose cafe service in Muang District, Lopburi 

Province with a statistical significance at 0.05 

 

Keywords : Marketing mix, Social values, Decision-making to choose service 

 

1.บทนำ 

ในปจจุบันธุรกิจรานคาเฟมีการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคและภาวะสังคมที่เปล่ียนแปลงไป

ทำใหผูบริโภคหันมาสนใจรับประทานอาหารนอกบานกันมากขึ้น รวมทั้งการออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง 

และยังตองยอมรับวาสื่อสังคมมีสวนในการสรางแรงกระตุน ถานับแคกระแสความนิยม การไปคาเฟหลาย ๆ ที่ หรือมีคำเรียก

กระแสความนิยม นี้วา คาเฟ ฮอปปง (Cafe Hopping)  คือ การไปตามคาเฟตางๆ หลายๆ ที่ในหนึ่งวัน โดยมีจุดประสงค

ตางกันออกไป ทั้งไปเพื่อถายรูป บางก็ไปนั่งดื่มกาแฟ การเช็กอินโลเคชั่นและโพสตลงส่ือสังคมตางๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมที่

คอยๆเติบโตขึ้น และจากขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรพบวาป 2559 ธุรกิจรานอาหารมีมูลคาอยูที่ 3.83 แสนลานบาท ป 2560 

ธุรกิจมีมูลคาอยูที่ 3.99 แสนลานบาท ป 2561 ธุรกิจมีมูลคาอยูที่ 4.19 แสนลานบาท ป 2562 ธุรกิจมีมูลคาอยูที่ 4.3 แสน

ลานบาท และในชวงตนป 2563 ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณถึงธุรกิจรานอาหารจะ มีมูลคารวมอยูที่ 4.37-4.41 แสนลาน

บาทหรือขยายตัว 1.4-2.4% จากป 2562 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) และจากผลการวิจัยธุรกิจรานอาหารพบวาธุรกิจ

รานอาหารเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอภาคบริการและเศรษฐกิจของไทย  

จากกระแสความนิยมคาเฟที่เกิดขึ้นนั้นจึงไดมีการเปดตัวของคาเฟในจังหวัดลพบุรีที่เพิ่มมากขึ้นและยังเปนหนึ่งใน

แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมนอกจากนี้ยังมีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติทั้งยังเปนเมืองใกลกรุง จึงทำใหลพบุรีมีธุรกิจ

ใหมๆที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่ถือวาไดรับความสนใจในปจจุบันเปนจำนวนมากนั่นคือ ธุรกิจคาเฟ ซึ่งถือเปน

ธุรกิจที่สรางรายไดใหกับเจาของธุรกิจและตอบโจทยพฤติกรรมการทองเที่ยวของผูคนไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการคาเฟในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใหผูประกอบการรานคาเฟรวมถึงผูที ่สนใจทำธุรกิจทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรม และ

คานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของกลุมเจเนอเรชัน วาย และ

สามารถนำขอมูลจากงานวิจัยนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น และตรงตามความตองการของผูใชบริการ เพื่อ

สรางความไดเปรียบเชิงแขงขันในธุรกิจตอไป  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
     Kotler. (2016) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาดเปนองคประกอบสำคัญในการดำเนินงานทางการตลาดเปนปจจยัที่

กิจการสามารถควบคุมไดโดยพื้นฐานของปจจัยทางการตลาดประกอบดวย 7 อยาง หรือเรียกวา 7Ps ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

(Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล 

(People) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) และดานกระบวนการใหบริการ (Process)  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคานิยมทางสังคม 
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     ภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ไดกลาวไววา คานิยมทางสังคมมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย ในการใช

เครื่องมือทางการตลาดใดก็ตามที่สอดคลองกับคานิยมจะเปนสิ่งงายที่จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นคานิยมจะนำไปสูการเกิด

พฤติกรรมและเมื่อมีพฤติกรรมแลวสอดคลองกับคานิยมของผูบริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ โดยแตละกลุมจะมีลักษณะ

พฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกัน แบงไดดังนี้ 1. ผูที่ชอบเขาสังคม (Actualizes) โดยพรอมที่จะเปดรับการเปลี่ยนแปลงและมี

แนวโนมที่จะซื้อส่ิงที่สามารถแสดงสไตลรสนิยมและลักษณะของตนเอง 2. ผูที่ตองการประสบความสำเร็จสูง (Fulfillers) กลุม

นี้จะเนนกิจกรรมเพื่อการพักผอน หรือความสุขในครอบครัวเปนผูมีขาวสารพรอมมูลและยังเปดรับความคิดเห็นใหมๆ และยัง

เปนผูบริโภคที่มีพฤตกิรรมตามคานิยม (Value-oriented Consumer) 3. ผูที่ยึดถือในหลักการ (Believers) ผูที่มีกฎระเบียบ

และมีเหตุผล (Believers) นิยมผลิตภัณฑที ่ผลิตในประเทศและเปนตราที ่ “ติดตลาด” 4. ผู ท ี ่ม ีความทะเยอทะยาน 

(Achievers) มักชอบซื้อสินคาหรือบริการที่มีศักดิ์ศรีเพื่อแสดงใหเห็นความสำเร็จของตนตอเพื่อรวมงาน และไดรับความยก

ยองจากเพื่อนฝูง  

     ชฎาพร พัชรัษเฐียร (2554) ไดกลาวไววา คานิยมทางสังคมเปนการเรียนรูทางสังคม มีสถาบันทางสังคมหลายอยางที่มี

อิทธิพลตอการเรียนรู ไดแก ครอบครัว โรงเรียน สังคมวัยรุนและกลุมเพื่อน ส่ือมวลชน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การตัดสินใจและการกระทำของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อและใช

สินคาบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของตน ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จึงเปน

การศึกษาถึงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อจะไดนำไปใชในการพฒันาสินคา และบริการใหตรงใจกลุมเปาหมายและสรางความพึงพอใจ 

     กานดา เสือจำศีล (2555: 9) ไดอางถึง ธงชัย สันติวงษ (2540 : 107) ไดกลาวไววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ 

การคนหาหรือวิเคราะหสาเหตุที ่มีอิทธิพลกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค ทำใหธุรกิจสามารถกำหนดตลาดเปาหมายที่เหมาะสมไดและสามารถวางแผนกลยุทธทาง

การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคไดอยางดี อีกทั้งยังสามารถจูงใจผูบริโภคใหซื้อสินคา

และบริการจนอาจเกิดความจงรักภักดีตอองคกร โดยการซื้อซ้ำและการบอกตอ ซึ่งหลักการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ 

หลัก 6Ws 1H ประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who), ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What), ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why), 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื ้อ (Who participates), ผู บริโภคซื ้อเมื ่อใด (When), ผู บริโภคซื ้อที ่ไหน (Where) และ 

ผูบริโภคซื้ออยางไร (How)  

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 

     การตัดสินใจ (Decision Marketing) หมายถึง กระบวนการในการเลือกกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากทางเลือกหรอืวิธีการตางๆ 

ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ของสินคาและบริการอยูตลอดเวลา โดยมีสถานการณเปนขอจำกัดในการ

เลือกสินคาหรือบริการนั้นๆ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญ 

     Kotler, P., & Keller, K.L. (2006) ไดอธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การรับรูถึง

ความตองการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) 2. การแสวงหาขอมูล (Information Search Recognition) 3. 

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

(Post Purchase Behavior)  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     กรวิกา ตระการวิจิตร (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาเฟแมวในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคลากรและปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสงเสริมการตลาด

และปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอการเลือกใชบริการคาเฟแมวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     วรารักษ สักแสน(2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเขาใชบริการราน

กาแฟสดในสถานีบริการน้ำมันของผูบริโภค เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสดในสถานีบริการน้ำมัน เขตอำเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู ในระดับมาก โดยเฉพาะมีความสัมพันธกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดและปจจัยดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

     มงคล เอี่ยมวงศรี (2559) ศึกษาเรื่อง คานิยมทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนและ

ความตั้งใจซื้อซ้ำของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยคานิยมทางสังคมสงผลตอพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินคาผานส่ือสังคมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปจจัยคานิยมทางสังคมสงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ำ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

     ชัญญา เตชมหามงคล (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการรานกาแฟขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมที่ใชบริการรานกาแฟที่แตกตางกัน สงผลตอความพึง

พอใจของลูกคาที่มาใชบริการรานกาแฟขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.3 กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

3. วิธีการศึกษา 
     ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่มีอายุตั้งแต 23 - 40 ป ที่อาศัยอยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปน

จำนวนทั้งสิ้น 26,985 คน โดยใชการคำนวณตามสูตรการคำนวณประชากรของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% 

ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ ระดับ .05 ดังนั้น จากการคำนวณจะไดกลุมตัวอยางจำนวน 394 คนเพื่อปองกัน

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นผูวิจัยเห็นวาควรมีการสำรองกลุมตัวอยางจึงสำรองกลุมตัวอยางขึ้นเปนจำนวนทั้งสิ้น 400 คน 

ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย ขั้นที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบโควตา ขั้นที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผูตอบแบบสอบถามเฉพาะผูที่ใชบริการคาเฟในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีอายุอยูระหวาง 23-40 ป 

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม ซึ่งเปนลักษณะคำถามแบบปลายปดโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน 1) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน

พฤติกรรมของผูใชบริการ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมของผูใชบริการ 4)แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ 5) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ 

ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

               
ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

        
ปัจจัยด้านค่านิยมทางสังคม 
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     1.สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละและการแจกแจงความถี่ ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการคาเฟของผูตอบ

แบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานคานิยมทางสังคม และการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟของผูตอบแบบสอบถาม 

     2.สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสมมติฐาน โดยมีการใชสถิติในการวิจัย คือ การวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) การวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA (F-test) และหากเกิดความแตกตาง ผูวิจัยจะทำการทดสอบเปนรายคูดวย

วิธี LSD 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51 มีอายุระหวาง 

23-28 ป จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43 มีอาชีพ

รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 15,000 บาท จำนวน 

200 คน คิดเปนรอยละ 50 

     จากผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟของผู ตอบ

แบบสอบถาม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ปจจัยดานราคา (Price) อยูในระดับมาก

และทานเห็นวาการแสดงราคาที่ชัดเจน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยู

ในระดับมากที่สุด รองลงมาปจจัยดานการสงเสริมการขาย (Promotion) พบวา ทานเห็นวาการแจกของที่ระลึกหรือของแถม

ในชวง เทศกาลตางๆ อยางสม่ำเสมอ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยู

ในระดับมาก ปจจัยดานบุคคล (People) พบวา ทานเห็นวาการที่พนักงานมีความรูเกี่ยวกับเมนูภายในรานเปนอยางดีและ

สามารถใหคำแนะนำได มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยูในระดับมาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) พบวา ทานเห็นวาการมีผลิตภัณฑเพียงพอตอความตองการ เพื่อจัดจำหนาย มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยูในระดับมาก ปจจัยดานกระบวนการ 

(Process) พบวา ทานเห็นวาการมีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ทานเห็นวาชื่อเสียงของรานเปนที่

รู จัก มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยูในระดับมาก และปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) พบวา ทานเห็นวาการจัดวางพื้นที่ใชสอยในรานใหสะดวกตอการใชบริการ มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีของทาน อยูในระดับมาก ตามลำดับ 

     จากผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมการใชบริการคาเฟของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เคยใชบริการรานคาเฟในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100.0 อาศัยอยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 400 คน 

คิดเปนรอยละ 100.0 บริโภคกาแฟ จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 18.0 นิยมรับประทานไอศกรีมและแพนเคก จำนวน 244 

คน คิดเปนรอยละ 19.6 โดยใชบริการที ่ราน Cafe.small talk และ Luxuocafe จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 8.3 มี

วัตถุประสงคใดในการเลือกใชบริการคาเฟเจรจาธุรกิจ/นัดพบปะสังสรรค จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ความถี่ในการ

เขาในบริการคาเฟ 1-2 ครั้งตอเดือน จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 นิยมใชบริการคาเฟในวันธรรมดา (วันจันทร-วัน

ศุกร) จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.0 เขาใชบริการคาเฟในชวงเวลาเชา จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมา
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เขาใชบริการคาเฟในชวงเวลากลางวัน จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 และเขาใชบริการคาเฟในชวงเวลาเย็น จำนวน 

92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 และมีการตัดสินใจเขาใชบริการคาเฟเพราะสมาชิกในครอบครัว จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 

35.0 

     จากผลการวิเคราะหพบวา คานิยมทางสังคมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ผู ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับคานิยมทางสังคมที ่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟของผู ตอบ

แบบสอบถาม อยูในระดับมาก เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานเห็นวาการใชบริการคาเฟเปนการแสดงถึงความทันสมัย

ของทานและทานเห็นวาการใชบริการคาเฟชวยสรางการยอมรับจากกลุมเพื่อนและสังคม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทาน

เห็นวาการใชบริการคาเฟเปนคานิยมอยางหนึ่งในสังคมปจจุบัน และทานเห็นวาคานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการคาเฟของทาน ตามลำดับ 

     จากผลการวิเคราะหพบวา ขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟของผู ตอบแบบสอบถาม โดยอยู ในระดับมาก  

เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ เนื่องจากภายในรานมีเครื่องดื่มหลากหลาย และตรงตอ

ความตองการของทาน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานตัดสินใจเขาใชบริการ เมื่อไดเปรียบเทียบขอมูลขาวสาร โปรโมชั่น

จากรานอื่นๆแลว และทานมีการเปรียบเทียบกับคาเฟอื่นๆ กอนใชบริการ เชน ราคา เมนู โปรโมชั่น บรรยากาศของราน เปน

ตน ตามลำดับ 

     สมมติฐานขอที ่1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารคาเฟในเขตอำเภอเมือง 

จังหวดัลพบุร ี

 

ตารางที่ 1 ผลการการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

การตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

B SE t Sig. 

คาคงที่ (constant) 4.080 .263 15.512 .000* 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) (X1) -.160 .042 -3.775 .000* 

ปจจัยดานราคา (Price) (X2) .142 .075 1.888 .060 

ปจจัยดานชองทางการจดัจำหนาย (Place) (X3) .084 .080 1.038 .300 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย (Promotion) (X4) .241 .073 3.316 .001* 

ปจจัยดานบุคคล (People) (X5) .122 .066 1.848 .065 

ปจจัยดานกระบวนการ (Process) (X6) 

ปจจัยดานทางกายภาพ (Physical) (X7)                                   

-.109 

.015 

.136 

.104 

-.799 

.146 

.425 

.884 

R = 0.259    F = 4.034     Sig = 0.000*                                                                   * มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.05 
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     จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขต อำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) (X1) และปจจัยดานการสงเสริมการขาย (Promotion) (X4) มีคา Sig. นอยกวา 

0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในดานปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) (X1) และปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

(Promotion) (X4) 

 

     สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรีแตกตางกัน  

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคาความแปรปรวน(One-Way ANOVA) ของการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดลพบุรี จำแนกตามพฤติกรรมการเขาใชบริการ  

สมมติฐานปจจยัดานพฤติกรรม คาSig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 2.1 วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ  .040* ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.2 ความถี่ในการเขาใชบริการ .238 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.3 วันในการเขาใชบริการ .069 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.4 ชวงเวลา .032* ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2.5 ผูที่มีสวนในการตัดสินใจ .000* ยอมรับสมมติฐาน 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   จากตารางที ่ 4.2 พบวา พฤติกรรมกับการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบวา 

วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ ชวงเวลา และผูที ่มีสวนในการตัดสินใจ มีคา Sig. นอยกวา 0.05 แสดงวา ยอมรับ

สมมติฐาน จึงไดนำไปเปรียบเทียบรายคูแบบ LSD ไดดังนี้ 

ตารางที่ 4.6 จากการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว พบวามีความแตกตางอยางนัยสำคัญจึงใชวิธี LSD เปรียบเทียบ รายคู 

ดังนี้ 

พฤตกิรรม (I) พฤตกิรรม (J) Mean Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

เจรจาธุรกิจ/นดัพบปะ ตองการสถานทีพ่ักผอน -.20883* .07665 .007 

เชา กลางวัน -.21288* .07639 .006 

 

ตนเอง 

สมาชิกในครอบครัว .25009* .07614 .001 

เพื่อน/เพื่อนรวมงาน .31152* .08049 .000 

แฟน .35914* .13769 .009 

*มีนัยความสำคัญที่ระดับ 0.05 
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     จากตารางที่ 2 พบวา สมมติฐานที่ 2.1 ผูที่มาใชบริการมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการคาเฟในการพักผอน มากกวาผู

ที่มีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการคาเฟเพื่อเจรจาธุรกิจ/นัดพบปะสังสรรค สมมติฐานที่ 2.3 ผูที่มาใชบริการคาเฟ ในชวง

เวลากลางวันมีการตัดสินใจเลือกใชบริการ มากกวาผูที่มาใชบริการคาเฟ ในชวงเวลาเชา สมมติฐานที่ 2.5 พบวา 1)ผูที่มาใช

บริการคาเฟ ที่มีผูที่มีสวนในการตัดสินใจเปนสมาชิกในครอบครัว มีการตัดสินใจเลือกใชบริการ นอยกวาผูที่มาใชบริการคาเฟ 

ที่มีผูที่มีสวนในการตัดสินใจเปนตนเอง 2)ผูที่มาใชบริการ ที่มีผูที่มีสวนในการตัดสินใจเปนเพื่อน/เพื่อนรวมงาน มีการตัดสินใจ

เลือกใชบริการนอยกวาผูที่มาใชบริการคาเฟ ที่มีผูที่มีสวนในการตัดสินใจเปนตนเอง และ3)ผูที่มาใชบริการ ที่มีผูที่มีสวนใน

การตัดสินใจเปนแฟน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการ นอยกวาผูที่มาใชบริการคาเฟ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่มีผูที่มี

สวนในการตัดสินใจเปนตนเอง 

 

     สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานคานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยดานคานิยมทางสังคมสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

การตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (constant) 3.948 .151 26.179 .000* 

คานิยมทางสังคม (X1) -.106 .042 -2.496 .013* 

R = 0.124    F = 6.232     Sig = 0.013*                                                                      

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     พบวา ปจจัยดานคานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีคา Sig. 

นอยกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H3.1) หมายความวา ปจจัยดานคานิยมทาง

สังคม สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยดานคานิยมทางสังคม สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
     จากผลการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบถึงความสัมพันธในแตละดานที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชันวาย ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานคานิยมทางสังคม 

และยังรวมไปถึงพฤติกรรมในการใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ของกลุมเจเนอเรชัน วาย ดังนี้ 

     1.ดานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

     1.1ปจจัยดานผลิตภัณฑพบวา ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ อยูในระดับมาก ดังนั้น

ผูประกอบการควรทำใหรานคาเฟเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงเปนเรื่องที่สำคัญมาก จึงควรที่จะทำใหรานคาเฟมีความนาสนใจทั้ง

สถานที่และสิ่งของเครื่องใช เชน ภาชนะบรรจุภัณฑหรือแมแตประเภทของเครื่องดื่ม ขนมหวาน ควรที่จะมีเอกลักษณทั้ง

รูปรางหนาตาและมีรสชาติที่ไมเหมือนใคร และการจะมีชื่อเสียงใหไดตลอดนั้น ควรที่จะมีการพัฒนารานคาเฟอยูเสมอ ๆ 

เพื่อใหทันตามกระแสตาง ๆ ที่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและทำใหผูใชบริการรูสึกประทับใจและอยากกลับมาใช

บริการอีก  

     1.2 ปจจัยดานราคา ผูประกอบการควรมีการแสดงราคาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับคุณภาพ  
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     1.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการควรมีชองทางการจัดจำหนายที่ครอบคลุมโดยผูประกอบการควรใช

ส่ือโซเชียลมีเดียตาง ๆ มาเปนตัวชวยในการส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มการรับรูและการเขาถึงของกลุมลูกคา  

     1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการขายพบวา การแจกของที่ระลึกหรือของแถมในชวงเทศกาลตางๆ อยางสม่ำเสมอ มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟ อยูในระดับมาก ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมีการแจกของแถมในชวงเทศกาลตางๆ อยาง

สม่ำเสมอและมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน มีระบบสะสมแตมเพื่อแลกรับสวนลด เพื่อกระตุนความ

ตองการของผูใชบริการและกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด 

     1.5 ปจจัยดานบุคคล ผูประกอบการควรมีการใหความรูกับพนักงาน ฝกฝนเพื่อใหพนักงานเกิดความชำนาญในการ

ใหบริการ มีการอบรมในเรื่องของการแตงกาย กริยามารยาทกับลูกคา การตอนรับการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคารวมถึง

การศึกษาผลิตภัณฑและบริการของทางราน เพื่อที่จะไดตอบคำถามและใหคำแนะนำกับลูกคาได  

     1.6 ปจจัยดานกระบวนการ ผูประกอบการควรมีพนักงานที่เพียงพอตอการใหบริการและการที่พนักงานสามารถใหบริการ

ไดอยางรวดเร็ว สุภาพ และสามารถตอบคำถาม ใหคำแนะนำกับผูใชบริการไดดี รวมถึงมีกระบวนการจัดการตางๆ ภายในราน

คาเฟที่สามารถอำนวยความสะดวกใหแกผูใชบริการไดนั้นจะทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการราน

คาเฟซ้ำอีก  

     1.7 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผูประกอบการควรมีการจัดมุมถายรูป มุมพักผอน ใหเปนสัดเปนสวน และมีที่นั่ง

รองรับลูกคาไดเพียงพอ รวมทั้งควรมีการบำรุงรักษาและดูแลความสะอาดของรานคาเฟอยูเสมอ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความ

ประทับใจตั้งแตเขามา 

     2. ดานคานิยมทางสังคม 

     พบวา คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมือง จังหวดัลพบุรี ดังนั้นผูประกอบการจงึ

ควรที่จะสรางกระแสสังคมคนรักคาเฟขึ้นมา ดวยการใชคนดังในสังคมเปนคนปลุกกระแส เชน การจางบล็อกเกอรหรือ

นักทองเที่ยวสาย คาเฟฮอปปง ที่มักจะลงภาพรานคาเฟ และตรงตามกลุมเปาหมายของราน เพื่อใหเกิดกระแสสังคมทาง

โซเชียลและชวยดึงดูดลูกคาใหมๆ   

      นอกเหนอืจากการปลุกกระแสสังคมแลว การจดักิจกรรมที่หลากหลาย เชน มีการตกแตงรานตามเทศกาลตางๆ หรือมี

การจดัรานใหทนัสมัยตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายอยูเสมอ เปนการดึงดูดใหผูคนเขามาใชบริการไดมากขึ้น 

     ขอจำกัดในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ในชวงสถานการณการระบาดของโควิด -19 

(Covid-19) จึงทำใหการเก็บขอมูลแบบสอบถามดำเนินการไปอยางลาชา เพราะดวยสถานการณการระบาดของโรคระบาดโค

วิด -19 ในการเก็บแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดระบุไววา ผูวิจัยจะนำแบบสอบถามไปดำเนินการสอบถามประชากรกลุมคนที่มีอายุ

ระหวาง 23-40 ป ที่ไปใชบริการคาเฟในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งในสถานการณ การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ทำให

ประชากรกลุ มเปาหมายคอนขางกังวลเกี ่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 และไมคอยใหความรวมมือในการเขารวมตอบ

แบบสอบถาม และเนื่องจากงานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางจำกัด ทำใหมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลที่เก็บ

จากกลุมตัวอยางเปนการสำรวจชวงเดือนมกราคม 2565 ดังนั้น ผูที่จะนำขอมูลวิจัยชุดนี้ไปใชควรใชความระมัดระวังในการนำ

ขอมูลไปประยุกตใช เนื่องจากขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา 
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การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 

Integrated marketing communication influencing the decision to use 

cosmetics surgery clinics in Bangkok During the COVID-19 outbreak  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาการตัดสินใจที่แตกตางกันของแตละประชากร ของผูใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของ โควิด-19 และศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของ โค

วิด-19 โดยกลุ มตัวอยางที ่ใชศึกษาการศึกษาครั้งนี ้จะใชวิธีการคัดเลือกกลุ มตัวอยางแบบหลายขั ้นตอน(multi-stage 

sampling) ซึ่งเปนผูใชบริการที่ตัดสินใจเลือกคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัส

โควิด-19 โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลนิิก

ศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการ

โฆษณา ดานการขายโดยพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดออนไลน ซึ่งผลจากการวิเคราะหสามารถ

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการขายโดยพนักงาน ดานการตลาดออนไลน ดานการสงเสริมการขาย และดานการ

โฆษณา จะเห็นไดวาดานการขายโดยพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ 

โควิด-19 มากที่สุด 

 

คำสำคัญ: การตลาดแบบบูรณาการ  การตัดสินใจ คลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม 
 

ABSTRACT 

 The study has objective for study in difference of decision each a day of population customer in 

Cosmetic Surgery Clinic in Bangkok. In period COVID-19 pandemic and study the factor of communication 

marketing that affecting to decision of customer. Example of group for this study by method select multi-

stage sampling with customer who decide on a cosmetic surgery clinic in Bangkok. During the COVID-19 

outbreak. The results of the study revealing that the integrated marketing communication factors affecting 

the decision to choose the cosmetic surgery clinic service During the COVID-19 outbreak with statistical 

significance at the 0.05 level, there were 4 aspects: advertising, sales by staff Promotion and online 

marketing the results of the analysis can be sorted in descending order : Sales by staff online marketing 
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Promotion and advertising. So visible Sales by staff have affect to decision of customer use service cosmetic 

surgery clinics in Bangkok. in the COVID-19 outbreak. 

Keyword : integrated marketing , decision , making cosmetic surgery clinics 

 

1. บทนำ 

 

     จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบอยางกวางขวางไปทั่วโลก และจะแพรระบาดระยะ

เวลานานเทาใดไมมีใครสามารถบอกได ผูประกอบการธุรกิจหลายสาขาอาชีพ ตางไดรับผลกระทบ ธุรกิจดานความงามและ

สุขภาพ ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทำใหคลินิกเสริมความงามรายไดลดลง ปญหาทางเศรษฐกิจทำใหกำลังซื้อถดถอย ตลาด

เสริมความงามซบเซา จากแนวโนมดังกลาวขางตน ผู บริโภคใหความสำคัญกับการรับขาวสารมากขึ ้น การเสริมสราง

ภาพลักษณ การตัดสินใจที่จะกลับเขามาใชบริการ ในการดูแลตัวเอง ไมวาจะดานสุขภาพและความงามนั้นผูบริโภคจะมีการ

พิจารณาเขาใชบริการที่รอบคอบมากขึ้น เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค และสถานการณไวรัส โควิด-19 สงผลให

พฤติกรรมของผูใชบริการไดเปล่ียนแปลงไป เชน การใหบริการที่คำนึงถึงสะอาด ความปลอดภัย การดำเนินการมีความชัดเจน

ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด เปนตน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาองคกรในดานการบริการคลินิกศัลยกรรมความงามใหมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

     1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจที่แตกตางกันของแตละประชากร ของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของ โควิด-19 

     2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริม

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของ โควิด-19 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของดานประชากรศาสตร 

 

     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2557) ไดใหความหมายคำวาประชากร ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษวา population ซึ่ง

หมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกันที่อาศัยอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง  สิ่งมีชีวิตที่เปนประชากรจะเปนคน สัตว หรือพืชก็ได คำวา 

ประชากร มักใชคูกับคำวา กลุมตัวอยาง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ ในคำวา sample หมายถึงสวนหนึ่งที่เลือกมาเพื่อใหเปน

ตัวแทนของประชากรที่ผูวิจัยสนใจศึกษา กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากร คือกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตาง ๆ ที่

สำคัญครบถวนเหมือนกับประชากรและคัดเลือกโดยไมมีอคติ 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ 

 

     Kotler (2006) ใหความหมาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เปนการวาง

แผนการสื่อสารการตลาด เพื่อการสื่อสารทั้งทางตรง และทางออมของผูบริโภค เพื่อเขาใจในตราสินคาหรือแบรนดนั้นๆ 

รวมถึงเพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค โดยวิธีที่ใชในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เชน การ

โฆษณาการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธและแนะนำการสื ่อสารแบบตางๆ เหลานี ้มารวมกันเพื ่อใหการ

ติดตอส่ือสารมีความชัดเจน สอดคลองกลมกลืนและมีผลกระทบมากที่สุด โดยผานทางขาวสารตางๆ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของดานภาพลักษณตราสินคา 

 

     Kotler (2000) อธิบายถึง ภาพลักษณ (Image) เปนองครวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอส่ิง

ใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการกระท าใดๆ ที่คนเรามี ตอส่ิงนั้น จะมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพลักษณของส่ิงนั้น 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

 

     การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่งใด สิ่งหนึ่งจาก ทางเลือกตางๆที่มีอยู 

ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่ เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูล

และขอจำกัดของสถานการณการตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (Samerjai, 2007) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงนำไปสูสมมติฐานการวิจัยดังนี้  

     สมมติฐานที่ 1 การตัดสินใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดโควิด-19 ของ

แตละกลุมประชากรศาสตรแตกตางกัน 

     สมมติฐานที่ 2  ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 ของแตละกลุมพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1014



กรอบแนวคิดวิจัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

     การว ิจ ัยน ี ้ เป นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) ซ ึ ่ ง เก ็บรวบรวมข อม ูลโดยใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากผู ท ี ่ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครที ่เลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนประชากรที่ทำการศึกษาที่แนนอน

ได ผูวิจัยจึงไดกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสถิติสำเร็จรูปของ Taro Yamane (1967) สามารถคำนวณขนาดของกลุม

ตัวอยางที่สามารถนำมาอางอิงเปนตัวแทนประชากรกลุมเปาหมายในงานวิจัยไดทั้งหมดเทากบั 385 ตัวอยางซึ่งผูวิจัยใชวิธีการ

เลือกประชากรกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามหลักทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) ขั้นตอนที่ 1 

วิธีการสุมแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผูวิจัยศึกษาจะทำการเลือกจากเขตภายในกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 5 เขต ไดแก ปทุมวัน บางกะป สวนหลวง จตุจักร บางนา และขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) 

ซึ่งจะกำหนดโควตาจำนวนคนในแตละเขตภายในกรุงเทพมหานคร ไดแก 1) เขตบางกะป 80 คน 2) เขตปทุมวัน 80 คน 3) 

เขตสวนหลวง 80 คน  4) เขตจตุจักร 80 คน และ 5) เขตบางนา 80 คน หลังจากที่ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามครบถวน

สมบูรณ ผูวิจัยจะทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

หาคาเฉลี่ย คาความถี่ คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อมาวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 2. สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพื ่อทดสอบสมมุติฐานโดยการใชสถิติอางอิงแบบพารามิเตอร (Parametric 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

การสื่อสารทางการตลาดแบบ

บูรณาการ ไดแก 

1.ดานการโฆษณา  

2.ดานการขายโดยพนักงาน 

3.ดานการสงเสริมการขาย 

4.ดานการประชาสัมพันธ 

5.ดานการตลาดออนไลน 

การตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ภาพลักษณของตราสินคาในชวงระบาด

ของไวรัสโควิด-19 

 

1.คุณสมบัติ (Attributes) 

2.คุณประโยชน (Benefit) 

3.ทัศนคติ (Attitude) 
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Inference) ไดแก คาสถิติ Independent Sample t-test หากเกิดความแตกตาง ผูวิจัยจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี 

LSD (Least Significant Difference) และการวเิคราะหแบบถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร 

     กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญเปน สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายรุะหวาง 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ต่ำกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนและมีรายได ตอเดือนเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท จากการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 385 ชุด สามารถนำมาวเิคราะหขอมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และ

ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม  โดยใชสถติิคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน

ในการวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี ้

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม  โดยภาพรวม 

การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) Χ  S.D. คาระดับ 

1.  ดานการโฆษณา 3.44 1.13 มาก 

2.  ดานการขายโดยพนักงาน 4.36 1.18 มากที่สุด 

3.  ดานการสงเสริมการขาย 4.05 0.83 มาก 

4.  ดานการประชาสมัพันธ 4.07 1.19 มาก 

5.  ดานการตลาดออนไลน 4.19 1.05 มาก 

รวม  4.02 0.75 มาก 

     พบวา การวิเคราะหการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมเสริมความงาม โดยภาพรวม มีความสำคัญระดับมาก  (Χ = 4.02, S.D. = 0.75) และเมื่อแยกพิจารณาในรายดาน 

พบวา ดานการขายโดยพนักงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (Χ = 4.36, S.D. = 1.18)  รองลงมา คือ ดานการตลาดออนไลน (Χ = 

4.19, S.D. = 1.05) ดานการประชาสัมพันธ (Χ = 4.07, S.D. =  1.19) ดานการสงเสริมการขาย (Χ = 4.05,  S.D. = 0.86) 

ตามลำดับ และดานการโฆษณา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด (Χ = 3.44, S.D. = 1.13) 

 

 

 

ตารางที่ 2 ตาราง Coefficients ทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t P-value B Std. Error Beta 

1 (Constant) .326 .102  3.183 .002 

ดานการโฆษณา -.038 .016 -.059 -2.423 .016 

ดานการขายโดยพนักงาน .643 .034 .639 18.897 .000 

ดานการสงเสรมิการขาย .092 .030 .106 3.061 .002 

ดานการประชาสัมพันธ -.025 .016 -.041 -1.573 .117 

ดานการตลาดออนไลน .261 .031 .287 8.430 .000 

a. Dependent Variable: การตัดสินใจเลือกใชบรกิารคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 

 

     เมื่อพิจารณาคาP-value สามารถสรุปไดวาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 มีคา P-value นอยกวา 

0.05 มีจำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการโฆษณา ดานการขายโดยพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดออนไลน 

จากผลของการวิเคราะหแตละตัวแปรจะไดคา สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ซึง่เปนคาที่แสดงถงึ

ความสัมพันธระหวางตัวแปร อิสระและตัวแปรตาม ถาตัวแปรอิสระตัวใดมีคา Beta Coefficient สูง แสดงวาตัวแปรอิสระตัว

นั้น สงผลตอตัวแปรตามมาก ซึง่ผลจากการวิเคราะหสามารถเรยีงลำดับจากมากไปนอย ดงันี้ ดานการขายโดยพนักงาน ดาน

การตลาดออนไลน ดานการสงเสริมการขาย และดานการโฆษณา จะเห็นไดวาดานการขายโดยพนักงานมผีลตอการตดัสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 มากที่สุด และดานการโฆษณามีคา Beta Coefficient 

ติดลบแสดงวามผีลแตเปนคนละทิศทาง คือมีผลดานลบตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาด

ของ โควิด-19 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล จำนวน 265 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.6 ชวง

อายุระหวาง 26-30 ป คน คิดเปนรอยละ 25.7 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 64.2ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีคิดเปน

รอยละ 40.3 ประกอบอาชพีพนักงานบริษทัเอกชน คิดเปนรอยละ 39.0 และมรีายได ตอเดือนเฉล่ียตอเดือน15,001-20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 34.0 
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     ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการขายโดย

พนักงาน ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ และ ดานการตลาดออนไลนซึ่งจากการวิเคราะหการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม โดยภาพรวม 

มีความสำคัญระดับมาก  โดยดานการขายโดยพนักงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการตลาดออนไลน ดานการ

ประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดานการโฆษณา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด  

     ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามเกี ่ยวกับภาพลักษณตราสินคา 

ประกอบดวย ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน และ ดานคุณคาในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19โดยภาพรวม มีความสำคัญ

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายดานผลการศึกษาดานคุณคา มีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ดานคุณประโยชน และดาน

คุณสมบัติ มีคาเฉล่ียนอยที่สุด  

     การทดสอบสมมติฐาน การตัดสินใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดโควิด-

19 ของแตละกลุมประชากรศาสตรแตกตางกัน โดยผลการศึกษาปจจัยดานเพศที่แตกตางกันกับผูใชบริการที่ตัดสินใจเลือก

คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวา เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจใชบริการคลินิก

ศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดโควิด-19 ไมแตกตางกัน 

     การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกคลินิก

ศัลยกรรมเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานครเกี ่ยวกับภาพลักษณตราสินคา ประกอบดวย ดานคุณสมบัติ ดาน

คุณประโยชน และ ดานคุณคา ในชวงระบาดของไวรัสโควิด-19 ของแตละกลุมพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน ผลการศึกษา 

พบวา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) (ดานการโฆษณา ดานการขายโดยพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย ดาน

การประชาสัมพันธ  และดานการตลาดออนไลน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาด

ของ โควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สรุปไดวาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในชวงระบาดของ โควิด-19 มีจำนวน 4 ดาน ไดแก ดานการโฆษณา             ดาน

การขายโดยพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดออนไลน 

     จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการขายโดย

พนักงาน ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ และ ดานการตลาดออนไลนซึ่งจากการวิเคราะหการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม โดยภาพรวม 

มีความสำคัญระดับมาก  โดยดานการขายโดยพนักงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการตลาดออนไลน ดานการ

ประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย และดานการโฆษณา มีคาเฉล่ียนอยที่สุด  สอดคลองกับการศึกษาของ พรรัตน ชาญช

วณิชยและคณะ (2564) กลยุทธการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 1) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการโฆษณา ดาน

พนักงานขาย ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ ดานการตลาดทางตรง อยูในระดับมาก 2) คุณภาพการ

ใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมือ ดานความนาเชื่อถือความไววางใจได ดาน

การตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา ดานการรูจักและเขาใจลูกคา อยูในระดับมาก 
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     ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรมีการการฝกอบรมพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และ

สามารถอธิบายขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของคลินิกเสริมความงามไดเปนอยางดี เชน รายละเอียดเกี่ยวกับคอรส

เสริมความงาม ราคาคารักษา คาบริการ คาเวชภัณฑ (ยา) และเรื่องอื่น ๆ ทั้งกอนและหลังการใหบริการ เปนตน รวมถึงควรมี

การพัฒนาและเพิ่มความมั่นใจในการเขามาใชบริการในชวงการแพรระบาดของไวรัสวิด-19  โดยโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน 

Tiktok , Line, Instagram ,Twitster ใหมากขึ้น และการโฆษณาผานสื่อกลางแจง เชนปายภายในสถานีรถไฟฟาและภายใน

รถไฟฟา รถโดยสารประจำทาง เปนตน 

     ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป เห็นวาควรศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพิ่มเติม เชน การ

สัมภาษณเชิงลึกลูกคาและผูประกอบการคลินิกเสริมความงาม เพื่อนำขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงองคกรใหตรงกับความ

ตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น และเห็นวาควรทำการศึกษาปจจัยของตัวแปรดานอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตน เชน การเสพติดศัลยกรรม การใหบริการหลังการทำศัลยกรรม เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติมที่เปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรม 

ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของ โควิด-19 

Factors Influencing the Satisfaction of Customers at 

Aesthetic Surgery Clinic During COVID-19 Pandemics in Bangkok 
 

นรเศรษฐ  พทิยาวุธวินิจ1 และ รวิดา วิรยิกิจจา2 

Noraset Pittayavutvinit1 and Rawida Wiriyakitjar2 

 

บทคัดยอ 
     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่แตกตางกันของแตละกลุมประชากรศาสตรและกลุมพฤติกรรม

ผูบริโภค ของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 และเพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระบาดของโควิด-19 ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศ ชวงอายุระหวาง 18 –25 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ต่ำกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท ดานพฤติกรรม

ผูบริโภคในระดับมาก ในดานวัตถุประสงคในการซื้อมากที่สุด สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก ดานการสราง

และนำเสนอลักษณะทางกายภาพ มากที่สุด ดานความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามสำคัญในระดับมาก 

โดยมีความพึงพอใจตอการใชบริการในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจที่แตกตางกันของแตละกลุมประชากรศาสตร พบวา อายุ 

และสถานภาพ มีความพึงพอใจตอการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม แตกตางกัน  

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, คลินิกศัลยกรรมความงาม 

 

ABSTRACT 
     The objective of this study was to study the satisfaction of each demographic group and consumer 

behavior group of customers at aesthetic surgery clinics during COVID-19 pandemics in Bangkok. And 

marketing mix (7Ps.) factors that influence the Satisfaction of customers at aesthetic surgery clinics during 

COVID-19 pandemics in Bangkok.  The research found that the majority of respondents were female, age 

18 –25 years old, status single, lower than bachelor’s degree, with a monthly income between 15,001 to 

20,000 baht, a private employee company Customer behavior overall was high level. The respondent’s 

posed the highest level of importance to objectives, followed by operations. Marketing mix factors overall 

were high level. The respondent’s posed the highest level of physical evidence. The Satisfaction with the 

services of the aesthetic surgery clinic. The respondent’s posed the highest level of importance to 

satisfaction with the service. Differences in age and status differences in satisfaction.  

Keyword: Marketing mix factors, Satisfaction, Aesthetic surgery clinic 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร  10400 email:norasetkim@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวทิยาลยัหอการคาไทย กรงุเทพมหานคร 10400 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1021



1. บทนำ 

 

     ในชวงที่ผานมาคลินิกเสริมความงามไดรับความนิยมและมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นไดจากขอมูลภาพรวม

ตลาดเสริมความงามทั่วโลก ในป 2562 มีมูลคาประมาณ 21 ลานลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณรอยละ 7 ตอป 

ในขณะที่ตลาดในเอเชียมีมูลคาราว 1 ใน 5 ของตลาดเสริมความงามทั่วโลก โดยมีการเติบโตสูงถึงรอยละ 14 ตอป ซึง่การ

ใหบรกิารในตลาดเสริมความงามที่ไดรับความนยิมสวนใหญเปนบริการดานการชะลอวัย โดยเฉพาะการฉีดโบท็อกซ ฟลเลอร 

ขณะทีก่ารตลาดศัลยกรรมยังมแีนวโนมเติบโตไดดี เชน ศัลยกรรมตา จมกู และเสริมหนาอก (Thansettakij, 2019)กระทั่ง

ในชวงการแพรระบาดของโควดิ-19 ตั้งแตตนป 2563 ซึง่สงผลกระทบอยางกวางขวางไปทั่วโลก   คลินิกศัลยกรรมความงาม 

เปนอีกหนึง่ธรุกจิที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 ผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมไดจงึตองปดการใหบริการ

ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทกุเขตทองทีท่ั่วราชอาณาจกัร เพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  

ทำใหในป 2563 ภาพรวมตลาดศัลยกรรมตกแตงไทยติดลบหนัก 70% มูลคาลดลงจาก 30,000 ลานบาทเหลือเพียง 10,000 

ลานบาท และคาดวาจะทรงตวัในตัวเลขดังกลาวตอเนื่องไปอกี 3 ป (เดลินิวส, 2563)   

     ผูวิจัยจึงสนใจทีจ่ะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรงุเทพมหานคร 

หลังจากภาครฐัอนุญาตการเปดใหบรกิาร ในชวงระบาดของ โควิด-19 ทัง้นี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนแกผูประกอบการ

และผูที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูมาใชบรกิารคลินิกศัลยกรรมความงามและนำมาเปนแนวทางในการวางแผน และ

ปรับปรงุกลยทุธทางการตลาดใหสอดคลองกบัพฤตกิรรมและความตองการของผูที่มาใชบรกิารในชวงระบาดของ โควิด-19 ได

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่แตกตางของแตละกลุมประชากรศาสตรของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามของลูกคา ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่แตกตางของแตละกลุมพฤติกรรมผูบริโภค ผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามของลูกคา ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

3.  เพื ่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที ่สงผลตอความพึงพอใจของผู ใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 

     ปจจัยดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบไปดวย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได เปนสิ่งที่นักการตลาดนำมาใชพิจารณาแบงสัดสวนของตลาด เพราะชวยใหเห็นถึงลักษณะกลุม

ตัวอยางไดชัดเจนยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2560)  เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความพึงพอใจที่แตกตางของแตละ

กลุมประชากรศาสตรของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

 

     พฤติกรรมผูบริโภค คือ การกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหไดมา

ซึ่งสินคาหรือบริการที่ตองการและคาดหวัง ประกอบดวย ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้ออยางไร (How) ซื้อ

เมื่อใด (When) ซื้อทำไม (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) (ดลนัสม โพธิ์ฉาย, 2562)  เพื่อนำขอมูลที่ไดมา

ศึกษาความพึงพอใจที่แตกตางของแตละกลุมพฤติกรรมผูบริโภค ผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามของลูกคา ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7Ps) 

 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนองคประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่ธุรกิจ

สามารถควบคุมได ธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึง

พอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) 

ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวา

เปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps (Kotler, 1997)  เพื่อนำขอมูลที่ไดมาศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่สงผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

     ความพึงพอใจหมายถงึ ความรูสึกที่ดีของลูกคาตอเมื่อไดรับการบรกิารทีเ่ปนไปตามความคาดหวังจากการใหบริการ ซึ่ง

เปนไปไดทัง้ทางบวกและทางลบก็   ตอเมือ่ส่ิงใดนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายไดก็จะเกิด

ความรูสึกบวกเปนความรูสึกทีพ่ึงพอใจ แตในทางตรงกันขามถาส่ิงนั้นรูสึก ผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึกทางลบเปน

ความรูสึกไมพอใจ (จารุวรรณ กนกทอง, 2559) เพื่อนำขอมูลที่ไดมาศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด ที่สงผลตอความพึง

พอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

2.5 ขอมูลอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงาม 

 

     ศัลยกรรมเปนหนึ่งอุตสาหกรรมแมเหล็กของไทย แตจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สงผลกระทบตอตลาดศัลยกรรมความงาม สงผลใหเศรษฐกิจชะลอตัว มีการจำกัดการใชเงิน และชาวตางชาติที่เดินทางเขามา

รับบรกิารในไทยลดลง ทำใหตลาดศัลยกรรมความงามชะลอตวัลง โดยคาดการณวาหลังเปดประเทศ ตลาดศัลยกรรมความ

งาม จะโตขึ้น 15-20% (กรุงเทพธุรกิจ, 2564)  และขอมูลจากสมาคมศัลยกรรมตกแตงใบหนาแหงอาเซียน พบวา ที่ผานมา

มูลคาตลาดของธุรกจิศัลยกรรมไทยเติบโตอยางตอเนื่อง ป 2560 มูลคาราว 3 หมื่นลานบาท ป 2561 เพิ่มขึน้เปน 3.6 หมื่น

ลานบาท ป 2562 เพิ่มขึ้นอกี 3.96-4.3 หมื่นลานบาท สวนในป 2563 กอนมีการแพรระบาดของระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
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โคโรนา 2019 ไดคาดการณวาจะมีมูลคาสูงถึง 4.5 หมื่นลานบาท โดยลูกคาชาวตางชาตทิี่เขามารับบรกิารทำศัลยกรรมความ

งามในประเทศไทย กลุมใหญ คือ กัมพูชา ออสเตรเลีย ลาว และเมียนมา (เดลินิวส, 2563) 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีตอคลินิกเสริมความงามของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพทั่วไปของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ความ พึง

พอใจในคุณภาพการบริการและความภักดีตอคลินิกเสริมความงาม และ (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการกับความภักดีตอคลินิกเสริมความงาม โดยกลุมตัวอยางคือผูที่เคยใชบริการ

คลินิกเสริมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผล การศึกษาพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง สถานภาพโสด อายุ 20-30 ป มีระดับ การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท เขาใชบริการคลินิกเสริมความงามประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง และเลือกใชบริการคือ การ

รักษาสิว แผลเปน ฝา หรือกระมากที่สุด (2) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด

โดยภาพรวมอยูในระดับมากและใหความสำคัญกับดานบุคลากรมากที่สุด (3) ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจในดาน ความนาเชื่อถือมากที่สุด (4) ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ คลินิกเสริมความ

งามของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (ประภัสสร วิเศษประภา, 2560) 

     ความพึงพอใจในการใชบริการในคลินิกเสริมความงาม ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

พึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูที่เคยใช 

บริการคลินิกความงาม ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูเคยใชบริการคลินิกเสริม

ความงามมีความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงามในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะคลินิกเสริมความงามในเขตลาดกระบังมีคุณภาพในการบริการสามารถจัดการปจจัยดานผลการดูแลรักษา ดาน

ความงาม บุคลากร กระบวนการ ราคา และสภาพแวดลอมของคลินิก ไดตรงตามความตองการของผูบริโภคทำใหผูบริโภคเกิด

ความพึงพอใจ (ปยนาถ ไชยวงศ, 2559) 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

     สมมุติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผูใชบรกิารคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรงุเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควดิ-19 

ของแตละกลุมประชากรศาสตร แตกตางกัน 

     สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 

ของแตละกลุมพฤติกรรมผูบริโภค แตกตางกัน  

     สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จำหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 

และปจจัยดานกระบวนการ สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง

ระบาดของโควิด-19 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                   ตัวแปรอิสระ 
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ปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพ  

4. ระดับการศึกษา  

5. อาชพี  

6. รายไดเฉล่ียตอเดอืน 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

     การว ิจ ัยน ี ้ เป นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) ซ ึ ่ ง เก ็บรวบรวมข อม ูลโดยใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากประชากรผูเคยไดใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงโควิด-19 เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประชากรผูเคยไดใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในชวงโควิด-19 จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอยาง และใชวิธีการเลือกประชากรกลุมตัวอยาง 

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุมแบบแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling  และขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุมแบบโควตา (Quota 

Sampling) เนื ่องจากคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนมาก  หลังจากที ่ผู ว ิจ ัยไดรวบรวม

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  

2. ปจจัยดานราคา (Price)  

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 4. 

ปจจัยดานสงเสรมิการตลาด (Promotion) 5. 

ปจจัยดานบุคคล (People)  

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 

evidence) 

7.ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 

 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

คลนิิกศัลยกรรมความงามในเขต

กรุงเทพมหานครในช่วงโควดิ-19 

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 

1. ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ  

2. วตัถุประสงคในการซื้อ  

3. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ  

4. โอกาสในการซื้อ  

5. ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทำการซือ้  

6. ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
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แบบสอบถามครบถวนสมบูรณ ผู วิจัยจะทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 1. สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยหาคาเฉลี ่ย คาความถี ่ คารอยละและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เพื ่อมาวิเคราะหขอมูลดาน

ประชากรศาสตร 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการใชสถิติอางอิง

แบบพารามิเตอร (Parametric Inference) ไดแก คาสถิติ Independent Sample t-test และการวิเคราะหคาแปรปรวน

ทางเดียว (One Way ANOVA) หากเกิดความแตกตาง ผูวิจัยจะทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant 

Difference) และการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 

4.1 ปจจยัดานประชากรศาสตร 

     ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.75 ชวงอายรุะหวาง 18 –

25 ป คิดเปนรอยละ 26 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.00 ระดับการศึกษาต่ำกวาปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 47 ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน คิดเปนรอยละ 38.75 และมีรายไดเฉล่ียตอเดอืน 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.25 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

พฤติกรรมผูบริโภค Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ

ซื้อ 

ระหวางกลุม 67.114 53 1.266 1.308 0.08 

ภายในกลุม 335.084 346 0.968   

รวม 402.197 399    

วัตถุประสงคใน  การ

ซื้อ 

ระหวางกลุม 73.283 16 4.58 5.333 0.00* 

ภายในกลุม 328.914 383 0.859   

รวม 402.198 399    

ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ 

ระหวางกลุม 53.556 23 2.329 2.511 0.00* 

ภายในกลุม 348.642 376 0.927   

รวม 402.198 399    

โอกาสในการซือ้ ระหวางกลุม 61.67 14 4.405 4.98 0.00* 

ภายในกลุม 340.528 385 0.884   

รวม 402.198 399    

ชองทางหรือแหลงที่

ผูบริโภคไปทำการซื้อ 

ระหวางกลุม 28.598 8 3.575 3.741 0.00* 

ภายในกลุม 373.6 391 0.955   

รวม 402.198 399    

ขั้นตอนในการตดัสินใจ

ซื้อ 

ระหวางกลุม 39.535 6 6.589 7.14 0.00* 

ภายในกลุม 362.663 393 0.923   

รวม 402.197 399    
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ปจจัยสวนประสมการตลาด b SEb 𝛃𝛃 t sig VIF Tolerance 

(Constant)  1.405 0.354  3.968 0.000 2.107 0.475 

ดานผลิตภัณฑ X1 0.005 0.106 0.003 0.048 0.962 1.951 0.513 

ดานราคา X2 0.211 0.088 0.154 2.406 0.017* 2.358 0.424 

ดานชองทางการจัดจำหนาย X3 0.032 0.079 0.028 0.402 0.688 2.719 0.368 

ดานสงเสริมการตลาด X4 -0.065 0.088 -0.056 -0.736 0.462 4.502 0.222 

ดานบุคคลหรือพนักงาน X5 0.144 0.132 0.106 1.091 0.276 3.475 0.288 

ดานการสรางและนำเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ 

X6 0.123 0.109 0.097 1.129 0.260 2.728 0.367 

ดานกระบวนการ X7 0.226 0.098 0.175 2.304 0.022* 2.107 0.475 

R = 0.718                       R2= 0.774              R2adj = 0.160  SEest = 0.220 

F = 11.820                Sig = 0.000 Durbin-Watson = 1.884 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ปจจัยประชากรศาสตร สถิติ  Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 0.23 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

อาย ุ F-test 0.02* สอดคลองกับสมมติฐาน 

สถานภาพ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา F-test 0.27 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

อาชีพ F-test 0.49 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-test 0.15 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

พฤติกรรมผูบริโภค สถิติ  Sig. ผลการทดสอบ 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ F-test 0.08 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

วัตถุประสงคในการซื้อ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 

ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจซือ้ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 

โอกาสในการซือ้ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 

ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทำการซื้อ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซื้อ F-test 0.00* สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ปจจัยสวนประสมการตลาด สถิติ  Sig. ผลการทดสอบ 

ดานผลิตภัณฑ F-test 0.96 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานราคา F-test 0.02* สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานชองทางการจัดจำหนาย F-test 0.69 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานสงเสริมการตลาด F-test 0.46 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานบุคคลหรือพนักงาน F-test 0.28 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

F-test 0.26 ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานกระบวนการ  0.02* สอดคลองกับสมมติฐาน 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

5.1 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.75 ชวงอายุระหวาง 18 

–25 ป คิดเปนรอยละ 26 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.00 ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 38.75 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

31.25 

 

5.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ ชองทางหรือแหลงที่ผู บริโภคไปทำการซื้อ และขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวมมี

ความสำคัญระดับมาก โดยดานวัตถุประสงคในการซื้อ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ดานขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ลำดับถัด

มาดานโอกาสในการซื้อ ลำดับถัดมา ดานชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทำการซื้อ ลำดับถัดมา ดานใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ และดานส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ  

     5.2.1) ดานสิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับนอย โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการ

ทำศัลยกรรมตาสองชั้นมากที่สุด  

     5.2.2) ดานวัตถุประสงคในการซื ้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมากที่สุด โดยผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

วัตถุประสงคในการทำศัลยกรรมเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ ใหดูดีขึ้น มากที่สุด  

     5.2.3) ดานใครมีสวนรวมในการตดัสินใจซื้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยเพื่อน หรือคนรูจัก มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ  

     5.2.4) ดานโอกาสในการซื้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศัลยกรรมเมื่อเกิด

ปญหาหรือจุดบกพรองบนใบหนา  

     5.2.5) ดานชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทำการซื้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญศัลยกรรมความงามที่คลินิกฯ ที่มีสาขา มากที่สุด  

     5.2.6) ดานขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจ

ศัลยกรรม เมื่อมีขอมูลเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามและคลินิกมากพอ มากที่สุด  
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5.3 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

สงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ โดย

ภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยดานดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ลำดับถัด

มา ดานกระบวนการ ลำดับถัดมา ดานบุคคลหรือพนักงาน ลำดับถัดมา ดานชองทางการจัดจำหนาย ลำดับถัดมา ดานราคา 

และ ดานสงเสริมการตลาด  

     5.3.1) ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมากที่สุด โดยประเด็นการมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความ

เชี่ยวชาญและชำนาญ มีคาเฉล่ียมาก  

    5.3.2) ดานราคา โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยประเด็นราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

     5.3.3) ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยประเด็นราคาสถานที่ตั้ง สะดวกตอการ

เดินทาง สามารถสังเกตเห็นไดงาย มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

     5.3.4) ดานสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยประเด็นมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาที่เหมาะสมกบั

ชวงเทศกาล มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ประเด็นมีการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมผาน Social Media ลำดับถัดมา ประเด็นมี

การมอบของสมนาคุณใหแกผูบริโภค และประเด็นมีการแถมสินคาหรือคอรสความงาม  

     5.3.5) ดานบุคคลหรือพนักงาน โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมากที่สุด โดยประเด็นแพทยและเจาหนาที่ใหบริการ สวม

ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

     5.3.6) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมากที่สุด โดยประเด็นมีการคัด

กรองวัดไข เตรียมหนากากอนามัย และจัดวางแอลกอฮอลสำหรับใชความทำสะอาดมือ ใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการ มี

คาเฉล่ียมากที่สุด  

     5.3.7) ดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีความสำคัญระดับมาก โดยประเด็นมีการแจงรายละเอียดขั้นตอนการรักษาและ

คาใชจาย อยางครบครัน กอนเขารับการทำศัลยกรรมความงาม มีคาเฉล่ียมากที่สุด  

 

5.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสำคัญ

ระดับมาก โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการใชบริการของคลินิกในระดับมากที่สุด รองลงมา ผูตอบ

แบบสอบถามจะเลาประสบการณการใชบริการของคลินิกฯ นี้ใหกับผูอื่น และผูตอบแบบสอบถามจะกลับมาใชบริการคลนิิกฯ 

นี้อีก  

 

5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     5.5.1) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระบาดของโควิด-19 ของแตละกลุมประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ และสถานภาพ แตกตางกัน มีความ

พึงพอใจตอการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนกลุมตัวอยางที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มี

ความพึงพอใจตอการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 ไมแตกตางกัน 

     5.5.2) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระบาดของโควิด-19 ของแตละกลุมพฤตกิรรมผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางที่มีวัตถุประสงคในการศัลยกรรม บุคคลที่มี

สวนรวมในการตัดสินใจทำศัลยกรรม โอกาสในการศัลยกรรม ชองทางหรือแหลงที่ไปทำการศัลยกรรม และขั้นตอนในการ

ตัดสินใจศัลยกรรม  แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวง

ระบาดของโควิด-19 แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 05 สวนกลุมตัวอยางที่มีสิ่งที่ตองการจะศัลยกรรม 
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แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 ไม

แตกตางกัน 

     5.5.3) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา และดานกระบวนการ สงผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ในชวงระบาดของโควิด-19 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สวนดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน และดานการสรางและ

นำเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในชวงระบาดของโควิด-19 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1)  ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาสำหรับผูประกอบการ  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับคิดเห็นตอดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด นอยที่สุด ดังนั้นในดานชองทางการจัดจำหนาย ควรจัดสถานที่คลินิกเสริมความ

งามใหกวางขวางปลอดโปรง เพียงพอตอผูใชบริการ มีความสะอาดและสวยงาม นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของคลินิกควรอยูในทำเล

ที่สะดวกตอการเดินทาง สามารถจอดรถสะดวกสบาย และสวนในดานราคา ควรกำหนดกลยุทธดานราคาที่ชวยใหผูบริโภคพึง

พอใจมากขึ้น กลาวคือ ควรใหมีการกำหนดราคาของการใชบริการคลินิกเสริมความงามที่เหมาะสม ราคาควรมีความ

หลากหลายนอกจากนี้ควรมีการแจงราคาคารักษากอนใชบริการ และแสดงราคาใหชัดเจน และดานสงเสริมการตลาด ควรมี

การโฆษณา ประชาสัมพันธ ในดานตาง ๆ ของคลินิก ใหเปนที่รู จักมากขึ้น และควรมีโฆษณาและประชาสัมพันธอยาง

เหมาะสมและไมเกินจริง                               

2) ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาคลินิกศัลยกรรมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เทานั้นดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรทำการศึกษากลุมผูใชบริการในเขตพื้นที่อื่น หรือตางจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อให

ครอบคลุมกลุมผูใชบริการทั้งหมด  และควรศึกษาตัวแปรอื่นที่อาจมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกศัลยกรรมความ

งาม อาทิ การรับรูภาพลักษณ ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางจิตวิทยา  
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ผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนของสถานการณโควิด-19 ตอตลาดหุนไทย 

The impact from COVID-19 lock down to the stock market of Thailand 
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Naruedom Kiattikoon and Eakapat Manitkajornkit 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนและปจจัยที่มีอิทพลตอตลาดหุนไทย และกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ ในชวงเวลาที่มีการใชมาตรการล็อคดาวนเพื่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช

ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เปนตัวแปรตามในขอบเขตการศึกษา ซึ่งผลการศึกษา

พบวาเหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 1 สงผลกระทบในเชิงลบตอผลตอบแทนของตลาดหุนไทย และทุกกลุมอุตสาหกรรม สำหรับ

ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ  พบวา ผลตอบแทนของดัชนี 

S&P500 มีความสัมพันธกับผลตอบแทยของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และดัชนีราคาตลาดหุนไทยทุกกลุมอุตสาหกรรม 

 

คำสำคัญ : มาตรการล็อคดาวน, โควิด-19, ดัชนีราคาตลาดหุนไทย, ดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมอุตสาหกรรม 

 

Abstract 

This study examines the impact of the lockdown event and factors that have influence on the stock 

market of Thailand and various industrial groups during a period of lockdown measures to control the 

spread of the COVID-19 virus by use return of the stock market of Thailand and all industrial groups index 

for independent variables in scope of the study.The study found that the 1st lockdown event had a 

negative impact on the return stock market of Thailand index and all industrial groups index. For the factors 

that influence on return the stock market of Thailand and industries index found that the return of S&P500 

index correlated with the return stock market of Thailand index and all industrial groups index.  

 

Keywords : Lockdown measure, COVID-19, Stock market of Thailand index, stock market of Thailand 

industrial 
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1. บทนำ 

 
     ตั้งแตชวงปลายป พ.ศ. 2562 ทั่วโลกประสบกับปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพรกระจายอยาง

รวดเร็วและยากตอการจำกัดขอบเขตเฝาระวัง ทำใหเกิดภาวะการระบาดใหญทั่วโลกสงผลกระทบตอสุขภาพของประชากรใน

แตละประเทศ (The American Journal of Managed Care, 2020)  จากเหตุการณแพรระบาดของโควิด-19 อยางเปนวง

กวางหนึ่งในมาตรการของแตละประเทศทั่วโลกที่ใชเพื่อควบคุมและจำกัดการแพรระบาดของโควิด-19 ก็คือมาตรการล็อค

ดาวน (Lock Down) โดยเปนมาตรการที่ไดมีการควบคุมถึงการจำกัดการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ รวม

ไปถึงการกักตัวภายในสถานที่พัก (Hoof, 2020)  

     ถึงแมวามาตรการล็อคดาวนจะสงผลดีในการชวยควบคุมและจำกัดการแพรระบาดของโควิด-19 (Imperial College 

London, 2020)  แตกลับสงผลเสียโดยกระทบตอระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากการใชมาตรการดังกลาวทำใหไม

สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดตามปกติ ซึ่งสงผลใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลง และกระทบตอความ

เชื่อมั่นของนักลงทุนในการลงทุนในตลาดหุน โดยหากพิจารณาถึงตลาดหุนทั่วในตางประเทศชวงที่มีการใชมาตรการล็อค

ดาวน อยางเชนประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศที่มีมูลคาการเติบของตลาดหุนที่สูงที่สุดในชวง 5 ป ประเทศหนึ่งในอาเซยีน 

(Giang and Yap, 2020) พบวาในชวงเวลาที่ไดมีการใชมาตรการล็อคดาวนในเดือนเมษายน 2563 ดัชนีราคาตลาดหุน

เวียดนาม (VN Index) ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของตลาดหุนในประเทศเวียดนามก็ไดมีทิศทางการเคล่ือนไหว

ที่มีการปรับตัวลดต่ำลงในชวงเวลาที่มีการล็อคดาวนเชนกัน รวมไปถึงยังมีการศึกษาภายในประเทศที่พบวามาตรการล็อค

ดาวนในการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของตลาดหุน และหุนในกลุมธุรกิจตางๆ ของ

ประเทศเวียดนามอีกดวย (Dao Le Trang Anh, 2020) 

     สำหรับในประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนตอตลาดหุนไทย แตหากพิจารณาถึงทิศ

ทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุนไทยจากดัชนีราคา โดยประเทศไทยไดมีการประกาศใชมาตรการล็อคดาวนทั้งหมด 2 ครั้ง 

ไดแก ครั้งที่ 1 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2564 (ราชกิจจานุเบกสา,  2563, 2564) ซึ่ง

จากภาพที่ 1.1 แสดงถึงกราฟดัชนีราคาตลาดหุนไทยในชวงที่มีการล็อคดาวน จะสังเกตุเห็นวาในชวงเวลาที่มีการล็อคดาวน

ครั้งที่ 1 ดัชนีราคาตลาดหุนไทยมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่มีการปรับตัวลดต่ำลงโดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเปน

ชวงเริ่มตนของการใชมาตรการล็อคดาวนในครั้งแรกโดยดัชนีราคาตลาดหุนไทยมีการปรับตัวลดลงไปอยูที่จุดที่ต่ำที่สุดในรอบ

ป หลังจากนั้นจึงไดมีการปรับฟนตัวขึ้นหลังจากชวงที่เริ่มมีการคลายมาตรการล็อคดาวน สวนในชวงเวลาที่มีการประกาศใช

มาตรการล็อคดาวนครั้งที่ 2 ดัชนีราคาตลาดหุนไทยก็ไดมีการปรับตัวลดต่ำลงอีกครั้งแตเปนการปรับตัวลดต่ำลงเพียงเล็กนอย

และไมรุนแรงเทากับการล็อคดาวนในครั้งแรก รวมไปถึงดัชนีราคาตลาดหุนไทยในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งก็มีทิศทางการ

เคล่ือนไหวที่สอดคลองกับดัชนีราคาตลาดหุนไทยเชนเดียวกัน 
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รูปที่ 1.1 แสดงถึงกราฟดัชนีราคาตลาดหุนไทยในชวงที่มีการล็อคดาวน                                                                                                       

ที่มา : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

     ถึงแมวาจากการพิจารณาขอมูลของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และอุตสาหกรรมตางๆ จะพบวาตลาดหุนไทย และกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่มีการปรับตัวลดต่ำลงในชวงที่มีการใชมาตรการล็อคดาวนในการควบคุมการ

แพรระบาดของโควิด-19  แตทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีขางตนยังไมไดมีการศึกษาวิจัยทางสถิติถึงความสัมพันธกับ

เหตุการณล็อคดาวนที่เกิดขึ้น จึงทำใหยังไมสามารถที่จะสรุปไดวาเหตุการณล็อคดาวนสงผลกระทบตอตลาดหุนไทย และกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ หรือไม ดังนั้นจึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนตอตลาดหุน

ไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เปนเครื่องมือทางสถิติใน

การศึกษา รวมไปถึงปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในชวงที่มีการใชมาตรการล็อคดาวน

เพื่อควบคุมแพรระบาดของโควิด-19 เพื่อเปนการยืนยันถึงความสัมพันธของปจจัยเหลานี้ซึ่งมีอิทธิพลตอตลาดหุนไทยในชวง

เหตุการณปกติอยูแลววายังคงมีอิทธิพลตอตลาดหุนไทยในชวงเหตุการณไมปกติอยางเหตุการณล็อคดาวนอยูหรือไม และ

เนื่องจากในประเทศไทยยังไมไดมีการศึกษาในหัวขอดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทำการอางอิงการศึกษาดังกลาวจากตางประเทศมา

ประยุกตใชเปนตนแบบในการศึกษาในตลาดหุนไทย เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนในตลาดหุนไทยใน

การที่จะสามารถประยุกตใชผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวน ในการวิเคราะหแนวโนมการเคลื่อนไหวของตลาดหุนไทย 

และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทำใหสามารถปรับกลยุทธการลงทุนไดอยางทันทวงที เมื่อตองลงทุนในชวงสภาวะที่ตลาดตอง

เผชิญกับเหตุการณลักษณะดังกลาว รวมไปถึงเหตุการณไมปกติอื่นๆ ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคตอเศรษฐกิจ 

 

      การแพรระบาดของโรคผลกระทบโดยตรงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยในชวงระยะแรกที่มีการแพรระบาดจะเปนชวง

ที่ทำใหเศรษฐกิจชะลอการขยายตัวเขาสูระยะถดถอย (Recession) จนไปถึงระยะตกต่ำ (Through) ซึ่งเปนชวงที่เศรษฐกิจ

เขาสูถาวะหดตัวอยางเต็มตัว เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมตางๆ หยุดชะงักตัวลง ไมวาจะเปนการจำกัดการเคลื่อนยายของ

ผูคน กิจกรรมในการจับจายใชสอย กิจกรรมมหวงโซอุปทานและการคาระหวางประเทศ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ของประเทศ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2564) นอกจากนั้นในทุกๆชวงที่มีการแพรระบาดของโลกอุบัติใหมกอใหเกิค

วามตื่นตระหนกตอตลาดการลงทุนดวย ซึ่งหากพิจารณาดัชนีหุนทั่วโลกในชวงที่เกิดการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมใน

ชวงแรกตลาดหุนจะเกิดการปรับตัวลงเขาสูจุดต่ำสุด และภายหลังการเกิดโรคระบาดแตละครั้งจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น สังเกตุ

ไดจากรูปที่ 2.1 แสดงถึงดัชนีหุนทั่วโลก เมื่อเกิดการระบาดของโรคดอุบัติใหม โดจะสังเกตเห็นวาดัชนีราคาตลาดหุนโลกจัมี

การปรับตัวลดลงเมื่อตองเผชิญกับโรคระบาดอุบัติใหม 
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รูปที่ 2.1 แสดงถึงดัชนหีุนทั่วโลก เมื่อเกิดการระบาดของโรคอบุัติใหม (MSCI AC World Index)                                

ที่มา : MSCI (2020) 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีมาตรการที่ใชในการควบคุมการแพรระบาดของโรค 

 

      มาตรการล็อคดาวน (Lock Down) เปนมาตรการที่ควบคุมถึงการจำกัดการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่

สาธารณะ ไปจนถึงการกักตัวเองภายในบานพัก หรือแมกระทั้งโควิด-19 (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2564) โดยมาตรการล็อคดาวนไดสงผลตอภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากการชะงักของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสงผลตอการลดลงของความ ตองการบริโภค (Demand shock) และความตองการผลิต (Supply 

shock) พบวามีผลตอฝงผูผลิตมากกวาฝงผูบริโภค เนื่องจากโรงงานหรือ สถานที่ทำงานปดตัวลง และ พบวา กิจกรรมการ

ผลิตที่หายไปทำใหผลผลิตและคาแรงที่ไดรับลดลง (Guerrieri, Lorenzoni, Straub and Werning, 2019) 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพตลาดหลักทรัพย 

 

      ราคาหลักทรัพยในตลาดทั้งหลายจะถูกสะทอนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยนั้นอยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยเมื่อ

ขาวสารขอมูลที่ผูลงทุนไดรับการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหราคาหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงตามไปดวย นักลงทุนจึงไมสามารถ

ใชขอมูลขาวสารเพื่อทำผลตอบแทนสวนเกิน (Abnormal Return) ได เพราะขอมูลเหลานี้ถูกสะทอนอยูในราคาเรียบรอย

เแลว 

 

2.4 แนวคิด การเชื่อมโยงกันระหวางตลาดหลักทรัพย 

 

      ปจจุบันการปลอยใหตลาดหลักทรัพยดำเนินการอยางเสรีและเทคโนโลยีทางดานโทรคมนวคมมีการพัฒนาไปอยาง

รวดเร็ว เปนปจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของการถายทอดและการกระจายขาวสารระหวางตลาดหลักทรัพยของ

แตละประเทศเกิดการเชื่อมโยงกัน นักลงทุนของแตละประเทศไมไดถูกจำกัดการลงทุนเฉพาะตลาดหลักทรัพยภายในประเทศ

อีกตอไป ปจจัยที่นำไปสูการเชื่อมโยงกันระหวางตลาดหลักทรัพยของแตละประเทศ ทำใหเกิดแนวโนมที่จะทำใหตลาดหุนทั่ว

โลกมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน และอาจรวมตัวกลายเปนตลาดเดียวในที่สุด (Sheng and Tu, 2000) 
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2.5 แนวคิด ทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม 

 

นักลงทุนมีการตัดสินใจอยางไมเปนเหตุเปนผล มีอคติทางความคิด และพยายามหาหลักฐานจากประสบการณเพื่อใชเปน

เหตุผลในการตัดสินใจ ทำใหบุคคลมีการตัดสินใจและประเมินสถานการณตางๆ ในการลงทุนภายใตขอมูลที่มีอยู ทำใหเกิด

ความลำเอียงอยางเปนระบบ (Systematic Bias) รวมไปถึงการที่สามารถใชขอมูลในอดีตในการสรางผลตอบแทนเกินปกติได

ไมวาจะเปนปริมาณการซื้อขาย การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต  ซึ่งขัดแยงกับ ทฤษฏีตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient 

Market Hypothesis) 

 

2.6 แนวคิด ทฤษฎีการลงทุนในสินทรัพยที่ปลอดภัย 

 

      ในสภาวะที่โลกยังเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ที่สรางความผันผวนตอตลาดการเงินและทำใหเศรษฐกิจชะลอตัวจนอาจ

นำไปสูภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจยังคงเปนเรื่องที่ไมแนนอนและคาดเดาไดยากสงผลลบตอบรรยากาศความเชื่อมั่นของ

เศรษฐกิจโลกใหนักลงทุนเพิ่มความตองการสินทรัพยปลอดภัย (safe haven assets) ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีความผันผวนมูลคา

ต่ำ และไมสงผลใหมูลคาลดลงมากนักในยามวิกฤต โดยสินทรัพยที่ไดรับความนิยมของนักลงทุนคือ ทองคำ เนื่องจากเปนหนึ่ง

ในสินทรัพยที่ราคาวิ่งสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจ กลาวคือ เมื่อเศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตชะลอลง ราคาทองคำกลับจะมี

ทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากทองคำเปนสินทรัพยที่รักษามูลคา และไมเสื่อมสภาพ นักลงทุนจึงมองทองคำเสมือนเปนหลักประกัน

ในชวงที่สินทรัพยอื่นเผชิญความเส่ียงสูงหรือมีแนวโนมดอยคาลงในชวงเศรษฐกิจขาลง (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2552) 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

     สำหรับงานวิจัยที่เกี ่ยวกับปจจัยจากการแพรระบาดของโควิด-19  ที่สงผลกระทบตอตลาดหุนทั่วโลกก็ไดมีผู ที ่ได

ทำการศึกษา พบงานวิจัยของ Al-Awadhi (2020) ที่ไดทำการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอตลาดหุนจีนในชวงที่มี

การแพรระบาดของโควิด-19 และพบบวาปจจัยจำนวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบ

กับราคาหุนในตลาดหุนของประเทศจีน  

     การศึกษาถึงผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนตอตลาดหุนของทั่วโลกงานวิจัยของ Dao Le Trang Anh (2020) ที่ได

ทำการศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนที่ใชในการคาบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ตอตลาดหุนประเทศ

เวียดนาม และพบวางเหตุการณล็อคดาวนสงผลกระทบตอตลาดหุนเวียดนามทำใหมีผลตอบแทนที่ต่ำลง รวมไปถึงกระทบตอ

ผลตอบแทนในแตละกลุมธุรกิจในตลาดหุนเวียดนามดวย  

       การศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทพลตอดัชนีราคาตลาดหุนไทยในชวงเหตุการณปกติพบวามีงานวิจัยของ ปานเดช ชินตระการ 

และ รัฏฐกานต โกมลรัตน (2553) ที่พบวา ตัวแปรดัชนี S&P500 ดัชนีดาวโจนส และมูลคาการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติ 

มีทิศทางความสัมพันธเดียวกับดัชนีราคาตลาดหุนไทย  หรืองานวิจัยของสิริโรจน กิจโสภณเลิศ (2554) ที่ไดทำการศึกษา

พบวาตัวแปรปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส  สวนตัวแปรสวนตางอัตราดอกเบี้ยระหวาง

ในประเทศกับตางประเทศ  และอัตราเงินแลกเปลี่ยนบาทยูโร มีทิศทางความสัมพันธตรงขามกับดัชนีราคาตลาดหุนไทย 

นอกจากนั้นงานวิจัยของฉนวน คำอยู (2543) ยังพบวาตัวแปรราคาทองคำมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับดัชนีราคา

ตลาดหุนไทย รวมไปถึงงานวิจัยที่ไดศกึษาถึงปจจัยที่มีอิทพลในชวงเวลาที่ไมปกติ เชน เหตุการรัฐประหาร โดยฐกฤต กาญจน

สำราญวงศ (2558) ไดศึกษาพบวา มูลคาการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติ และตัวแปรลาชาของดัชนีราคาตลาดไทย 1 

วัน ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหุนไทย  
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       จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมไปถึงการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อค

ดาวนตอตลาดหุนไทย จะทำการศึกษาทางสถิติโดยใชแบบจำลองการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) โดยการ

กำหนดตัวแปรในแบบจำลอง ผูวิจัยพบวามีตัวแปรตนที่นาสนใจที่ยังไมพบการศึกษาในไทยแตไดมีการศึกษาในงานวิจัย

ตางประเทศ เชน ผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวน จำนวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตจากโควิด-19 จึงไดนำมาเปนตนแบบใน

การศึกษาในตลาดหุนไทย รวมไปถึงไดนำตัวแปรที่มีการศึกษาในดัชนีราคาตลาดหุนไทยแลวมาเปนสวนหนึ่งของตัวแปรใน

ขอบเขตที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ดวย เนื่องจาตัวแปรเหลานั้นยังไมไดมีการศึกษาในชวงเวลาที่มีการใชมาตรการล็อคดาวน 

เพื่อเปนการทดสอบถึงความสัมพันธของตัวแปรเหลานั้นวาจะยังมีอิทธิพลตอตลาดหุนไทยในชวงเวลาที่ไดมีการใชมาตรการ

ล็อคดาวนในการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 หรือไม โดยการศึกษาไดทำการกำหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
     จากรูปที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา ไดทำการกำหนดตัวแปรตามเปนผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย 

และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทั้ง 8 กลุม โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก 1.เหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 1 2.เหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 

2 3.จำนวนผูติดเชื ้อโควิด-19  4.ปริมาณการซื ้อขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิ 5.ผลตอบแทนดัชนี S&P500 และ 6.

ผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ โดยมีสมมติฐานดังตารางที่ 2.1 

 

 

 

 

 

ตวัแปรอิสระ  

1) เหตุการณ์ลอ็คดาวน์คร้ังท่ี 1 

2) เหตุการณ์ลอ็คดาวน์คร้ังท่ี 2 

3) จาํนวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19   

4) ปริมาณการซ้ือขายของนกัลงทุน

ต่างชาติสุทธิ 

5) ผลตอบแทนดชันี S&P500 

6) ผลตอบแทนของดชันีราคาทองคาํ 

 

 

ตวัแปรตาม 

1) ผลตอบแทนดชันีตลาดหุน้ไทย  

2) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

3) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค  

4) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มการเงิน  

5) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มสินคา้ 

6) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง  

7) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มทรัพยากร  

8) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มบริการ  

9) ผลตอบแทนดชันีกลุ่มเทคโนโลย ี 
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ตารางที่ 2.1 แสดงสมมติฐานทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่เปนปจจัยรองในการศึกษากับตัวแปรตาม 

 
หมายเหตุ    + หมายถึง ทิศทางความสมัพันธของตัวแปรมีทิศทางเดียวกับตัวแปรตาม     - หมายถึง ทศิทางความสัมพันธของตัวแปรมีทิศทางตรงขามกับตัวแปรตาม  

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     การวิเคราะหผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนตอตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงปจจัยตางๆ ที่มี

อิทธิพล ในชวงที่มีการใชมาตรการล็อคดาวนจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ดวยสมการการถดถอยพหุคูณเชิง

เสน  (Multiple Regression Method) โดยทำการเก็บขอมูลที่ใชศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิในรูปแบบอนุกรมเวลาตั้งแตวันที่1 

มกราคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564  มีการกำหนดระดับความเชื่อมั่นในการศึกษาที่ 3 ระดับ ไดแก รอยละ 99 รอยละ 95 

และรอยละ 90 ซึ่งประกอบดวยตัวแปร ไดแก 1.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) 2.ผลตอบแทนของดัชนีราคา

ตลาดหุนไทยกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 3.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมสินคาอุปโภคบริโภค 

(CONS)  4.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมการเงิน (FIN) 5.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมสินคา

อุตสาหกรรม (IND)  6.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง (PROP) 7.ผลตอบแทน

ของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมทรัพยากร (RES)  8.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมบริการ (RES) และ 9.

ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมเทคโนโลยี (TECH) มีตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาผลกระทบของเหตุการณล็อค

ดาวน ประกอบดวยตัวแปร เหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 1 (DLOCK1) และ เหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 2 (DLOCK2) โดยจะมี

คาเปน 1 ในชวงเดือนมีนาคม 2563 และกรฎาคม 2564 ตามลำดับ เนื่องจากการพิจารณาขอมูลทางสถิติพบวาชวงเวลา

ดังกลาวเปนชวงที่เริ่มมีการล็อคดาวนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมถึงยังเปนชวงที่ตลาดหุนไทยมีการปรับตัวลดต่ำลงอยางชัดเจน 

สวนตัวแปรอิสระที่เปนการศึกษาปจจัยอิทธิพลตางๆ  ประกอบดวยตัวแปร  1.จำนวนผูติดเชื้อโควิด-19  ในประเทศ (CASE) 

ตัวแปรอิสระ 
ทิศทางความสมัพันธกับ

ตัวแปรตาม 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ งานวิจยัที่เกีย่วของ 

เหตุการณล็อคดาวนครั้งท่ี 1 - 
มาตรการท่ีใชในการควบคุมการ

แพรระบาดของโรค 

Dao Le Trang Anh 

(2020) 

เหตุการณล็อคดาวนครั้งท่ี 2 - 
มาตรการท่ีใชในการควบคุมการ

แพรระบาดของโรค 

Dao Le Trang Anh 

(2020) 

จำนวนผูติดเชื้อโควิด-19 - 
ผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคตอเศรษฐกิจ 
Al-Awadhi (2020) 

มูลคาการซ้ือขายสุทธิของนักลงทุน

ตางชาติ 
+ การเงินเชิงพฤติกรรม 

สิริโรจน กิจโสภณเลิศ 

(2554) 

ผลตอบแทนของดัชนี S&P500 + 
การเชื่อมโยงกันระหวางตลาด

หลักทรัพย  

ปานเดช ชินตระการ 

และ รัฏฐกานต โกมล

รัตน (2553) 

ผลตอบแทนของดัชนีราคาทองคำ - การลงทุนในสินทรัพยปลอดภัย ฉนวน คำอยู (2543)   

ผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหุนไทย 

ณ วันกอนหนา 
+ การเงินเชิงพฤติกรรม 

ฐกฤต กาญจนสำราญ

วงศ (2558)  
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2.ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิ (VOL) 3.ผลตอบแทนของดัชนี S&P500 (SP500) 4.ผลตอบแทนของราคา

ทองคำ (GOLD) 5.ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย ณ วันกอนหนา (SET_DE1) โดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 

     สมการที่ 1  สมการแสดงแบบจำลองที่ใชในการศึกษา 

INDEXx,t  = a + b1  DLOCK1 + b2  DLOCK2 + b3 CASEt + b4 VOLt-1 + b5 SP500t  + b6 GOLDt + b7 SET_DE1x,t-1  

 

4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
  

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลคาสถิติของแบบจำลองการถดถอยการถดถอยพหุคูณเชิงเสน 

 

แบบจำลอง 

คาทางสถิต ิ SET AGRO CONS FIN IND PROP RES SER TECH 

P-Value 0.0000*** 0.0000*** 0.0263** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0164** 

R-Square 0.1627 0.1230 0.1537 0.1912 0.1231 0.1266 0.1608 0.1337 0.1836 

หมายเหตุ ***    คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99    **  คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95      

     *    คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 

 

      จากตารางที่ 4.1 แสดงผลคาสถิติของแบบจำลองการถดถอยการถดถอยพหุคูณเชิงเสน จากการศึกษาความสัมพันธของ

ผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวน และปจจัยตางๆ ตอผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 รอยละ 95 และรอยละ 90 พบวา แบบจำลองผลตอบแทนของกลุม

อุตสาหกรรมอุปโภค (CONS) และกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TECH) มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่รอยละ 95 ในขณะที่

แบบจำลองผลตอบแทนของกลุมอื่นๆ ที่เหลือมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่รอยละ 99 นั่นแสดงใหเห็นวามีตัวแปรอิสระอยาง

นอย 1 ตัวแปรในแตละแบบจำลองที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

ในขณะที่คา R-Square ของทั้ง 9 แบบจำลองมีคาอยูในชวงระหวาง 0.1230 ถึง 0.1912 นั่นแสดงใหเห็นวานั่นแสดงวาตัว

แปรในแบบจำลองทั้งหมดมีอิทธิพลหรือสามารถรวมพยากรณตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และ

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ไดอยูในชวงรอยละ 12.30 ถึงรอยละ 19.12 สำหรับรอยละ 80.88 ถึงรอยละ 87.70  ที่ไมสารมารถ

พยากรณไดอาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปจจัยที่ไดทำการศึกษาครั้งนี้ 
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการศึกษา 

 
หมายเหตุ ***    คอื มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99    **  คอื มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่นรอยละ 95      

     *    คอื มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 
 

      จากการตารางที่ 4.2 ตารางแสดงผลการศึกษา ผลกรกระทบของการล็อคดาวน และปจจัยที่มีอทิธิพลตอดัชนีราคาตลาด

หุนแตละกลุม ในชวงที่มกีารใชมาตรการล็อคดาวนจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ซึง่สามารถที่จะ 

อภิปรายถึงปจจัยของตัวแปรตางๆได และใหผลลัพธที่สอดคลองกับงานวิจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

      เหตุการณล็อคดาวนครั ้งที ่ 1 (DLOCK1) สงผลกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) และกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางตรงกันขาม ตรงตามสมมติฐานที่ตั ้งไว โดย

สอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการที่ใชในการควบคุมการแพรระบาดของโรค ซึ่งกลาววามาตรการมาตรการ

ล็อคดาวนที่ใชในการควบคุมการแพรระบาดของโรค จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจทำใหเศรษฐกิจเขาสูระยะถดถอย เนื่องจาก

การใชมาตรการดังกลาวทำใหไมสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดตามปกติ และจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจะสงผล

กระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำใหนักลงทุนเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังสินทรัพยอื่นจึงทำใหตลาดหุนเขาสูภาวะที่

ถอดถอยตามไปดวย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Dao Le Trang Anh (2020) ที่ได พบวาเหตุการณล็อคดาวนของ

สถานการณโควิด-19  สงผลกระทบตอผลตอบแทนของตลาดหุนเวียดนาม 

      เหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 2 (DLOCK2) ไมสงผลกระทบตอผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) และไทย และ

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม ไมเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจากนักลงทุนในตลาดหุนไทยผานประสบการณ

เรียนรูจากเหตุการณการใชมาตรการล็อคดาวนครั้งที่ 1 มาแลว นักลงทุนจึงไมมีการตอบสนองตอเหตุการณ หรือขอมูล

ขาวสารตางๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำในครั้งที่ 2 มากเหมือนกับครั้งแรก เลยทำใหนักลงทุนไมวิตกกังวลตอเหตุการณในครั้งนี้มาก

จนเกินไป (Overreaction)  จึงสงผลใหตลาดหุนไทยไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวนในครั้งที่ 2 และผลการศึกษา

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pandey and Kumari (2021) ที่ไดทำการศึกษาผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนในตลาดหุน

อินเดีย พบวาในชวงที่มีการใชมาตรการล็อคดาวนไมสงผลกระทบทำใหตลาดหุนอินเดียมีทิศทางการปรับตัวที่ลดลง เนื่องจาก

นักลงทุนมีความเชื่อมั ่นวาเหตุการล็อคดาวนจะสงผลในการชวยควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ได และจะทำให

เศรษฐกิจไดรับผลกระทบนอยกวาการที่ไมประกาศใชมาตรการล็อคดาวน 

      จำนวนผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ (CASE) ไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) และ

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการศึกษาใน

ครั้งนี้เปนการศึกษาตั้งแตชวงเริ่มตนของการแพรระบาดของโควิด-19 จนถึงหลังชวงเหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 2 ซึ่งเปนชวง

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ 

SET AGRO CONS FIN IND PROP RES SER TECH 

 DLOCK1 -0.0064** -0.007** -0.0068* -0.012*** -0.0101** -0.0073** -0.0081* -0.0064* -0.0008* 

 DLOCK2 -0.0026 0.0001 -0.0036 -0.0045 -0.0012 -0.0028 -0.0044 -0.0027 0.0008 

 CASE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 VOL 0.0008*** 0.0008*** 0.0003 0.001** 0.0008** 0.0007** 0.0009** 0.0006* 0.0006 

 SP500  0.2881*** 0.2239*** 0.0892** 0.2803*** 0.3053*** 0.2394*** 0.3882*** 0.2725*** 0.1838*** 

 GOLD 0.0100 0.0346 -0.0238 -0.0088 0.0507 -0.0304 0.0825 0.0093 -0.0225 

SET_DE1 -0.0594 -0.0771 -0.0929 0.003 -0.0705 -0.032 -0.0813 -0.0804 -0.0764 
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ระยะเวลาที่ยาวนาน จึงทำใหปจจัยผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคตอเศรษฐกจิ ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลตอบแทนของ

ตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ไมไดมีอิทธิพลมาจากจำนวนผูติดเชื้อโควิด-19 ที่ไดใชเปนตัวแปรในการศึกษาใน

ครั้งนี้ โดยอาจจะมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแพรระบาดที่มีอิทธิพลนอกเหนือจากการศึกษา เชน จำนวนผูเสียชีวิตจากโควิด-

19 หรือจำนวนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เปนตน รวมไปถึงการแพรระบาดของโควิด-19 ที่มีมาอยางยาวนาน โดยยังไม

สามารถคาดการณไดวาจะสิ ้นสุดเมื ่อไหร และก็ยังคงมีจำนวนผูติดเชื ้อโควิด-19 เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง จึงทำใหกลุม

อุตสาหกรรม และธุรกิจตางๆ เกิดการเรียนรูที่จะปรับตัวใหอยูรอดในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สอดคลองกับ

แนวคิดทิศทางเศรษฐกิจตามวิถีความปกติใหม (New Normal) โดยองคกรจะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของธุรกิจใน

ดานตางๆ เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของการระบาดของโควิด-19 ทำใหองกรตางสามารถปรับตัวไดทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว จึงทำใหกลุมธุรกิจตางๆ 

สามารถที่จะดำเนินกิจการ เพื่อใหมีผลประกอบการที่จะอยูรอดในชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 ตอไปได ดังนั้นจึงทำ

ใหปจจัยจำนวนผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เกี่ยวของกับการแพรระบาดของโรคไมมีอิทธิพลตอผลตอบแทนของตลาดหุนไทย และ

กลุมอุตสาหกรรมตางๆ 

      ปริมาณการซื ้อขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิ (VOL) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกับ

ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพียงบางดัชนีราคา ไดแก ผลตอบแทนของดัชนี

ราคาตลาดหุนไทยกลุมเกษตรและอาหาร (AGRO) ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมการเงิน (FIN) ผลตอบแทน

ของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมสินคาอุตสาหกรรม (IND) ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมอสังหาริมทรัพยและ

การกอสราง (PROP) ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยกลุมทรัพยากร (RES) และผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุน

ไทยกลุมบริการ (SER) ตรงตามสมมติฐานที่ตั ้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Finance) ที่กลาววานักลงทุนมีการตัดสินใจโดยใชขอมูลปริมาณการซื้อขายในอดีต มาใชสำหรับประกอบพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยในตลาด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริโรจน กิจโสภณเลิศ (2554) ที่ได และพบวาปริมาณ

การซื้อขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาดหุนไทย แตสำหรับผลตอบแทนของ

ดัชนีราคาตลาดหุนไทยในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค (CONS) และกลุมเทคโนโลยี (TECH)ไมมีความสัมพันธกับปริมาณการซื้อ

ขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิ โดยไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Market Efficient) 

โดยแสดงใหเห็นวาทั้ง 2 กลุมอุตสาหกรรมนี้อยูในตลาดที่มีประสิทธิภาพสมบูรณในดานของขอมูลปริมาณการซื้อขาย ซึ่งราคา

หลักทรัพยทั้งหลายของกลุมอุตสาหกรรมนี้จะถูกสะทอนขาวสารขอมูลเกี่ยวกับหลักทรพัยนั้นอยางรวดเรว็และทั่วถงึ นักลงทุน

จึงไมสามารถใชขอมูลขาวสารในดานของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยในอดีตเพื่อทำผลตอบแทนสวนเกิน (Abnormal 

Return) ได เพราะขอมูลเหลานี้ถูกสะทอนอยูในราคาปจจุบันแลว 

      ผลตอบแทนของดัชนี S&P500 (SP500) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกบัผลตอบแทนของดชันีราคาตลาดหุนไทย (SET) 

และไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องมาจาก

ระบบการเงินทั่วโลกมีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น และนักลงทุนสามารถที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วทั้งขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการลงทุน จึงสงผลใหนักลงทุนอาจคาดการณแนวโนมของดัชนีราคาตลาดหุนไทยจาก

ดัชนี S&P500  โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานเดช ชินตระการ และรัฏฐกานต โกมลรัตน (2553) ที่พบวาตัวแปรดัชนี 

S&P500 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาตลาดหุนไทย  

      ผลตอบแทนของราคาทองคำ (GOLD)  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาด

หุนไทย (SET) และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม ไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องมาจากในชวงสภาวะ

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบทำใหตลาดหุนมีความผันผวน นักลงทุนจึงเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปยังรูปแบบ

สินทรัพยที่ปลอดภัยซึ่งไมไดมีเพียงแตทองคำเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนสินทรัพยปลอดภัยในรูปแบบอื่น เชน พันธบัตรรัฐบาล เงิน
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ฝาก หรือเงินสด เปนตน รวมไปถึงในปจจุบันรูปแบบการลงทุนในสินทรัพยทางเลือกรูปแบบใหมๆ ที่มีมากขึ้นไมวาจะเปน

สินคาอุปโภคบริโภครูปแบบใหมๆ หรือแมแตความกาวหนาทางเทคโนโลยีจึงทำใหเกิดรูปแบบการลงทุนในสินทรัพยดิจิทัล 

(Digital Asset) เชน สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  โทเคน (Token) เปนตน ซึ่งเมื่อรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายทำให

นักลงทุนสามารถกระจายรูปแบบการลงทุนไปยังสินทรัพยตางๆ ในชวงวิกฤตการณไดหลายรูปแบบเชนเดียวกัน จึงทำให

ผลตอบแทนของราคาทองคำไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งผล

การศึกษายังสอดคลองกับงานวิจัยของ ของฐกฤต กาญจนสำราญวงศ (2558) ที ่ไดพบวา ดัชนีราคาตลาดหุนไทยไมมี

ความสัมพันธทิศทางตรงขามกับราคาทองคำในชวงเหตุการณที่มีการรัฐประหารในประเทศเชนเดียวกัน 

      ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย ณ วันกอนหนา (SET_DE1) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับ

ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทย (SET) และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม ไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

นั่นแสดงใหเห็นวาไมสามารถที่จะคาดการณผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหุนไทยจากขอมูลในอดีตได ซึ่งผลการศึกษา

ถึงแมวาจะไมตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับทฤษฎีประสิทธิภาพตลาด (Market Efficient) โดยแสดงใหเห็นวา

ตลาดหุนไทยอยูในตลาดที่มีประสิทธิภาพสมบูรณในดานของขอมูลขาวสารเกี ่ยวกับราคา และผลตอบแทน โดยราคา

หลักทรัพยและผลตอบแทนของตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ จะถูกสะทอนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักทรัพยนั้น

อยางรวดเร็วและทั่วถึง นักลงทุนจึงไมสามารถใชขอมูลขาวสาร ในดานราคา และผลตอบแทนในอดีตของหลักทรัพยเพื่อทำ

ผลตอบแทนสวนเกิน (Abnormal Return) ได เพราะขอมูลเหลานี้ถูกสะทอนอยูในราคาปจจุบันแลว 

 

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความนิ่งของขอมูลแตละตัวแปรในแบบจำลอง 

 
ADF test ท่ี

ระดับ Level 
SET AGRO CONS FIN IND PROP RES SER TECH CASE VOL SP500 GOLD 

t-statistic -7.12 
-

23.06 

-

20.69 
-6.88 -7.26 -7.21 -7.77 -7.43 

-

20.81 
-2.30 -8.22 -5.97 

-

21.67 

Prob* 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

     จากตารางที่ 4.20 แสดงใหเห็นถึงการทดสอบสมมติฐานความนิ่งของแตละตัวแปรในแบบจำลอง (Unit Root Test) โดย

การใชวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) เพื่อเปนการยืนยันความนาเชื่อถอืของแบบจำลองในการพยากรณโดยใชวิธกีาร

ถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression) ซึ่งจากผลการทดสอบพบวาคาความนาจะเปนทางสถิติ (Prob) นอย

กวา 0.01 ที่ระดับ Level นั่นแสดงใหเห็นวาขอมูลที่นำมาใชในแบบจำลองมีความความนิ่ง (Stationary) และจะสงผลให

แบบจำลองการถดถอยพหุคูณเชิงเสนในการศึกษาครั้งนี้มีความนาเชื่อถือ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

      จากการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณล็อคดาวน และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรม

ตางๆ ในชวงเวลาที่มีการใชมาตรการล็อคดาวนในการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 พบวาเหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 1 

สงผลกระทบเชิงลบตอตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม สวนเหตุการณล็อคดาวนครั้งที่ 2 ไม

สงผลกระทบตอตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม สำหรับปจจัยมีอิทธิพลตอตลาดหุนไทยในชวง
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ที่มีการใชมาตรการล็อคดาวน พบวาตัวแปรดัชนี S&P500 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับตลาดหุ นไทย และกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม สวนตัวแปรปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนตางชาติสุทธิมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกับตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพียงบางกลุมอุตสาหกรรม ไดแก กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุม

การเงิน กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง กลุมทรัพยากร และกลุมบริการ ในขณะที่ตัวแปร

จำนวนผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ ราคาทองคำ และดัชนีราคาตลาดหุนไทย ณ วันกอนหนา ไมมีความสัมพันธกับตลาดหุน

ไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ทุกกลุมอุตสาหกรรม 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

      1. นักลงทุน และผูที่สนใจลงทุนในตลาดหุนไทย สามารถใชผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ในการปรับกลยุทธการลงทุน รวม

ไปถึงการวิเคราะหแนวโนมการเคลื่อนไหวของตลาดหุนไทย และกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เมื่อตลาดหุนไทยตองเผชิญกับ

เหตุการณไมปกติที่มีลักษณะเคียงกับเหตุการล็อคดาวน       

      2. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สามารถคาดการณถึงผลกระทบของเหตุการณไมปกติตางๆ ในลักษณะใกลเคียงที่

กับเหตุการล็อคดาวนที่ไดทำการศึกษาในครั้งนี้ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ทำใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สามารถปรับแผนการดำเนินงานไดอยางทันทวงทีในสภาวะที่เกิดเหตุการณไมปกติ 

 

5.3 ขอจำกัดในการศึกษา 

    

      1. การศึกษาในครั้งนี้ไมสามารถที่จะอธิบายถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหหุนไทยในแตระยะเวลาของสถานการณ

ล็อคดาวนได ทำใหไมสามารถบอกไดวาแตละชวงเวลาในเหตุการณล็อคดาวนตลาดหุนไทยมีทิศทางการเคลื่อนไหวอยางไร 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งถัดไป ควรศึกษาถึงแตละชวงระยะเวลาในเหตุการณล็อคดาวนกับทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุน

ไทย เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนในการเลือกชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในชวงเหตุการณล็อคดาวน หรือ

เหตุการณอื่นๆ ลักษณะใกลเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 

      2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงผลกระทบของเหตุการณล็อคดาวนตอตลาดหุนในกลุมอุตสาหกรรมซึ่ง

เปนภาพที่กวาง จึงไมสามารถอธิบายผลกระทบถึงรายกลุมธุรกิจได ดังนั้นในการศึกษาครั้งถัดไปควรทำการศึกษาเชิงลึกลงไป

ในตลาดหุนไทยในกลุมของแตละธุรกิจโดยจะมีลักษณะที่เจาะจงมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนในการประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในหุนไดงายขึ้นโดยการพิจารณาเลือกจากกลุมธุรกิจมีความแขงแกรงสำหรับลงทุนในชวงเหตุการณล็อคดาวน 

หรือเหตุการณอื่นๆ ลักษณะใกลเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการบริหารทุนมนุษย ผลการปฏิบัติขององคกรและความสัมพันธระหวาง

ของปจจัยการบริหารทุนมนุษยและ ผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชแบบสอบถามวัดการบริหารทุนมนุษย 5 ดาน คือ การปฏิบัติหนาที่ของผูนำ ความผูกพันของ

บุคลากรตอองคกร การเขาถึงองคความรู การสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน และความสามารถในการเรียนรู รวม 23 ขอ 

วัดผลการปฏิบัติขององคกร 9 ขอ มีกลุมตัวอยาง 120 คน ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยปจจัยการบริหารทุนมนุษย 23 ขอ อยู

ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนนการบริหารทุนมนุษยเทากับ 86.61 คะแนนอยูในเกณฑระดับดี คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติของ

องคกร 7 ขอ อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และพบวาปจจัยการบริหารทุนมนุษยดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกรมี

ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติขององคกรจึงควรใหความสำคัญกับปจจัยการบริหารทุนมนุษยดานนี้ 

คำสำคัญ : ปจจัยการบริหารทุนมนุษย, ผลการปฏิบัติขององคกร, คะแนนการบริหารทุนมนุษย 

 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the human capital management factors, the 

organizational performance and the relationship between the human capital management factors and the 

organizational performance. Questionnaires with 120 samples were used to measure the five dimensions 

of human capital management factors total of 23 items. The five dimensions were leadership practices, 

employee engagement, knowledge accessibility, workforce optimization and learning capacity. The 

organizational performance of 9 items was also measured. Results find that all the means of human capital 

management factors 23 items were at the level of mostly agree. The HCM Score was 86.61 which was at 

the adequate level. The means of only 7 items of the organizational performance were at the level of 

mostly agree. The result also finds that there is a relationship between employee engagement dimension 
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of the human capital management factors with the organizational performance. This employee engagement 

dimension should be placed as the important priority. 

Keywords: Human Capital Management Factors, Organizational Performance, HCM Score 

 

1. บทนำ 

     ทุนมนุษย (Human Capital) นับวาเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดอีกอยางของระบบการดำเนินงานในองคกรหนึ่งๆ 

กลาวไดวาทุนมนุษย ซึ่งก็คือทักษะ ประสบการณ ความรูความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตัวของบุคคลนั้นๆ (ศุภเจตน 

จันทรสาสน, 2556) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลง เชนปจจุบันหลายๆองคกรถูกทาทายดวยกระแสโลกาภิ

วัฒนา (Globalization) ซึ่งการที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันสงผลใหองคกรตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหาร

และการนำองคกรใหม ภายใตการบริหารงานเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะกลยุทธดานการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณตางๆ นั้น ซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะ ความรูความสามารถและมีศักยภาพในตัวเองถือวา

เปนหัวใจหลักในการสรางประสิทธิภาพของงานและการขับเคลื่อนองคกรใหเติบโยอยางยั่งยืน จึงเปนสาเหตุที่ทำใหหลาย

องคกรหันมาใหความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการคน (สุรเดช ปนาทกูล, 2555)  

 หนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน นับวาเปนหนวยงานที่มีความสำคัญในการ

ขับเคลื ่อนองคกร มีภารกิจใหการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื ่อใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย และหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มีลักษณะโครงสรางองคกรมีขนาดใหญและมีความ

ซับซอน ภาระงานของบุคลากรภายใตหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี  มีความหลากหลายบางตำแหนง

จำเปนตองอาศัยทักษะ ประสบการณ และความชำนาญในการทำงานเพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล ดังนั้นองคกรจึง

ใหความสำคัญในการบริหารทุนมนุษย (Human Capital) เพราะทุนมนุษยเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อให

บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน หากทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพก็สงผลใหเกิดทุนมนุษยที่มีศักยภาพ ทำใหการ

ขับเคลื่อนองคกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได ซึ่งการบริหารทุนมนุษยและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบันจึงเนนการ

ใหความสำคัญกับกลุมผูปฏิบัติงานเปนหลักหรือเรียกวา “คนเกง” (Talent) องคกรที่ประสบความสำเร็จไดนั้น จำเปนตองมี

คนเกงเปนพลังในการขับเคลื่อนการทำงานและการสรางสรรคผลงานใหกับองคกร (พสุธิดา ตันตราจิณ, 2559) ทั้งนี้การ

บริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ผูบริหารใหความสำคัญในเรื่องการบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management) 

และไดนำมากำหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของ

องคกรที่กำหนด 

 ดังนั้น ผูศึกษาไดเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร ซึ่งถือวาเปนทุน

มนุษยที่มีคุณคาสามารถพัฒนาและเพิ่มมูลคาได และเปนกำลังสำคัญที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผลักดันให

องคกรประสบความสำเร็จ และผูบริหารควรใหการสนับสนุนพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะดานตางๆ และสงเสริมการมี

สวนรวมของบุคลากรทุกกระดับ เพื่อเปนการพัฒนาทักษะประสบการณการทำงานใหดีขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงานตลอดจนความกาวหนาในหนาที่การงานตอไปในอนาคต  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ปจจัยการบริหารทุนมนุษย ผลการปฏิบัติขององคกรและความสัมพันธระหวางของปจจัยการบริหารทุนมนุษยและผลการ
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ปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหารจัดการสำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงาน

บริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนสามารถนำผลการประเมินประสิทธิผลขององคกรของปจจัย

ขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยทั้ง 5 ปจจัย สามารถนำไปเปนแนวทางขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งผูบริหารไดมี

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร ทั้งสิ้น 11 ประเด็นยุทธศาสตร โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  ไดกลาวถึง คือ การปรับเปลี่ยน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยมี 3 กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธที่ 1 วางระบบทรัพยากรบุคคลที่เอื้อตอการสรางผลงาน กล

ยุทธที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร กลยุทธที่ 3 สรางระบบการจางงานที่หลากหลายและยืดหยุน 

กลาวไดวาบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยผูบริหารไดใหความสำคัญในเรื่องการบริหารทุนมนุษย (Human Capital 

Management) และไดนำมากำหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรหลักในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ

วิสัยทัศนขององคกรที่กำหนดไว และเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ปจจัยการบริหารทุนมนษุยและผลการปฏิบัติขององคกร 

 

 รัตนติกานต อินทรสุข, ภัชญาภา คงขน และธนัสถา โรจนตระกุล (2563) ไดอธิบายความหมายของทุนมนุษยวา ทุน

มนุษยนับวามีความสำคัญในการขับเคล่ือนองคกร เพราะวามนุษยเปนส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถสรางสรรคส่ิงอันเปน

ประโยชนที่หลากหลายใหกับองคกรไดและประโยชนที่มนุษยไดสรางใหกบัองคกรนั้นไมใชมาจากกำลังกายเพียงอยางเดียว แต

สิ่งสำคัญไปกวานั้นคือสติปญญาที่มีอยูในตัวของคนคนนั้น นับวาเปนทรัพยสินภายในตัวของคนคนนั้นจะกอใหเกิดประโยชน

ตอองคกรมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันซึ่งถือวาเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง เรียกกันวากระแสโลกาภิวัฒนดังนั้น

ตองยอมรับวาทุนทางปญญา ซึ่งเปนสินทรัพยที่จับตองไมไดและนับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

 กันยารัตน จันทรสวาง และสุภาวดี พรหม (2562) ใหความหมายไววา ทุนมนุษย หมายถึง ประสบการณ ความชำนาญ 

ความรู ทักษะ รวมถึงประสบการณของแตละคนที่พบเจอมาและสะสมอยูในตนเอง สามารถนำประสบการณเหลานี้มา

ประกอบใชรวมกันจนเกิดเปนศักยภาพหรือแรงขับเคล่ือนองคกรเพื่อนำไปสูความสามารถและพรอมรับกับการเปล่ียนแปลง 

 จีระ หงสลดารมภ (2559) ไดกลาว ทุนมนุษย คือ ความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดีของแตละคนที่มีติดตัวมาแต

กำเนิด และไดมีการพัฒนาเรียนรูทักษะเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูนทักษะและความรูความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและ

พัฒนาจนมีศักยภาพในงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คนที่มีตนทุนทางมนุษยสูงยอมไดเปรียบเพราะจะทำประสบความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานมากวาคนที่มีตนทุนมนุษยที่ต่ำกวา 

 Bassi and McMurrer (2007) ไดกลาววา การบริหารทุนมนุษยในองคกรนับวาเปนความสำคัญและเปนตัวขับเคลื่อน

องคกรที่สำคัญ และสามารถนำพาองคกรใหพนักงานสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอการปฏิบัติงานที่ดีที่

ไดรับมอบหมายจากองคกร ซึ่งการบริหารทุนมนุษยของผูปฏิบัติงานไดมีการวัดจุดเดนและจุดดอย โดยมีการใชปจจัย 5 ปจจัย 

ไดแก 1.การปฏิบัติหนาที่ของภาวะผูนำ 2.มีการสรางความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร 3.สงเสริมใหมีการเขาถึงความรู 

4.การใชประโยชนจากกำลังคนอยางสูงสุด 5.มีความสามารถในการเรียนรู  โดยองคกรสามารถประเมินทุนมนุษยจากตัว

ขับเคลื่อนการบริหารทุนมนษุย ใน 5 ปจจัย 23 กิจกรรม โดยแตละในกิจกรรมตองมีคะแนน เพื่อบงบอกถึงระดับความสำคัญ
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ของแตละกิจกรรมหลังจากนั้นเมื่อองคกรรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหก็จะทำใหองคกรไดทราบถงึประสิทธิภาพและแนวทางการ

ปรับปรุงการบริหารทุนมนุษยขององคกรนั้น 

 Bassi and McMurrer (2007) ไดกำหนดคะแนนการบริหารทุนมนุษย (HCM Score) ไวดังนี ้ดังนี ้ 90 - 100 ระดับ

เหนือกวา (Superior) 80- 89 ระดับดีพอ (Adequate) 70- 79 ระดับคาบเสน (Marginal) 69 และต่ำกวา ระดับ ไมดี (Poor) 

 Bassi and McMurrer (2007) กลาววาการบริหารทุนมนุษยจะเปนตัวพยากรณผลการปฏิบัติขององคกรซึ่งไดแก ผล

กำไร ยอดขาย ความพึงพอใจของลูกคา ความจงรักภักดีของลูกคา และการคงอยูของบุคลากร 

 Bontes (1999) กลาววา มีความสัมพันธเชิงบวกระหวางการสะสมความรูในองคกรทุกระดับกับผลการปฏิบัติขององคกร

ธุรกิจ 

 Crook, Todd, Combs, Woehr, and Ketchen, (2011) ไดคึกษา ความสัมพันธระหวางของปจจัยการบริหารทุนมนุษย

และผลการปฏิบัติขององคกร พบวาการที่องคกรมีการบริหารทุนมนุษยที่ดีเลิศจะทำใหไดผลการปฏิบัติขององคกรที่ดีขึ้น 

 Bassi and Murrer (2007) ไดกลาวไววา การประเมินผลการปฏิบัติขององคกรและสามารถสรางประโยชนใหกับองคกร

สูงสุด โดยแบงออกเปน 5 ประเภท 1.แนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูนำ 2.การมีสวนรวมของบุคลากร 3.การเขาถึงขอมูล 4.การ

เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 5.ขีดจำกัดการเรียนรูภายในองคกร 

ผลการปฏิบัติขององคกร ประกอบดวย ผลลัพธจริงหรือผลลัพธขององคกรที่วัดจากผลลัพธที ่ตั ้งไว หรือเปาหมายและ

วัตถุประสงค ตามที่ Richard (2009) ไดศึกษา ผลการปฏิบัติขององคกร  มีการครอบคลุม 3 ดานเฉพาะในสวนของผลลัพธ

ขององคกร ไดแก 1.ดานประสิทธิภาพทางการเงิน คือ กำไร ผลตอบแทนจากสินทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน เปนตน 2.

ประสิทธิภาพของการใหบรกิารหรือการดำเนินงาน คือ การขาย การใหบริการ สวนแบงการตลาด เปนตน 3.ผลตอบแทนของ

ผูถือหุน เชน ผลกำไรของผูถือหุน มูลคาเพิ่มของหุน เปนตน 

 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ   

 

 Emmanuel, Oluwayemisi, and Abosede (2015) ศึกษาเรื ่อง อิทธิพลของทุนมนุษยตอผลการปฏิบัติขององคกร 

บทความนี้อธิบายอิทธิพลของการจัดการทุนมนุษยที่มีตอการปฏิบัติขององคกรโดยมุงเนนที่อุตสาหกรรมการธนาคาร ซึ่งมี

คำถามวิจัย 2 ขอเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา การวิจัยเชิงพรรณนาประเภทสหสัมพันธ ไดถูกนำมาใช มีการเก็บขอมูลจาก

พนักงานอาวุโสประจำ 62 คนทั่ว 5 ธนาคารจาก 12 ธนาคารพาณิชยในพื้นที่เปาหมายเพื่อสรางตัวอยาง ใชสถิติเฉลี่ยและ

สหสัมพันธของ Pearson Product Moment เพื่อวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาวิจัย ผลจากการวิเคราะหพบวา 

การจัดการทุนมนุษยมีนัยสำคัญและเปนบวก อิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคกร 

 Fernando, Yusoff, Khatibi, and Azam (2020) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบตอการบริหารทุนมนุษยที่มีผลตอการปฏิบัติ

ขององคกร ขอมูลอางอิงพิเศษตอธนาคารในศรีลังกา มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาแนวทางการปฏิบัติของภาวะผูนำ การมี

สวนรวมของพนักงาน การเขาถึงองคความรู และการออกแบบองคกร มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกรอยางไร กลุม

ประชากรตัวอยาง 327 คน ผลการศึกษาพบวา จากการพิสูจนแรงผลักดันของทุนมนุษย เชน แนวปฏิบัติในการเปนผูนำ การ

มีสวนรวมของพนักงาน การเขาถึงองคความรู และการออกแบบระบบงานมีผลตอการปฏิบัติขององคกร  

 อิศเรศ จันทรเจริญ, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2563) ศึกษาเรื่อง การบริหารทุนมนุษยของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะศึกษาสำหรับประชาคมอาเซียน โดยมีประชากรตัวอยาง จำนวน 218 คน จากการ

วิเคราะหผลการศึกษา คาเฉลี่ยคะแนนสภาพปจจุบันดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อยูในระดับมาก และดานสภาพพึง
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ประสงค อยูในระดับมากที่สุด  ดานการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก และดานการบริหารผลงานและคาตอบแทน อยูใน

ระดับมาก  

 ปาริชาติ ชุมมณเฑียร และทิพยวรรณา งามศักดิ์ (2564) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสำคัญของปจจัยการ

บริหารทุนมนุษย ผลการปฏิบัติตามปจจัยการบริหาร ทุนมนุษยและประเมินผลปจจัยการบริหารทุนมนุษยโดยใช

แบบสอบถามวัดการบริหารทุนมนุษย 5 ดาน คือ ดานการปฏิบัติหนาที่ของผูนำ ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ดาน

การเขาถึงองคความรู ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน และดานความสามารถในการเรียนรู โดยมี 23 ปจจัยยอย มี

กลุมตัวอยาง 71 คน ผลการศึกษาพบวา คะแนนความสามารถในการบริหารทุนมนุษยไดคะแนน 88.93 ซึ่งอยูในระดับดีพอ 

ในสวนของการประเมินผลปจจัยการบริหารทุนมนุษยดวยการ วิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน พบวามี 4 ปจจัยที่

ตองแกไขอยางเรงดวน แตมี 9 ปจจัย ที่ตองรักษาไวใหคงอยูกับองคกร จึงควรดำเนินการแกไข รักษาไวและพัฒนาตอไป 

 

2.3 กรอบแนวคิด 

 

     การศึกษานี้ไดกำหนดกรอบแนวคิดจากการศึกษาประเมินประสิทธิผลขององคกรของปจจัยการขับเคลื่อนทุนมนุษย โดยมี

ตัวแปรอิสระเปนความสำคัญของปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษย แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้    1.การปฏิบัติหนาที่ของ

ผูนำ 2.ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 3.การเขาถึงองคความรู 4.การสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน 5.ความสามารถ

ในการเรียนรู   และตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวคิด 

  

สมมติฐานการศึกษา (H1) ปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยที่สงผลกับผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหาร

จัดการกลางสำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey)  

 

ความสําคญัของปัจจัยขับเคล่ือนการบริหารทุมนุษย์ 

ของหน่วยงานบริหารจัดการกลางสํานักงาน

อธิการบด ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

1.ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํ 

2.ดา้นความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 

3.ดา้นการเขา้ถึงองคค์วามรู้ 

4.ดา้นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากกาํลงัคน 

5.ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 

ผลการปฏิบติัขององคก์ร

ของหน่วยงานบริหาร

จดัการกลางสาํนกังาน

อธิการบดี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  H1 
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 14 กอง ของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 120 คน  กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน หนวยงานงาน

บริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดทำการกำหนดกลุมขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการ

คำนวณขนาดกลุมตัวอยางตัวแปรตอเนื่อง  Cochran (Barlett, Kotrlik and Higgins, 2001)  จากการคำนวณขนาดของกลุม

ตัวอยางได ได 88.46 คน ในการใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression) มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร  

ตองใชตัวอยางมากกวา 90 ตัวอยาง (Green, 1991) จึงปรับจำนวนใหเปน 120 คน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 

 ผูศึกษาไดทำการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน (Google Form) โดยทำการสงลิงก ผานชองทาง Line ของสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนกน 

 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม โดยสวนนี้จะเปนการถามขอมูลทั่วไปของพนักงานหนวยงานบริหาร

จัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีอยูดวยกัน 7 ประเด็น ไดแก เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา 

หนวยงานที่สังกัด ตำแหนงงานที่ปฏิบัติหนาที่ อายุในการทำงาน และรายไดตอเดือน โดยการใชมาตรนามบัญญัติ (normal 

Scale) และการใชมาตรเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

 สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยการบริหารทุนมนุษยของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยดัดแปลงปจจัยการขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยของ Bassi and MaMurrer (2007)  มี 5 ดาน คือ 1. ดานการปฏิบัติ

หนาที่ของผูนำ จำนวน 5 ขอยอย 2. ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร จำนวน 5 ขอยอย 3. ดานการเขาถึงองคความรู 

จำนวน 4 ขอยอย 4.ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน จำนวน 4 ขอยอย 5. ดานความสามารถในการเรียนรู จำนวน 

5 ขอยอย รวมทั้งสิ้น 23 ขอยอย โดยใช Likert Scale 5 ระดับ ระหวางเห็นดวยและไมเห็นดวย โดยกำหนดให 5 หมายถึง 

เห็นดวยอยางยิ ่ง 4 หมายถึง เห็นดวย 3 หมายถึง ไมแนใจ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

แบบสอบถามนี้มีคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (α - Coefficient)  แตละดาน ดังนี้ 1. ดานการปฏิบัติหนาที่ของผูนำ เทากบั 

0.867 2. ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร เทากับ 0.910 3. ดานการเขาถึงองคความรู เทากับ 0.951 4. ดานการสราง

ประโยชนสูงสุดจากกำลังคน เทากับ 0.841 5. ดานความสามารถในการเรียนรู เทากับ 0.934 ซึ่งมากกวา 0.8 นั้นคือ อยูใน

เกณฑดี (Sekaran and Bougire, 2016) 

 สำหรับเกณฑการแปรผลคาเฉลี ่ยใชการจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวงตามความกวางอันตรภาคชั้น เพื่อจัดลำดับ

ความสำคัญ โดยมีเกณฑแปรผลขอมูล ดังนี้ คาเฉล่ีย 4.50-5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง 3.50-4.49 เห็นดวย      2.50-3.49 ไมแนใจ 

1.50-2.49 ไมเห็นดวย 1.00-1.49 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 สวนที่ 3 ขอมูลผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยใชเครื่องมือที่ดัดแปลงมาจาก Bontis (1999) ขอคำถาม 9 ขอ โดยลักษณะคำถามมีระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) แบงเปน 5 ระดับความคิดเห็น ดังนี้ คาคะแนน 5 เห็นดวยอยางยิ่ง คาคะแนน 4 เห็นดวย คาคะแนน 3 ไม

แนใจ คาคะแนน 2 ไมเห็นดวย คาคะแนน 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่งแบบสอบถามนี้มีคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟา (α - 

Coefficient) เทากับ 0.955 อยูในระดับ ดี (Good)  
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3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใช Google Form เพื่อทำการเก็บขอมูลและประมวลขอมูลดวย

โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนำขอมูลไปวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS Statistics โปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS (Statistical Package for Social Science) for Window Version 28 

 

3.4 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression)และการ

วิเคราะหคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient) 

  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 4.1 ผลการศึกษา 

  4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตอบกลับผาน Google Form จากบุคลากรหนวยงานบริหารจัดการกลาง

นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้ 
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รูปที่ 2 รอยละของบุคลากรหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จำแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุการทำงาน รายไดตอเดือน สังกัดงานในปจจุบัน และตำแหนงงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จากรูปที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยูระหวาง 30-39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อายุงานในชวง 4-6 ป รายไดสวนใหญระหวาง 15,001 – 25,000 บาท ตำแหนงหนาที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

 4.1.2 ผลการศ ึกษาปจจ ัยการบร ิหารท ุนมนุษย ของหนวยงานบริหารจ ัดการกลางสำนักงานอธ ิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอการบริหารทุนมนุษย ทั้ง 5 ดาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการบริหารทุนมนุษยของกองบริหารหารงานกลางสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ดานการปฏิบัติหนาที่ของภาวะผูนำ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1.การสื่อสาร ผูบริหารและหัวหนางานมีความจริงใจและซื่อสัตยในการ

ส่ือสาร 

4.41 0.557 เห็นดวยอยางยิง่ 

2.การมีสวนรวม ผูบริหารและหัวหนางานเปดรับฟงความคิดเห็นของ

ผูปฏิบัติงาน 

4.44 0.577 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.ทักษะการกำกับดูแล ผู บริหารระดับสูงแสดงใหเห็นถึงคานิยมของ

องคกร 

4.37 0.697 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.ทักษะการบริหาร ผูบริหารระดับสูงแสดงใหเห็นถึงคุณคาขององคกร 4.34 0.667 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5.ระบบงาน จัดใหมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง 4.32 0.637 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1.การออกแบบ มีระบบ  งานที่สงเสริมใหผูปฏิบัติ งานไดใชความสามารถ 4.27 0.618 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. ความผูกพันตอผู ปฏิบัติงาน บุคลากรมีความมั่นคงในหนาที่การงาน 4.37 0.621 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. การจัดสรรเวลา มีการแบงภาระงานอยางเหมาะสม 4.24 0.756 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. ระบบงาน มีระบบการเก็บรักษาผูมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 4.26 0.692 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ดานการเขาถึงองคความรู คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1.ความพรอมของอุปกรณ พนักงานมีคูมือ เคร่ืองมือการทำงาน 4.35 0.603 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2.การทำงานรวมกันและการทำงานเปนทีม 4.36 0.660 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.การถายทอดความรู มีการแลกเปล่ียนขอมูล การปฏิบัติที่ดี 4.43 0.617 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.ดานระบบงาน จัดระบบที่มีประสิทธิภาพ 4.35 0.717 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1.กระบวนการทำงาน มีการอธิบายกระบวน การทำงานตางๆ สำหรับ

การทำงานไวอยางชัดเจน 

4.29 0.507 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2.เงื ่อนไขในการทำงาน พนักงานสามารถที ่จะเขาถึงอุปกรณในการ

ทำงาน 

4.47 0.579 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.ความรับผิดชอบ พนักงานมีความพรอมรับผิดชอบและสรางสรรค

ผลงาน 

4.25 0.625 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.การตัดสินใจจางงาน การคัดเลือกพนักงานเขาทำงานขึ้นอยูกับทักษะที่

ตองการ 

4.33 0.598 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5.ระบบของงาน มีการใชระบบและกระบวการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง 0.25 0.624 เห็นดวยอยางยิ่ง 

ดานความสามารถในการเรียนรู คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1.นวัตกรรมการทำงาน มีการเปดรับความคิดใหมๆ 4.31 0.577 เห็นดวยอยางยิ่ง 
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ดานการปฏิบัติหนาที่ของภาวะผูนำ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

2.การฝกอบรมและพัฒนา จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาที ่เขากับ

ลักษณะการปฏิบัติงานจริง 

0.42 0.602 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.การพัฒนา มีการจัดแผนการพัฒนาพนักงานอยางเปนทางการ 4.33 0.624 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4.ระบบคานิยมและการสนับสนุนมีพฤติกรรม แสดงออกอยางสม่ำเสมอ

วาการเรียนรูมีคุณคา 

4.23 0.683 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5.ระบบงาน ระบบจัดการเรียนรูจะจัดการบริหารทุกดานของกิจกรรม

การฝกอบรม 

4.22 0.641 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 ตารางท ี ่  1 พบว าของป จจ ัยการบร ิหารท ุนมนุษย ของหนวยงานบร ิหารจ ัดการกลางสำน ักงานอธ ิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แบงออกเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

 1) ดานการปฏิบัติหนาที่ของผูนำ จำนวนทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยขอยอย คือ การสื่อสารผูบริหารและหัวหนางานมี

ความจริงใจและซื่อสัตย (คาเฉลี่ย 4.35) การมีสวนรวมผูบริหารและหัวหนางานเปดรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

(คาเฉลี่ย 4.36) ทักษะการกำกับดูแลผูบริหารระดับสูงแสดงใหเห็นถึงคานิยมขององคกร (คาเฉลี่ย 4.43) ทักษะการบริหาร

ผูบริหารระดับสูงแสดงใหเห็นถึงคุณคาขององคกรกำจัดอุปสรรคและผลกระทบตอการทำงาน (คาเฉลี่ย 4.34) และระบบงาน

จัดใหมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง (คาเฉล่ีย 4.32) ซึ่งทั้ง 5 ขอ อยูในระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง 

 2) ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร จำนวนทั้งหมด 4 ขอ ประกอบดวยขอยอย คือ การออกแบบมีระบบงานมี

ประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 4.27) ความผูกพันตอผูปฏิบัติงานทำใหเกิดความมั่นคงในหนาที่การงาน (คาเฉลี่ย 4.37) การจัดสรร

เวลามีการแบงภาระงานอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.24) และระบบที่ดีงานมีระบบการเก็บรักษาผูมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

(คาเฉล่ีย 4.26) ซึ่งทั้ง 4 ขอ อยูในระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง 

 3) ดานการเขาถึงองคความรู จำนวนทั้งหมด 4 ขอ ประกอบดวยขอยอย คือ ความพรอมของอุปกรณ (คาเฉล่ีย 4.35) การ

ทำงานรวมกันและการทำงานเปนทีม (คาเฉล่ีย 4.36) การถายทอดองคความรู (คาเฉล่ีย 4.43) และ ดานระบบงานจัดระบบที่

มีประสิทธิภาพ (คาเฉล่ีย 4.35) ซึ่งทั้ง 4 ขอ อยูในระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง 

 4) ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน จำนวนทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยขอยอย คือ กระบวนการทำงานมีการ

อธิบายกระบวนการทำงานตางๆชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.29) เงื ่อนไขในการทำงานบุคลากรสามารถที่จะเขาถึงอุปกรณและ

เทคโนโลยีได (คาเฉลี่ย 4.47) มีความรับผิดชอบและสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.25) การตัดสินใจจางงาน การ

คัดเลือกบุคลากรเขาทำงานขึ้นอยูกับทักษะที่ตองการ (คาเฉล่ีย 4.33) และระบบของงานมีการใชระบบและกระบวการทำงาน

ที่มีประสิทธิภาพสูง (คาเฉล่ีย 4.25) ซึ่งทั้ง 5 ขอ อยูในระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง 

 5) ดานความสามารถในการเรียนรู จำนวนทั้งหมด 5 ขอ ประกอบดวยขอยอย คือ นวัตกรรมการทำงานและเปดรับ

ความคิดใหม (คาเฉลี่ย 4.31) การฝกอบรมและพัฒนา (คาเฉลี่ย 4.42) การพัฒนามีการจัดแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปน

ทางการ (คาเฉล่ีย 4.33) คานิยมและการสนับสนุนมีการแสดงออกอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.42) และ ระบบงานมีระบบจัดการ

เรียนรูจะจัดการบริหารทุกดานของกิจกรรม (คาเฉล่ีย 4.22) ซึ่งทั้ง 5 ขอ อยูในระดับความคิดเห็นดวยอยางยิ่ง 

 แสดงวาบุคลากรของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น          เปนบุคลากรที่

มีปจจัยบับเคล่ือนการบริหารทุนมนุษย  

 จากรูปที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยปจจัยการบริหารทุนมนุษย ทั้ง 5 ดาน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  คะแนนการบริหารทุน

มนุษยเทากับ 86.61 คะแนนอยูในเกณฑระดับดี 
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 4.1.3 ผลการศ ึกษาผลปฏ ิบ ัต ิขององค กรของหน วยงานบร ิหารจ ัดการกลางสำน ักงานอธ ิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ขอมูลผลการปฏิบัติขององคกร มีทั้งหมด 9 ขอ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผลการปฏิบัติขององคกร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. เปนองคกรที่ประสบความสำเร็จ 4.20 0.643 เห็นดวย 

2. เปนหนวยงานใหบริการที่ดีตอผูรับบริการ 4.32 0.534 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. พนักงานมีความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและ 4.25 0.625 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. พนักงาน มีการสรางสรรคผลงานท่ีดี 4.32 0.534 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. พนักงานมีการทำงานเปนทีม 4.23 0.611 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6.พนักงานสามารถทำผลงานานไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 4.26 0.601 เห็นดวยอยางยิ่ง 

7. พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานที่รับผิดชอบ 4.38 0.636 เห็นดวยอยางยิ่ง 

8. พนักงานสวนใหญมีความสุขในการทำงานใน 4.16 0.733 เห็นดวย 

9. พนักงานมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ

ตัวเอง 

4.42 0.546 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 จากตาราง 2 พบวาผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบรหิารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนี้ พนักงานมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานฯ มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.42 

พนักงานมีความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.38 

หนวยงานที่ใหบริการที่ดีตอผูรับบริการ มีระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.32 พนักงาน

สามารถทำผลงานไดตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.26 

พนักงานใหเกียรติและเคารพซึ่งกนัและกัน มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิง่ โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.25 พนักงาน

สรางสรรคผลงานที่ดีและเปนประโยชนใหกับองคกร มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.32 

พนักงานมีการทำงานเปนทีม มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.32 เปนองคกรที่ประสบ

ความสำเร็จ มีระดับความคิดเห็นในระดับเห็น โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.20 และ พนักงานสวนใหญมีความสุขในการทำงาน มี

ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นดวย โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.16 ตามลำดับ 

 

 4.1.4 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารทุนมนุษยกับผลการปฏิบัติขององคกร หนวยงาน

บริหารงานกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารทุนมนุษยกับผลการปฏิบัติขององคกร หนวยงานบริหารงานกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตารางที่ 1 ตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient) 
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1. ดานการปฏิบัติหนาท่ีของผูนำ 4.37 .52 1 .553** .564** .671** .482** .329** 

2. ดานความผูกพันของบคุลากรตอองคกร 4.30 .56 .553** 1 .698** .671** .742** .372** 

3. ดานการเขาถึงองคความรู 4.37 .53 .564** .698** 1 .721** .724** .340** 

4. ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน 4.32 .47 .671** .671** .721** 1 .598** .334** 
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5. ดานความสามารถในการเรียนรู 4.30 .52 .482** .742** .724** .598** 1 .316** 

6. ผลรวมผลการปฏิบัติขององคกร 4.23 .48 .329** .372** .340** .334** .316** 1 

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

 จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยการบริหารทุนมนุษย 5 ดาน กับผลการปฏิบัติขององคกร มีคาสหสัมพันธ (r) ระหวางตัว

แปรอยูที่ 0.316 – 0.742 ซึ่งมีคาต่ำกวา 0.75 แสดงวาไมมีปญหาเรื่อง Collinearity & Multicollinearity สามารถที่จะทำ

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis, Stepwise method) 

 

 4.1.5 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยกับผลการปฏิบัติขององคกรของ

หนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหความสัมพันธของระหวางปจจัยการขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยของหนวยงานบริหารจัดการกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยกับผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงานบริหาร

จัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตัวแปรตาม ผลการปฏิบัติขององคกร 

ตัวแปรตน B SE β P VIF 

Constant 2.904 0.318  0.001  

X2: ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 0.321 0.074 0.372 0.001 1.000 

F=18.974 / Sig<0.001 / R = 0.372a / R2 = 0.139 / R2 (Adjusted) = 0.131/VIF = 1.000 

หมายเหตุ* sig<0.05 

 จากตารางที่ 4 พบวาปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (X2) มีความสัมพันธ

กับผลการปฏิบัติขององคกร (Y) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลรวมของตัวแปลอิสระ

ในตัวแบบเสนตรง (Variance Inflation Factor: VIF) เทากับ 1.000 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

กัน แตไมทำใหเกิดสหสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ โดยปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยที่ควรสนับสนุนเพื่อใหมีผล

การปฏิบัติขององคกรที่มีประสิทธิภาพสามารถพยากรณดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (X2) ตามลำดับความสำคัญ 

ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลใหการปฏิบัติขององคกรมีประสิทธิภาพ (Y) ได รอยละ 13.1 (Adjusted R2 = 0.131) และมีสมมติฐาน 

H1.1 ดานการปฏิบัติหนาที่ของภาวะผูนำสงผลกับผลการปฏิบัติขององคกร สมมติฐาน H1.3 ดานการเขาถึงองคความรูมีสงผล

กับกับผลการปฏิบัติขององคกร สมมติฐาน H1.4 ดานการสรางประโยชนสูงสดุจากกำลังคนมีสงผลกับผลการปฏิบตัิขององคกร 

สมมติฐาน H1.5 ดานมีความสามารถในการเรียนรูมีสงผลบผลการปฏิบัติขององคกร ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีสมการในรูป

คะแนนดิบเพื่อทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติขององคกร (Y) ดังสมการ 4.1 นี้ 

Y = 2.904 + 0.321X2 

 จากสมการพยากรณว ิ เคราะห  ได ว  า เม ื ่อพน ักงานหน วยงานบร ิหารจ ัดการกลางสำน ักงานอธ ิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีระดับความคิดเห็นตอการมีดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (X2) เพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทำใหผล

การปฏิบัติขององคกร (Y) เพิ่มขึ้น 0.321 ระดับ ซึ่งดานการมีความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร ประกอบดวย 1.การ
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ออกแบบ มีระบบงานที่สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดใชความสามารถและทักษะทำใหลักษณะงานที่นาสนใจ 2.ความผูกพันตอ

ผูปฏิบัติงาน บุคลากรมีความมั่นคงในหนาที่การงานไดรับการยอมรับยกยองสำหรับความสำเร็จ 3.การจัดสรรเวลา มีการแบง

ภาระงานอยางเหมาะสมเพื่อเอื้อใหผูปฏิบัติงานทำงานไดอยางมีประสิทธิผล 4.ระบบงาน มีระบบการเก็บรักษาผูมีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดี โดยจัดใหมีระบบการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานตอองคกรอยางตอเนื่อง 

 

ตารางที่ 5 สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
ตัวแปรตน (X) ตัวแปร (Y) 

ปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทนุมนุษย ผลการปฏิบัติขององคกร 

X1 ดานการปฏิบัติหนาที่ของภาวะผูนำ  

X2 ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร  

X3 ดานการเขาถึงองคความรู  

X4 ดานการสรางประโยชนสูงสุดจากกำลังคน  

X5 ดานความสามารถในการเรียนรู  

หมายเหตุ :   แสดงวาตัวแปรตนกับตัวแปรตามมีความสัมพันธกัน 

  แสดงวาตัวแปรตนกับตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกัน 

 จากตารางที่ 4 สรุปความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม พบวาตัวแปรตนดานความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกรมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือผลการปฏิบัติขององคกร แสดงใหเห็นวาดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกรเปน

ตัวแปรที่สำคัญที่สงผลใหเกิดผลการปฏิบัติขององคกร 

 

 4.1.6 อภิปรายผล 

   จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรหนวยงานบริหารงานกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ขอมูล

สวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของบุคลากรซึ่งไมมีผลตอการปรับปรุงการบริหารทุนมนุษย ขอมูลสวนที่ 2 ปจจัยการบริหารทุน

มนุษย และขอมูลสวนที่ 3 คือ ผลการปฏิบัติขององคกร ซึ่งผูศึกษาพบวา ขอมูลสวนที่ 2 ปจจัยบริหารทุนมนุษย จำนวน

ทั้งหมด 23 ขอ มีคาเฉลี่ยรวมในแตละดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนที่ 3 การปฏิบัติขององคกร มีคาเฉล่ีย

รวม 9 ขอ ดวยอยางยิ่ง จำนวน 7 ขอ และอยูในระดับเห็นดวย จำนวน    2 ขอ เชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับปาริชาติ ชุม

มณเฑียร (2564) พบวาปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีความสำคัญสูงและผลการปฏิบัติอยูในระดับต่ำ มี 4 แตมี 9 ปจจัย ที่

ตองรักษาไวใหคงอยูกับองคกร จึงควรดำเนินการแกไข รักษาไวและพัฒนาตอไป และสัมพันธกับ Emmanuel et al. (2015) 

พบวาผลจากการวิเคราะหพบวา การจัดการทุนมนุษยมีนัยสำคัญและเปนบวกมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพขององคกรซึ่ง

สอดคลองกับ Fernando et al. (2020) พบวา มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาแนวทางการปฏิบัติของภาวะผูนำ การมีสวน

รวมของพนักงาน การเขาถึงองคความรู และการออกแบบองคกรมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกรอยางไร กลุม

ประชากรตัวอยาง 327 คน ผลการศึกษาพบวา จากการพิสูจนแรงผลักดันของทุนมนุษย เชน แนวปฏิบัติในการเปนผูนำ การ

มีสวนรวมของพนักงาน การเขาถึงองคความรู และการออกแบบระบบงานมีผลตอการปฏิบัติขององคกร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
  

 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการขับเคลื่อนบริหารทุนมนุษยและผลการปฏิบัติขององคกรของหนวยงาน

บริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดขอสรุป ดังนี้ 
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 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยูระหวาง 30 – 39 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุ

งานในชวง 4 - 6 ป ตำแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดปจจัยการบริหารทุนมนุษย ทั้ง 5 ดานในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง

ทั้งหมด คะแนนการบริหารทุนมนุษยเทากับ 86.61 คะแนนอยูในเกณฑระดับดี 

 2) ผลการปฏิบัติขององคกรอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 7 ขอในระดับเห็นดวย 2 ขอ 

 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยของหนวยงานบริหารจัดการกลางสำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกนพบวาปจจัยดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกรสงผลกับผลการปฏิบัติขององคกร อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05    

6. ขอเสนอแนะ 
  

 1) จากผลการศึกษาควรใหบุคลากรมีระดับผลการปฏิบัติขององคกรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หัวหนางาน หรือ

ผูบริหารองคกรควรใหความสำคัญในดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร เชน การจัดกิจกรรมสานสัมพันธเพื่อใหบุคลากร

ไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการแชรประสบการณรวมกันตั้งแตระดับพนักงานดวยหัวหนางาน ผูอำนวยการกองตางๆ 

และผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหพนักงานทุกคนรูถึงการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกร

และจะทำใหพนักงานรูสึกมีคุณคาและมีความผูกพันกับองคกร  

 2) หนวยงานบริหารจัดกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ควรนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย

ขับเคล่ือนการบริหารทุนมนุษยและผลการปฏิบัติขององคกร (Regression Analysis) ดานที่สงผลกับผลการปฏิบัติขององคกร 

คือ ดานความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษย นำไปพัฒนาองคกร

ตอไป เนื่องจากปจจัยดงักลาวเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยและมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติของ

องคกร 

 3) ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรทำการศึกษาปจจัยขับเคลื่อนการบริหารทุนมนุษยในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม 

เชน การมีความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานดวยนวัตกรรมใหมๆและสามารถนำมาปฏิบัติไดจริงในองคกร เพื่อใหพนักงานมีสวน

รวมในการพัฒนาองคกร ตอไป 
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การศึกษาความเปนไปไดทางการเงนิในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

Financial Feasibility Study of Investing in Elderly Care Business in Hotels 

นวรัตน  ระวิระ1  และ ภัทรกติต์ิ  เนตินิยม2

Nawarat Rawira and Pattaragit Netiniyom 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุใน 

โรงแรมและความตองการของผูใชบริการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม (2) เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของ 

การลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมและความตองการของผูใชบริการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

และนำเสนอรายงานทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินเพื่อนำไปสูการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแล 

ผูสูงอายุในโรงแรม (3) เพื่อวิเคราะหความออนไหวของการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม โดยเก็บขอมลู 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูประการธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม จำนวน 10 คน และ 

ผูใชบริการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม จำนวน 50 คน  

การศึกษาครั้งนี้ ทำใหทราบวามีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีคาเปนบวก จํานวน 11,232,181.12 

บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก จากการคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนของ 

โครงการ (Payback Periodามีระยะเวลาคืนทุนที ่ 7 ป 9.816 เดือน (7 ป 10 เดือน) และจากการคำนวณหาคาอัตรา 

ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)ในการดำเนินโครงการ 20 ป จะไดเทากับ 53% ซึ่งมากกวา 

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ตองการ (20%) ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 

คำสำคัญ: ความเปนไปไดทางการเงิน, ธุรกิจสถานบริการ, ผูสูงอายุ 

Abstract 
This study aims (1) to study general information on investment in hotel elderly care facility businesses 

and demand for hotel elderly care facility users (2) to study the financial feasibility of investment in hotel 

elderly care facility businesses and demand for hotel elderly care facility users and present an official 

report. N and the financial ratio to lead to investment decisions in the elderly care facility business in 

hotels. (3) To analyze the sensitivity of investment in hotel elderly care facility business by collecting in-

depth interview data from 10 hotel elderly care facility business performers and 50.   

In this study, the Net Present Value (NPV) was known to be Bt 11,232,181.12 means the net cash 

flow received from the project is greater than the initial investment., based on the calculation of the 

Payback Period of the 7-year 9.816 months project and based on the calculation of the Internal Rate of 

Return (IRR) of the project, it is 53% greater than the minimum required rate of return.ar (20%) so accepted 

the project. 

Keyword: Financial feasibility, service establishment business, the elderly 
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1. บทนำ   

     ในปจจุบันมีสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประชาชนใหความสนใจและ

ตระหนักถึงความชราภาพและความสำคัญของสังคมผูสูงอายุ อยางไรก็ตามการสรางสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมนั้น 

กระทรวงสาธารณสุขจำเปนตองมีการสนับสนุนทั้งงบประมาณในการจัดทำสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมที่ถูกหลัก

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังตองมีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทยในการดูแลและใหคำแนะนำในการจัดตั้ง

สถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมรวมดวย ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงตองสูญเสียงบประมาณดังกลาวเปนจำนวนหนึ่ง

เพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพเหลานั้น โดยงบประมาณในการสรางสถานบริการสาธารณสุขที่ใชในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19 นั้น นอกจากงบประมาณประจำปรัฐบาลไดจัดสรรไวสำหรบัการจดัตั้งสถานบริการสาธารณสุขที่มอียู

นั้น จำเปนตองนำมาใชเพื่อสรางสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเจ็บปวยของผูปวยโควิด-19 สงผลใหงบประมาณดังกลาว

อาจไมเพียงพอตอการจัดสรรในการใชสำหรับการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพสำหรับผูสูงอายุได  

     ดังนั้น กอนที่จะมีการลงทุนดำเนินธุรกิจจริง ผูวิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาและพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบถึงความ

เปนไปไดในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม โดยทำการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจตั้งแตตนทุนในการ

ปรับปรุงตกแตงสถานที่ ตนทุนดานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ตนทุนในการใหบริการดานตางๆ คาสาธารณูปโภค คาจาง

บุคลากร ตลอดจนรายไดของแตละเดือน เพื่อศึกษาถึงโครงสรางในการลงทุน ตนทุนในการประกอบธุรกิจความเปนไปไดใน

การทำธุรกิจเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนและเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะทำใหธุรกิจสามารถ

ดำเนินงานจนบรรลุถึงเปาหมายที่ตั้งไว 

 

1.1 วัตถุประสงคของการศึกษา   

     1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมและความตองการของผูใชบริการ

สถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

      2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมและความตองการของ

ผูใชบริการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม และนำเสนอรายงานทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินเพื่อนำไปสูการ

ตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

     3. เพื่อวิเคราะหความออนไหวของการลงทุนในธรุกจิสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

 

1.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1. ทำใหทราบถึงตนทุนจากการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมและจัดทำสมมติฐานรายจายเพื่อใช

เปนประโยชนในการวางแผนคาใชจายในธุรกจิและการจดัสรรเงินทนุในการประกอบธรุกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

     2. ทำใหทราบถึงผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม และจัดทำสมมติฐานรายไดเพื่อ

ทราบถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน 

     3. สามารถนำรายงานทางการเงิน ไดแก งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดเพื่อนำขอมูลมาใชในการศึกษาประกอบการ

ตัดสินใจในการลงทุนจุดคุมทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนคิดลด อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

อัตรากำไรขั้นตน และอัตรากำไรสุทธิที่ไดจากการศึกษามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจลงทุนในธุรกจิสถานบรกิารดแูลผูสูงอายุ

ในโรงแรม 

     4. ทำใหทราบถึงความเปนไปไดทางการเงินในการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 
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2. ทบทวนวรรณกรรม   

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหความคุมทุน 

     การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis) ไดผานการพัฒนามาเปนลำดับ ดังปรากฏตามหลักฐาน

ของ เพรสทและเทอรวี่ (Prest and Turvey, 1965 อางถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549: 131) ที่ไดระบุวา การ

วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการไดเริ่มมีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกเมื่อตนศตวรรษที่ 20 เมื่อ

รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายเกี่ยวกับ “The River and Harbor Act” ในปค.ศ. 1902 เพื่อแกปญหาการ

บริหารงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกิจการพาณิชยนาวีโดยกฎหมายฉบับนี้ไดให

ความสำคัญของโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตนทุนและผลประโยชนทางการคา (Commercial Costs and Benefits) และจาก

ขอกฎหมายดังกลาว ไดนำมาสูการพัฒนาเทคนิคทางดานการตีคาตนทุนและผลประโยชนที่มีตัวตนหรือที่สามารถคิดคำนวณ

เปนตัวเงิน (Tangible Costs and Benefits) ของโครงการได 

     นับแตนั้นเปนตนมา การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนก็ไดรับความสนใจกันอยางกวางขวางและจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้

สวนหนึ่งเปนเพราะนักเศรษฐศาสตรไดใหความสนใจในการนำหลักเศรษฐศาสตรสวัสดิการ มาประยุกตใชกับการวิเคราะห

ตนทุนและผลประโยชนและอีกสวนหนึ่งเปนเพราะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ประเทศตาง ๆ ไดใหความสนใจในการ

บูรณะฟนฟูและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เกิดใหมไดเริ่มใหความสนใจในการ

พัฒนาประเทศเพื่อแกปญหาความยากจน นอกจากนี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง ไดมีการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศขึ้น

หลายองคกร เชน องคการสหประชาชาติธนาคารโลก ฯลฯ โดยองคกรระหวางประเทศเหลานี้และกลุมประเทศที่พัฒนาแลว

ตางก็มีนโยบายใหความรวมมือชวยเหลือแกประเทศที่กำลังพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจจึงกลายเปนสวนหนึ่งของการเมือง

ระหวางประเทศในสมัยนั้น เมื่อประเทศตาง ๆ หันมาใหความสนใจเรื่องการบูรณะและพัฒนาประเทศกันมากขึ้น จึงมีผลให

เกิดความตองการเงินกูและเงินชวยเหลือเปนจำนวนมาก เพื่อนำมาใชกับโครงการลงทุนขั้นพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม แตในขณะเดียวกันเงินออมภายในของแตละประเทศก็มีจำกัดและไมเพียงพอกับความตองการ จึงตองขอกูเงินและขอ

ความชวยเหลือจากสถาบันและองคกรระหวางประเทศ ทำใหสถาบันและองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ธนาคารโลกไดหันมาใหความสนใจกับการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการวาโครงการนั้น ๆ คุมคาตอการลงทุน

หรือไม ธนาคารโลกไดเขามามีบทบาทอยางสำคัญในการพัฒนาและประยุกตใชการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของ

โครงการตาง ๆ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจทางการลงทุน 

     การตัดสินใจทางการลงทุน (Investment Decision) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกโครงการลงทุนวากิจการ

ควรเลือดลงทุนโครงการใด จึงจะใหผลตอบแทนตามความตองการ โดยใชเกณฑในการตัดสินใจทางการลงทุน ซึ่งจำแนกเปน

เกณฑการตัดสินใจที่ไมคำนึงถึงคาของเวลาไดแก การคำนวณหาระยะเวลาคืนทุน (PB) การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (BCR) และเกณฑการตัดสินใจที่คำนึงถึงคาของเวลา ไดแก การคำนวณหาคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตรา

ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) (ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล, 2552) เกณฑตางๆที่ใชในการตัดสินใจทางการลงทุนนี้ จะทำใหผู

วิเคราะหโครงการลงทุนตัดสินใจวาควรลงทุนในโครงการนั้นๆ หรือไม โดยปกติโครงการที่ใหคาตางๆ ดังตอไปนี้ถือวาควร

ลงทุน ไดแก ระยะเวลาคืนทุนของโครงการควรส้ันกวาหรือเทากับระยะเวลาคืนทุนที่กิจการกำหนดมูลคาปจจุบันสุทธิควรมีคา

มากกวาหรือเทากับ 0 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนควรมีคาเทากับหรือมากกวา 1 และอัตราผลตอบแทนของโครงการ

ควรมีคาเทากับหรือสูงกวารอยละ 15 (ฉัตรชัย บุญ บวรรัตนกุล, 2552) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหผลตอบแทน 

     ตนทุนเงินทุน (cost of capital) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดที่ธุรกิจตองเสียไปเพื่อใหไดเงินทุนจำนวนหนึ่งเขามาใชในการ

ลงทุน โดยคำนวณมาเปนอัตราสวนรอยละของเงินทุนที่ธุรกิจไดรับจริง (สุมาลี อุณหะนันท, 2548) 

หลักการในการจัดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม 

     สิ่งสำคัญในการวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางดานธุรกิจคือ การกำหนดโครงสรางเงินลงทุนที่เหมาะสม เพื่อใหการ

ดำเนินงานของทุกฝายไปสูเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินงานทางธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยหลักการในการจดโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสมประกอบดวย 4 ประการ ดังนี้ 

1. ตองทำใหตนทุนเงินทุนทั้งหมดต่ำสุด 

2. นำเงินทุนระยะยาว ซึ่งมีตนทุนสูงและระยะเวลาการผอนชำระยาวไปลงทุนในสินทรัพยระยะยาวและนำเงินลงทุนระยะส้ัน

ไปลงทุนในสินทรัพยระยะส้ัน เชน เจาหนี้การคา ซึ่งถือวาเปนแหลงที่ไมมีตนทุน  

3. พิจารณาจำนวนแหลงเงินทุนทั้งหมดและตนทุนที่แทจริง โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับภาษีรวมดวย 

4. คิดสัดสวนแหลงเงินทุนแตละแหลงเปนเปอรเซ็นตตอเงินทุนทั้งหมด 

 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในเร่ืองโครงสรางเงินทุน 

     จากที่ไดกลาวในขางตนแลววาโครงสรางของเงินทุนเปนสวนผสมของการจดหาเงินทุนระยะยาวจากแหลงตาง ๆ ไดแก 

หนี้สิน หุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ ซึ่งเปนลักษณะของการจัดหาเงินทุนที่ธุรกิจตองการใช การพิจารณาเกี่ยวกับการจัด

โครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมจะชวยใหเกิดประโยชนในดานการทำกำไร การวางแผนการขยายงานในอนาคต ตลอดจน

การพิจารณาเกี่ยวกบการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ ในอนาคตไดเชนกัน โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง

เงินทุนของกิจการสามารถแบงออกไดเปน 9 ประการ ดังนี้ 

    1. โครงสรางของสินทรัพย (asset structure) ธุรกิจที่มีหลักทรัพยสำหรับใชเปนหลักประกัน (collateral) ไดมากก็จะ

สามารถจดหาเงินทุนจากหนี้สินไดมาก 

2. อัตราการเจริญเติบโต (growth rate) ธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วจะตองอาศัยแหลงเงินทุนจากภายนอก จึงทำ

ใหมีแนวโนมที่จะใชแหลงเงินทุนจากทรัพยสินมากกวาธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตชา 

3. ความสามารถในการทำกำไร (profitability) ธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมักจะมีแนวโนมการใชแหลง

เงินทุนจากหนี้สินอยู 

4. ความสม่ำเสมอของยอดขาย (sale stability) ธุรกิจที่มียอดขายสม่ำเสมอ สามารถใชประโยชนของเงินทุนจากหนี้สินได

มากกวาธุรกิจที่มียอดขายไมแนนอน 

5. ความยืดหยุนในการจัดหาเงินทุน (financial flexibility) เปนการวางแผนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องโครงสรางเงินทุน 

โดยมีการปรับใหสอดคลองกับสภาพการณทางธุรกิจเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

6. ทัศนคติของเจาหนี้และตัวแทนการจัดอันดับ (lender and rating agency attitudes) ถาธุรกิจมีการกอหนี้มากจะสงผล

ใหมีดอกเบี้ยจายสูง ซึ่งทำใหเจาหนี้จัดอันดับวาเปนธุรกิจที่มีภาระหนี้สูง 

7. ภาษี (taxes) เนื่องจากดอกเบี้ยสามารถนำไปใชเปนคาใชจายกอนเสียภาษีได ดังนั้น อัตราภาษียิ่งสูง ประโยชนจากการใช

เงินทุนจากหนี้สินก็จะยิ่งมีมากขึ้น 

8. การควบคุม (control) การดำเนินการทางดานธุรกิจในปจจุบันมักจะมีการกอหนี้เพื่อนำเงินไปใชในการซื้อหุนสามัญคืน 

เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการถูกครอบงำกิจการ (risk of a takeover) ของบุคคลภายในหรือกลุมบุคคลภายนอกกิจการที่

อยากเขามาควบคุมกิจการ 
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9. สภาวะตลาด (market conditions) สถานการณทางดานตลาดการเงินและดานเศรษฐกิจ จะมีผลการตัดสินใจในการ

กำหนดโครงสรางเงินทุน เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     พาณิภัค พระชัย(2560) การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานกาแฟ “บานกาแฟสด หลังมอ 24 ชม.” ฝงยู

พลาซา มหาวิทยาลัยขอนแกน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานกาแฟ “บานกาแฟสด 

หลังมอ 24 ชม.” ฝงยูพลาซา มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 ดาน ไดแก ความเปนไปไดดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ 

และดานการเงิน โดยแจกแบบสอบถามกลุมประชากรเปาหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยูบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย ฝงยูพลาซา จำนวน 400  ชุด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟสด และ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานกาแฟ ผลการศึกษา พบวา ดานการตลาด มีความเปนไปได เนื่องจากมีความสนใจ

ในการเขามาใชบริการ รอยละ 75.75 และสวนประสมการตลาด (7Ps)ใหความสำคัญดานหลักฐานทางกายภาพ ดานเทคนิค 

มีความเปนไปได เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัยขอนแกน มีพื้นที่จอดรถอยางเพียงพอ ดานการจัดการ มีความเปนไป

ได เนื่องจากโครงการมีพนักงานทั้งหมด 7 คน ผานการคัดเลือก ผลตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสม และดานการเงิน 

มีความเปนไปได เนื่องจากใชงบประมาณเงินทุน 5,003,596 บาท ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ป อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (IRR) รอยละ 34.74 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 5,540,237 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 3 เดือน 7 วัน จึงสรุปไดวา

โครงการนี้มีความเปนไปไดและเหมาะสมในการลงทุน 

     ขวัญกมล เกรียงอุปถัมภ (2561) การศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจโฮสเลกรณีศึกษา: พื้นที่เขตคลองสาน 

ธนบุรีศึกษางานวิจัยนี้เปนการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจโฮสเทล พื้นที่เขตคลองสาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) โดยการศึกษาหลักการความเปนไปไดทางดานการตลาด ทางดานเทคนิค 

ทางดานการบริหาร และทางดานการเงินในการทำธุรกิจประเภทโฮสเทล งานวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาและวิจัยดวย

การรวบรวมขอมูล ทบทวนวรรณกรรม รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากนั้นทำการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการ

ลงสัมภาษณเจาของกิจการและพนักงานที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจโฮสเทลในเขตคลองสาน และรอบเขตคลองสาน โดย

การตั้งคำถามจากปจจัย 4 หลักการ ไดแก ทางดานการตลาด ทางดานเทคนิค ทางดานการบริหาร และทางดานการเงิน และ

นำมาวิเคราะห อธิบายเปนรายละเอียดเชิงพรรณนา สรุปประเด็นสำคัญ และเพื่อใชแนวทางในการชวยตัดสินใจของผูที่

ตองการลงทุนประกอบธุรกิจโฮสเทล เขตคลองสาน สรุปผลการศึกษาพบวา พื้นที่เขตคลองสานมีศักยภาพเพียงพอในการ

ประกอบธุรกิจโฮสเทลใหประสบความสำเร็จได โดยอาศัยหลักการความเปนไปไดของโครงการ และจากการสัมภาษณพบวา

เจาของกิจการและพนักงานธุรกิจโฮสเทลเห็นดวยกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาความเปนไปไดในการ

ประกอบธุรกิจโฮสเทลดานการตลาดที่นำเสนอมากที่สุด จากการนำเสนอเรื่องการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

ของพื้นที่มาสรางคุณคาและเปนจุดแข็งซึ่งทำใหโฮสเทล แตกตางจากที่อื่นปจจัยสวนบุคคลของกลุมเปาหมายในแงของปจจัย

สวนบุคคลของผูสูงอายุที่เขามารับบริการดูแลผูสูงอายุเนื่องจากไมสามารถอยูไดดวยตัวเองหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได

หรือตองการการดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง ลูกคาเปาหมายในธุรกิจนี้ ไดแก ผูสูงอายุ เด็ก และญาติ กลุมเปาหมาย

หลักคือ 1) กลุมลูกคาเปาหมายในเขตเมือง 2) กลุมลูกคาเปาหมายตามความสนใจ และ 3) กลุมลูกคาเปาหมายแยกตาม

รายได ปจจัยในการเลือกใชบริการ ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรมและคานิยมไทย ปจจัยทางสังคม ความเชื่อในคุณภาพการ

บริการ และปจจัยดานไลฟสไตลของผูสูงอายุ 
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      พจนา ศรีเจริญ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสมาคมขาราชการนอกประจาการใน

จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสมาคมขาราชการนอกประจาการใน

จังหวัดเลย และศึกษาปจจัยตาง ๆ ไดแกปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ปจจัยครอบครัว

ประกอบดวย การอยูกับครอบครัว จานวนบุตร ปจจัยเศรษฐกิจและสังคมประกอบดวย การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา การ

เปนสมาชิกกลุมในเวลาวาง ตาแหนงหนาที่ ภาระหนี้สินและรายได ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชิวิตผูสูงอายุในสมาคม

ขาราชการนอกประจาการจังหวัดเลย กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือสมาชิกผูสูงอายุในสมาคม ขาราชการนอกประจาการที่มีภูมิลา

เนาอยูในจังหวัดเลย จานวน 255 คน เก็บขอมูลโดยใชวิธีสัมภาษณ  ผลการวิจัยระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวาสวนใหญอยู

ในระดับปานกลาง สวนผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ปจจัยเศรษฐกิจ

และสังคม ไดแก การเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมในเวลาวาง ตาแหนงหนาที่ ภาระหนี้สินและรายได มีความสัมพันธกับระดับ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา แนวทางสาคัญในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ควร

ใหความสาคัญในดานการจัดหารายได โดยการสงเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม และการจัดกิจกรรมในเวลาวาง เชน 

การเปนวิทยากรในทองถิ่นใหความรูตามประสบการณตามความถนัดในชุมชน รวมทั้งการสงเสริมการใชเวลาวางอยาง

เหมาะสม เชน ไปเยี่ยมเพื่อน/ญาติ อานหนังสือ ทาอาหาร นอนพักผอน เปนตน เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณคา

แกสังคม 

     ชนะโชค คาวัน (2553) ไดศึกษาแนวทางการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตาบลปลาปาก 

จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และเพื่อศึกษาแนวทางสรางเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตาบล ปลาปาก ทาการศึกษาเปน 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของ

องคการบริหารสวนตาบลปลาปาก จากกลุมตัวอยางผู สูงอายุจานวน 213 คน ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการสรางเสริ 

www.ssru.ac.th 39 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตาบลปลาปาก ผูใหขอมูลเปนผูสูงอายุและเปน

ผูเกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุจานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุขององคการบริหารสวน

ตาบลปลาปาก มีคุณภาพชีวิตไมวาจะเปนในภาพรวม หรือรายดาน ซึ่งประกอบดวยดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดาน

สัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม สวนใหญจะอยูในระดับปานกลาง สวนแนวทางการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ มี 4 แนวทางไดแก แนวทางการมีสวนรวมของครอบครัว แนวทางการพัฒนาดานจิตใจ แนวทางการชวยเหลือกรณี

การเจ็บปวย แนวทางการสงเสริมรายได และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการดารงชีพของผูสูงอายุ 

      สุพร คูหา (2552) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตาบลหนองขาว อาเภอทามวง จังหวัด

กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) ศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 2) ศึกษาปญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ และ 3) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 

60 ปขึ้นไป รวม 280 คน ใชแบบสัมภาษณ ในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหดวยสถิติคาความถี่ รอยละ ผลการศึกษาพบวา 

1) สภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาดานรางกายโดยการเจ็บปวยทางรางกาย ดานจิตใจพบวามีปญหาเกี่ยวกับ

ความจาไมดี แตพบวามีความพอใจตอความสัมพันธทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใสของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยัง

พบวามีความพอใจตอสภาพแวดลอมที่เปนอยูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอกบาน เชน สะอาด บรรยากาศดี ไมมีมลพิษ 2) 

ปญหาการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากผูสูงอายุขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหา

ของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 3) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุพบวา ตองใหความสาคัญในการปรับปรุง
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คุณภาพชีวิตทางดานรางกายเปนอันดับแรกกอน โดยการออกหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เปนประจาทุกเดือน รองลงมาตอง

ใหความสาคัญทางดานจิตใจโดยการเสริมสรางความมั่นคงทางใจดวยการจัดโครงการแสดงธรรมเทศนาสาหรับผูสูงอายุเปน

ประจาทุกเดือน นอกจากนี้ควรเสริมสรางความสัมพันธทางสังคมใหแกผูสูงอายุ โดยจัดกิจกรรมกลุม ชมรมสาหรับผูสูงอายุ

เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม รวมถึงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม ควรเนนใหมีการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพ

คนชราแบบจัดเปนสวัสดิการใหแกผูสูงอายุโดยมีหลักเกณฑชัดเจน 

2.5 กรอบแนวความคิด 

 
 ขั้นตอนที่ 1       ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 

3. วิธีการศึกษา 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุ จำนวน 10 คน และ ผูใชบริการสถานบริการ

ดูแลผูสูงอายุ จำนวน 50 คน 

 

 

 

1. ศึกษาขอมูลโครงการ 

2. ตนทุนโครงการ 

3. คาใชจายในการดำเนินการ 

4. ผลตอบแทนจากการดำเนินการ 

สัมภาษณเชิงลึก 

ผูประกอบการ 

แบบแปลนโครงการ 

จัดทำสมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจาย 

จัดทำรายงานทางการเงิน 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 

2. งบกำไรขาดทุน 

3. งบกระแสเงนิสด 

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิเพื่อดูความคุมคาในการลงทุน 

1. ระยะคืนทุน (Payback Period) 

2. อตัราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio) 

3. มูลคาปจจุบนัสุทธิ (Net Present Value) 

4. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 

ตัดสินใจลงทุนหรือไมลงทุนในโครงการ 
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3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการ

ลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมจากเอกสาร หนังสือ ตำรา งานวิจัยและบทความวิชาการ 

     2. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูประการธุรกิจสถานบริการดูแล

ผูสูงอายุในโรงแรม จำนวน 10 คน และผูใชบริการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม จำนวน 50 คน 

 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern matching) โดยการสรางขอสรุปจากการเก็บขอมูลที่ได นำมา

เปรียบเทียบกับขอมูลทางทฤษฎี (Theory) และงานวิจัยที่ผานมา แลววิเคราะหขอมูลในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม 

     ผลการศึกษาขอมูลการลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมดวยการดำเนินการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สถาน

บริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม จะเปนอาคารที่สรางขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจโดยตรง เจาของธุรกิจประเภทนี้สวนใหญจะมี

ความรูพื้นฐานทางดานการแพทย การพยาบาล เชน แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล เปนตน กอตั้งมาประมาณ 4-6  ป ใชเงิน

ลงทุนของตนเองประกอบกับการกูยืมจากธนาคาร โดยเริ่มจากการปรับปรุงตอเติมสถานที่และจัดซื้ออุปกรณ สำหรับการเปด

ใหบริการในชวงแรก ประมาณ 4-8 เตียงกอน และเมื่อมีความตองการของลูกคาเพิม่มากขึน้ จึงคอยขยายพื้นที่ปรับปรุงตอเตมิ

และซื้ออุปกรณเพิ่มจนครบตามจำนวนเตียงที่ไดวางแผนไว 

     เงินลงทุนเริ่มแรกมีความแตกตางกันตามลักษณะของรูปแบบสถานที่และพื้นที่ใชสอย ถาเปนลักษณะขออาคารที่สราง

ขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจโดยตรง ใชเงินลงทุนประมาณ 1-4 ลานบาท โดยสามารถรองรับผูสูงอายุไดประมาณ 20–35 เตียง 

แบงเปนคาปรับปรุงตอเติมสถานที่และวางระบบสาธารณูปโภคประมาณ 50% เปนคาอุปกรณ ประจำหองพักและเครื่องมือ

ทางการแพทย ประมาณ 30% เปนคาเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการใหบริการประมาณ 10% มีเงินสดหมุนเวียนไวใชในกิจการ

ประมาณ 10%  

 

4.2 ผลการวิเคราะหการลงทุน 

ผลการวิเคราะหโครงการลงทุนขอมูลทั่วไป 

     การลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม แบงเปนคาใชจายในการลงทุน ไดแก คาปรับปรุงและตกแตงสถานที่ 

1,000,000 บาท คาอุปกรณหองพยาบาล 100,000 บาท อุปกรณหองสันทนาการและกายภาพบำบัด 60,000 บาท อุปกรณ 

ประจำหองพัก 1,000,000 บาท อุปกรณบริการอาหาร 70,000 บาท อุปกรณบริการซักรีด 150,000 เครื่องซักผา 200,000 

บาท คาใชจายทางการตลาด 80,000 บาท และเงินสดหมุนเวียนในกิจการ 450,000 บาท 

     คาใชจายในปเริ่มแรกประกอบดวย คาเชาสถานที่ 800,000.00 บาท คาสาธารณูปโภคคาน้ำ-คาไฟ 424,400.00 บาท 

ตนทุนคาประกอบอาหาร 452,000.00 บาท คาซักรีด 324,400.00 บาท เงินเดือนและคาจาง 3,196,800.00 บาท สวัสดิการ

พนักงาน 135,000.00 บาท คาการตลาดประชาสัมพันธ 78,600.00 บาท อุปกรณสำนักงานสิ้นเปลือง 235,800.00 บาท 
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ผอนชำระเงินกูสวนเงินตน 151,061.80 บาท ผอนชำระเงินกูที่เปนดอกเบี้ย 320,670.68 บาท คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 

239,999.40 บาท 

     สมมติฐานรายไดในปที่ 1 ประกอบดวยคาบริการรายเดือนจากลูกคา 7,500,000 บาท รายไดจากการจำหนายเวชภัณฑ

ทางการแพทย 120,000 บาท รายไดจากการใหบริการทางการพยาบาลพิเศษ 240,000 บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

     สมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจายที ่ไดจากการเก็บขอมูล งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปแรกมียอดขาย 

6,606,520.00 บาท หักตนทุนขาย 4,674,184.90บาท หักคาเสื่อมราคา 593,524.50 บาท หักดอกเบี้ยจายเงินกูระยะยาว 

320,670.68 บาท เทากับกําไรสุทธิกอนหักภาษี 1,018,139.92 บาท ซึ่งเมื่อหักภาษีเงินไดใน อัตรารอยละ 20 ซึ่งเทากับ 

203,627.98 บาทแลว ในปแรกมีกําไร 814,511.94 บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

     สมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจายที่ไดจากการเก็บขอมูลงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับปแรก มีสินทรัพย

หมุนเวียนเปนเงินสด ,001,121.54 บาท และสินทรัพยถาวร 3,310,000.60 บาท รวมสินทรัพยทั้งสิ้น 5,311,122.14 บาท มี

หนี้สินไมหมุนเวียนเทากับ 2,588,938.20 บาท สวนของเจาของซึ่งประกอบดวยเงนิทุน 1,160,000.00 บาท และกำไรสุทธิใน

ปแรกเทากับ 1,562,183.94 บาท รวมหนี้สินและสวนของเจาของเทากับ 5,311,122.14 บาท 

งบกระแสเงินสด 

     สมมติฐานรายไดและสมมติฐานรายจายที่ไดจากการเก็บขอมูลงบกระแสเงินสด มีเงินสดรับจากหุนสามัญ 23,483,485.54 

บาท หุนกู 10,000,000 บาท รายได 29,135,810.72 บาท โดยมีตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 13,483,485.54 บาท 

ชำระเงินกู 10,000,000 บาท คาเส่ือมราคาสะสม 593,524.50  บาท สินทรัพยถาวร 12,889,961.04 บาท ภาษี 203,627.98 

บาท รวม 12,686,333.06 บาท ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 2,001,121.54 บาท มีเงินสดหมุนเวียน ณ วันตนงวด 

13,483,485.54 บาท จึงทำใหเงินสด ณ วันส้ินงวดเทากับ 2,001,121.54 บาท 

มูลคาปจจุบันสุทธิ(Net Present Value: NPV) 

     การประเมินโครงการดวยวิธีหาคาปจจุบันสุทธิ หากคํานวณคาปจจุบันสุทธิไดคาเปนบวกควรจะลงทุนในโครงการนั้นและ

ควรปฏิเสธโครงการลงทุนหากคาปจจุบันสุทธิเปนลบ จากการคํานวณโครงการนี้พบวามีคาเปนบวก จํานวน 11,232,181.12 

บาท หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับจากโครงการมีคามากกวาเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

     มีระยะเวลาคืนทุนที่ 7 ป 9.816 เดือน (7 ป 10 เดือน) 

อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 

     อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) หมายถึง อัตราลดคา (Discount Rate) ที่ทําใหมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในการลงทุนเทากับ มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่ไดรับในอนาคต เปนอัตราที่นําไป

ลดคาแลวทําใหกระแสเงินสดรับเทากับกระแสเงินสดจายพอดี นั่นคือ NPV = 0 

     จากการคํานวณหาคา IRR เพื่อหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการในการดําเนินโครงการ 20 ป จะได IRR เทากับ 

53% ซึ่งมากกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ตองการ (20%) 

ดังนั้นจึงยอมรับโครงการ 
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5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

     ผลจากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินการลงทุนสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรมจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุม

ผูประกอบการธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม ทำใหผูวิจัยไดสมมติฐานรายจายในสวนโครงสรางตนทุนการลงทุน 

ตนทุนขายการประมาณการรายไดของโครงการโดยเมื่อผูวิจัยนำมาวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ และระยะเวลาคืนทุนแลวพบวา มีระยะเวลาคืนทุนคือภายใน 7 ป เทานั้น มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

มากกวารอยละ 50 มีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวกและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคามากกวาคาเสียโอกาสในการลงทุน

ที่กำหนดไวในอัตรารอยละ 20 ดังนั้นโครงการจึงมีความคุมคาตอการลงทุน สอดคลองกับงานวิจัยของพาณิภัค พระชัย(2560) 

ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานกาแฟ “บานกาแฟสด หลังมอ 24 ชม.” ฝงยูพลาซา มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 

ผลตอบแทนและสวัสดิการมีความเหมาะสม และดานการเงิน มีความเปนไปได เนื่องจากใชงบประมาณเงินทุน 5,003,596 

บาท ระยะเวลาการดำเนินการ 5 ป อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) รอยละ 34.74 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 

5,540,237 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2 ป 3 เดือน 7 วัน จึงสรุปไดวาโครงการนี้มีความเปนไปไดและเหมาะสมในการลงทุน และ

ยังสอดคลองกับ ขวัญกมล เกรียงอุปถัมภ (2561) ศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจโฮสเทลกรณีศึกษา: พื้นที่เขต

คลองสาน ธนบุรี  พบวา พื้นที่เขตคลองสานมีศักยภาพเพียงพอในการประกอบธุรกิจโฮสเทลใหประสบความสำเร็จได โดย

อาศัยหลักการความเปนไปไดของโครงการ และจากการสัมภาษณพบวาเจาของกิจการและพนักงานธุรกิจโฮสเทลเห็นดวยกับ

หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจโฮสเทลดานการตลาดที่นำเสนอมากที่สุด 

จากการนำเสนอเรื่องการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของพื้นที่มาสรางคุณคาและเปนจุดแข็งซึ่งทำใหโฮสเทล 

แตกตางจากที่อื่นปจจัยสวนบุคคลของกลุมเปาหมายในแงของปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุที่เขามารับบริการดูแลผูสูงอายุ

เนื่องจากไมสามารถอยูไดดวยตัวเองหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดหรือตองการการดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง 

ลูกคาเปาหมายในธุรกิจนี้ ไดแก ผูสูงอายุ เด็ก และญาติ กลุมเปาหมายหลักคือ 1) กลุมลูกคาเปาหมายในเขตเมือง 2) กลุม

ลูกคาเปาหมายตามความสนใจ และ 3) กลุมลูกคาเปาหมายแยกตามรายได ปจจัยในการเลือกใชบริการ ไดแก ปจจัยดาน

วัฒนธรรมและคานิยมไทย ปจจัยทางสังคม ความเชื่อในคุณภาพการบริการ และปจจัยดานไลฟสไตลของผูสูงอายุ 

 

ขอเสนอแนะ 

     การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินการลงทุนสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม เปนการวิเคราะหความเปนไปได

ทางดานการเงิน (Financial Analysis) ทำใหไดขอเสนอแนะบางประการเพื่อเปนแนวทางใหผูที่สนใจหรือมีความเกี่ยวของ

นำไปเปนแนวทางในการลงทุนในกิจการสถานบริการดูแลผูสูงอายุในโรงแรม ซึ่งคาดวาจะมีความตองการในตลาดในอนาคต

อยางมากเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันประกอบกับจำนวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย จากการศึกษา

พบวา เมื่อคาใชจายในการดำเนินงานสูง สงผลใหมูลคาปจจุบันสุทธิอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนนานขึ้น 

ดังนั้น ผูที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ตองมีการบริหารจัดการตนทุนที่ดี ควบคุมไมใหตนทุนสูงเกินไปเพื่อทำใหอัตราผลตอบแทน

จากโครงการเพิ่มขึ้น 
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ประสบการณของลูกคารานกาแฟ: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 

Customer Experience in Coffee Shop: A Systematic Literature Review 
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1 และ พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ12 

Natsawan Mora and Pittawat Ueasangkomsate  

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวโนมของประสบการณของลูกคารานกาแฟดวยวิธีการทบทวนวรรณกรรม

อยางเปนระบบ โดยผูวิจัยไดทำการสืบคนบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณของลูกคารานกาแฟทั้งหมดจากฐานขอมูล 

Scopus แลวจึงกลั่นกรองและดำเนินการคัดเลือกบทความ จากนั้นผูวิจัยจึงไดดำเนินการวิเคราะหขอมูล ซึ่งพบแนวโนมวามี

ผูสนใจศึกษาเรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากในอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปองค

ความรูของปจจัยสำคัญที่สงผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟ ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาพบปจจัยสำคัญ อันประกอบดวย 

ปจจัยทางกายภาพและการรับรู ดานอารมณ ปจจัยทางสังคม และปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีอิทธิพลตอ

ประสบการณของลูกคารานกาแฟ ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูประกอบการรานกาแฟและผูที่สนใจ

ในการนำความรูที่ไดไปกำหนดเปนกลยุทธและแนวทางการพัฒนาการบริการ เพื่อใหเกิดการสรางประสบการณของลูกคาราน

กาแฟตอไป 

คำสำคัญ: ประสบการณลูกคา, รานกาแฟ, การบริการ, ธุรกิจ 

Abstract 

This study aims to examine the trends in customer experience in the coffee shop through a 

systematic literature review. We examined the related studies involving customer experience in the coffee 

shop based on the Scopus database. Then, we analyzed and selected the related research, indicating that 

the research in this area has been increased. Regarding the content analysis, it was found that there are 

important factors influencing the customer experience in the coffee shop, consisting of physical and 

emotional perception factors, social factors, technology and innovation factors. The finding will benefit 

entrepreneurs and other interested parties in designing the strategy and the guidelines for service 

development in order to create the customer experience in the coffee shop. 

Keywords: Customer experience, Coffee shop, Service, Business 
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1. บทนำ 
 

กาแฟ เปนหนึ่งในเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกบริโภคบอยที่สุด และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟก็เปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั่วโลก (Motoki, Takahashi and Spence, 2021) อีกทั้ง รานกาแฟไดรับการขนานนามวาเปน 

"ที่ที ่สาม" ในการใชชีวิตในเมืองรองมาจากที่ทำงานและบาน โดยใชเปนสถานที่สำหรับพบปะผูคน พักผอน และพัฒนา

ความสัมพันธ อยางไรก็ตาม การเติบโตของรานกาแฟในพื้นที่เขตเมืองแสดงใหเห็นวา รานกาแฟกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ 

(Ferreira, Ferreira and Bos, 2021) ในขณะที่ความตองการบริโภคกาแฟภายในประเทศไทย มีทิศทางเพิ่มมากขึ้นตามการ

ขยายตัวของธรุกิจรานกาแฟภายในประเทศ โดยในป พ.ศ. 2561 พบวา ประเทศไทยมีรานกาแฟรวม 8,025 แหง มีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ 6.2 ตอป ในชวงระหวางป พ.ศ. 2557 - 2561 มูลคาตลาดธุรกิจรานกาแฟในประเทศไทยมีมูลคา

ประมาณ 28,509 ลานบาท เติบโตรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2561 และคาดการณวา ตลาดธุรกิจรานกาแฟในประเทศไทย 

สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องเฉล่ียในอัตรารอยละ 5.3 ตอป ระหวางป 2561 - 2565 (ศูนยอจัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

, 2562) 

การเติบโตอยางรวดเร็วและเปนวงกวางของรานกาแฟ ทำใหธุรกิจรานกาแฟมีการแขงขันสูง ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการ

จึงจำเปนตองสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยตองหาวิธีการดึงดูดและรักษาลูกคาของตนไว รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการ

ทำกำไร ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่มีผลตอความตั้งใจกลับมาใชบริการของลูกคา ซึ่ง สุนัน คงธงชัย (2563) ไดทำการศึกษา แรงจูงใจ

ในการแชร คุณคาประสบการณ และทัศนคติของผูบริโภค ที่สงผลตอความตั้งใจแนะนำรานกาแฟสดขนาดยอมผูประกอบการ

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบวา คุณคาประสบการณมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจแนะนำรานกาแฟสด

ขนาดยอมผูประกอบการไทย ซึ่งแสดงใหเห็นวา นอกจากคุณภาพของสินคาและการบริการแลว ประสบการณของลูกคา 

(Customer Experience) เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหลูกคาเกิดการกลับมาใชบริการและแนะนำรานกาแฟ  ในขณะที่ ไขมุกด 

วิกรัยศักดา และ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2562) ไดกลาววา ประสบการณลูกคา มีบทบาทสำคัญตอการทำการตลาดในยุค

ปจจุบัน เนื่องจากประสบการณไดสรางการจดจำ และเกิดคุณคาในมุมมองของลูกคาแบบเชิงลึก ทำใหเกิดความผูกพันกับ

ธุรกิจในระยะยาว  

จากความเปนมาและความสำคัญที่กลาวมาขางตน ทำใหผูวิจัยตระหนักและสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของ

ลูกคารานกาแฟ โดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ดวยการบททวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับประสบการณของลูกคา 

แลวจึงตรวจสอบและกลั่นกรองบทความวิจัยทั้งหมดจากการคนควาบทความวิจัยเกี่ยวกับประสบการณของลูกคารานกาแฟ 

เพื่อใหไดบทความฉบับสมบูรณ จากนั้นจึงวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยจนไดผลการศึกษาในแตละดาน นำมาซึ่งเปน

บทสรุปความรูจากการศึกษาบทบาทและความสำคัญของประสบการณของลูกคารานกาแฟ โดยหวังวาผลของการศึกษาใน

ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูที่สนใจ สามารถนำขอมูลไปวางแผนพัฒนาในการบริหาร และการใหบริการ 

เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเปนที่จดจำ นำไปสูการไดรับประสบการณการที่ดี จึงนำมาซึ่งความไดเปรียบทางการ

แขงขันและรักษาฐานลูกคาเดิมใหเกิดความภักดีจนเกิดการบอกตอไปยังลูกคากลุมใหมตอไป 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
 

ความหมายของประสบการณของลูกคา 

ประสบการณลูกคา (Customer Experience: CE) ไดกลายมาเปนแนวทางในการตอบสนองทางการตลาดที่นับวันยิ่ง

ไดรับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากประสบการณไดสรางการจดจำและเกิดคุณคาในมุมมองของลูกคาแบบเชิงลึก ลูกคาไมเพียง

เกิดความรูสึกพึงพอใจกับประสบการณที่ไดรับ แตยังเกิดความรูสึกผูกพันกับธุรกิจในระยะยาว โดยงานวิจัยของ Shaw and 

Ivens (2005) บงชี้วา รอยละ 85 ของผูจัดการระดับอาวุโสในธุรกิจบริการ มีความเชื่อวาการสรางความแตกตางในวิธีการทาง

การตลาดแบบดั้งเดิม เชน ราคา คุณภาพของสินคา และการบริการ สิ่งเหลานี้ไมสามารถสรางขอไดเปรียบใหแกองคกรไดใน

ระยะยาวอีกตอไป ผูบริหารเหลานี้กลับมีความเห็นตรงกันวา ประสบการณของลูกคาเปนส่ิงที่ธุรกิจควรใหความสำคัญ ซึ่งจาก

การทบทวนวรรณกรรม พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับประสบการณลูกคา และไดใหคำนิยามที่แตกตางกันออกไป โดย Gentile, 

Spiller and Noci (2007) ใหความหมายของประสบการณลูกคาวา เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับสินคา 

พนักงาน หรือสวนตาง ๆ ของธุรกิจ ที่กระตุนใหบุคคลเกิดการตอบสนอง หรือแสดงออกโดยการมีสวนรวมของบุคคลในแตละ

ระดับของเหตุผล อารมณ ประสาทสัมผัส ลักษณะทางกายภาพ และจิตวิญญาณ การประเมินประสบการณของลูกคาขึ้นอยู

กับการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวงัของลูกคา จากการถูกกระตุนเมื่อไดปฏิสัมพันธกบัธุรกจิ และขอเสนอที่ตอบสนองใน

วินาที ที่มีความแตกตางที่จุดสัมผัสบริการ ซึ่งประสบการณของลูกคาเปนส่ิงที่เปนไปโดยธรรมชาติ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

รับรู อารมณความรูสึก และการตอบสนองทางกายภาพ และทางสังคมที่มีตอการสัมผัสทั้งทางตรง และทางออม กับการ

ใหบริการของแบรนดหรือการใชผลิตภัณฑผานหลายชองทางตามเสนทางของผูบริโภค (Customer Journey) (McColl – 

Kennedy, Gustafsson, Jaakkola, Klaus, Radnor, Perks and Friman, 2015) นอกจากนี้ พัลลภา ปติสันต, ชัญญา เหล่ี

ยวรุงเรือง, สมบุญ เกียรติรุงเรืองดี และ วรวิทย ศัลยวุฒิ (2554)  ไดอธิบายประสบการณของลูกคา หมายถึง การที่ลูกคาเกิด

ทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง จะเปนบวกหรือเปนลบนั้น ไดมาจากประสบการณที่ลูกคาเผชิญกับส่ิงเหลานั้นอยูอยางตอเนื่องจนเกิด

เปนภาพฝงใจ เปนภาพลักษณที่ยากตอการเปล่ียนแปลง รวมถึงประสบการณหลังจากที่ผูบริโภคไดเขาใชบริการแลว ผูบริโภค

จะแสดงออกผานพฤติกรรมโดยการบอกตอ เพื่อใหคนที่รูจักไดมาใชบริการตอ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคเกิดความไวใจในการ

ไดรับบริการ (ฐาณิญา อิสสระ และ จารุวรรณ แดงบุบผา, 2560) 

ความสำคญัของประสบการณของลูกคา 

ในภาพรวมขององคกรนอกจากมีการนำเสนอสินคา ผลิตภัณฑ และบริการแลว การนำเสนอประสบการณที่เพิ่มเติมถือ

วามีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพื่อเปนการตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภค ซึ่งการสงมอบประสบการณที่ดีใหกับลูกคามี

ไดหลายประการ (กิตติชัย ศรีชัยภูมิ, 2557) 1) เพื่อกอใหเกิดความทรงจำที่ดี และเปนสิ่งที่นาจดจำ 2) เพื่อใหมีความพิเศษ 

เกิดขึ้นโดยไมซ้ำ 3) เพื่อกอใหเกิดความรูสึกที่ดีกับลูกคาในแตละบุคคล 4) มีการออกแบบใหกับลูกคาเปนรายบุคคล ซึ่งการ

สรางประสบการณของลูกคาถือเปนสิ่งที่กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยฉพาะอยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการ

บริการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคเศรษฐกิจแหงประสบการณ โดยธีรพันธ โลหทองคำ (2564) ไดอธิบาย การตลาด

เชิงประสบการณ (Experiential Marketing) วาเปนกลยุทธการตลาดรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยแนวความคิดที่เกี่ยวกับการรับรู

ของลูกคากลุมเปาหมายเปนหลักสำคัญเพื่อกำหนดรูปแบบ และกลวิธีในการทำการตลาด โดยเชื่อวาประสบการณของลูกคา

กลุมเปาหมายไดรับจากการสัมผัสและการรับรูจากตัวสินคาหรือบริการ และกิจกรรมทางการตลาดทั้งหลายยอมสงผลตอตรา

สินคา  
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โดย Schmitt (1999) ไดนำเสนอแนวคิด Strategic Experiential Modules (SEMs) ในมุมมองของการตลาดเชิง

ประสบการณ ซึ่งสามารถจำแนกออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1). ประสบการณผูบริโภคจากประสาทสัมผัส จากระบบประสาท

สัมผัส ทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น รสชาติ และการสัมผัส 2). ประสบการณผูบริโภคจากความรูสึก เปน

การกระตุนใหเกิดประสบการณเชิงลึกของอารมณความรูสึกภายในเพื่อใหเกิดอารมณรวมเชิงลึกกับ  แบรนด ผานตัวอักษร 

ดนตรี หรือภาพ เพื่อใหผูบริโภคมีความรูสึกผูกพันกับแบรนด 3). ประสบการณผูบริโภคจากความคิด เปนการกระตุนให

ผูบริโภคคิด เกิดความรู และเกิดความคิดสรางสรรค เพื่อสรางแนวความคิดที่ลึกซึ้งใหกับผูบริโภค 4). ประสบการณผูบริโภค

จากการกระทำ เกี่ยวของกับพฤติกรรมและการใชชีวิตของผูบริโภค เปนการกระตุนใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการกระทำ 

พฤติกรรม และวิธีการดำเนินชีวิต 5). ประสบการณผูบริโภคจากความเชื่อมโยง เปนการกระตุนใหเกิดอารมณรูสึกเชื่อมโยง 

หรือรูสึกมีความสัมพันธกับกลุมสังคม และวัฒนธรรมตาง ๆ เปนการตลาดที่มุงขยายผลจากการสรางประสบการณมาเปนการ

สรางความสัมพันธกับบางส่ิงที่เกี่ยวโยงตนเองกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ Mai Chi, Paramita and Ha Minh Quan (2022) ไดศึกษาวา ประสบการณของลูกคาเปนประโยชนตอ

บริษัทเสมอหรือไม โดยการตรวจสอบแรงจูงใจและปฏิสัมพันธของลูกคากับบริบทการบริการ ซึ ่งผลการวิจัยพบวา 

ประสบการณลูกคามีอิทธิพลในเชิงบวกตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของลูกคา ทั้งนี ้ คุณภาพประสบการณของลูกคามี

ผลกระทบอยางมากตอทัศนคติของผูบริโภคสำหรับบริการที่ไมเหมาะสม และทัศนคติของลูกคาใหมและลูกคาปจจุบันก็มีผล

ตอคุณภาพประสบการณที่แตกตางกัน (Roy, 2018) ในขณะที่ Setiawan (2021) ทำการศึกษา วิธีสรางความภักดีของลูกคา

ผานประสบการณของลูกคา ราคาที่รับรู และความพึงพอใจของลูกคา พบวา ประสบการณของลูกคาและการรับรูดานราคา มี

ผลตอความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาในเชิงบวกและมีนัยสำคัญ  

จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสรุปไดวา ประสบการณของลูกคา เกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับสินคา

หรือบริการ ซึ่งเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธระหวางสินคากับลูกคา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของสินคา เกิดการบอก

ตอ และกลายมาเปนลูกคาที่ภักดีตอแบรนด โดยทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ นั้นอาจจะเปนบวก หรือเปนลบก็

ไดขึ้นอยูกับการรับรูของลูกคา โดยการตลาดเชิงประสบการณเปนกลยุทธการตลาดรูปแบบหนึ่งที่อาศัยแนวความคิดเกี่ยวกับ

การรับรูของลูกคากลุมเปาหมายเปนสำคัญ 
 

3. ระเบียบวิธีศกึษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ เพื่อทบทวนแนวคิดประสบการณของลูกคาราน

กาแฟ และรวบรวมบทความวิจัยฉบับสมบูรณมาวิเคราะหและสรุปเนื้อหาในภาพรวม รวมถึง เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับ

การวิจัยในอนาคต โดยการสืบคนรายงานวิจัยและเอกสารเผยแพรจากฐานขอมูล Scopus ตั้งแตป 2003 - 2022 ทั้งนี้ ผูวิจัย

ไดทำการสืบคนบทความวิจัยที่เกี่ยวกับประสบการณของลูกคารานกาแฟ ตามขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 1 โดยใชฐานขอมูล 

Scopus ซึ่งเปนหนึ่งในฐานขอมูลคุณภาพสูงที่ใหญที่สุด ที่มีวารสารทางวิทยาศาสตร การประชุม และหนังสือ ครอบคลุมทั่ว

โลกและระดับภูมิภาค (Baas, Schotten, Plume, Côté and Karimi, 2020)  โดยคำที่ใชสืบคนไดแก คำวา coffee และ 

customer experience ในชื่อบทความและคำสำคัญ ซึ่งผูวิจัยพบงานวิจัยทั้งหมด 96 เรื่อง จากการสืบคนเบื้องตน จากนั้น

จึงตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร ไดงานวิจัยจำนวน 61 เรื่อง แลวจึงตรวจสอบ

เอกสาร โดยการแยกเอกสารที่ไมเกี่ยวของจากชื่อเรื่องและคัดเอกสารที่ชื่อซ้ำกันออก เหลือจำนวน 25 เรื่อง และเมื่อทำการ

วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางละเอียด โดยพิจารณาเพียงบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับปจจัยสำคัญที่
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สงผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟและความสัมพันธของประสบการณของลูกคารานกาแฟกับตวัแปรดานอื่น ๆ ทำให

ไดบทความวิจัยที่ครบถวนสมบูรณจำนวนทั้งหมด 16 เรื่อง ตามเกณฑการคัดเลือกของผูวิจัย 

 

กำหนดคำสำคัญในการสืบคน ไดแก coffee และ customer experience 

จากฐานขอมูล Scopus จำนวน 96 เรื่อง 

 

ตรวจสอบงานวจิัยที่อยูในสาขาวิชาบริหารธุรกจิ และสังคมศาสตร 

คงเหลือจำนวน 61 เรื่อง 

 

ตรวจสอบเอกสารที่ไมเกี่ยวของจากชื่อเรื่อง 

คงเหลือจำนวน 25 เรื่อง 

 

คัดเลือกบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ผานตามเกณฑคัดเลือกและกล่ันกรองโดยผูวิจัย 

จำนวน 16 เรือ่ง 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัย 
 

4. ผลการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ เปนการนำเอกสารทั้งหมดจากการคนควาบทความวิจัยที่เกี่ยวกับประสบการณของลูกคาราน

กาแฟและคัดเลือกเฉพาะงานวิจัยทางดานบริหารธุรกิจ จนไดบทความทั้งหมด 61 เรื่อง มาวิเคราะหและจำแนกประเภทตาม

ปที่พิมพ ผูเขียน และประเทศที่ทำการศึกษา เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของการศึกษาประสบการณของลูกคารานกาแฟ รวมถึง

ภาพรวมและความสนใจในสาขาตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยขอนำเสนอผลลัพธในแตละประเภท ดังตอไปนี้ 

4.1 การจำแนกตามปที่พิมพ 

ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารทั้งหมดมาวิเคราะห โดยจำแนกตามปที่พิมพ เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของการสนใจศึกษาใน

เรื่องนี้ ดวยการรวบรวมจำนวนเอกสารในแตละปและจัดทำเปนกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 2 และเมื่อวิเคราะหในภาพรวมพบวา 

จำนวนงานวจิัยมีแนวโนมเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ตั้งแตป 2003 และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทกุป 
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เนื่องจากจำนวนรานกาแฟที่เพิ่มขึ้นเปนวงกวางอยางรวดเร็ว ทำใหนักการตลาดใหความสำคัญกับการจัดการประสบการณ

ของลูกคาอยางมีกลยุทธมากขึ้น ควบคูไปกับคุณภาพการบริการเพื่อประโยชนที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบริการที่มีการ

แขงขันสูงในปจจุบันและอนาคต (Oh, Yoo and Lee, 2019) 

รูปที่ 2 การจำแนกตามปทีพ่ิมพ 

4.2 การจำแนกตามผูเขียน 

เนื่องจากมีผูที่เคยทำการศึกษาเกีย่วกับประสบการณของลูกคารานกาแฟจำนวนหลายคน ผูวิจัยจึงนำเอกสารทั้งหมด

มาแยกตามชื่อผูเขียน เพื่อใหเขาใจถึงแนวโนมและทราบถึงชื่อนักวจิัยทีเ่กี่ยวของดังแสดงในรูปที ่3 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายชือ่

ผูที่เขียนเอกสารทั้งหมด แสดงใหเห็นวา มีผูศึกษาประสบการณของลูกคารานกาแฟมากที่สุดเพียง 2 ฉบับ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 

10 คน และเมื่อวิเคราะหรายละเอียดเพิ่มเติมจึงทราบวา งานวิจัยทั้ง 2 ฉบับนี้ สวนใหญเปนการทำงานรวมกันเปนกลุม แบง

ออกเปนกลุมของชาวเกาหลีใตในป 2021 กลุมของชาวเวียดนามในป 2020 และป 2022 รวมถึงการศึกษารวมกันของชาว

กัมพูชา 2 คนในป 2018 และป 2019 ซึ่งอาจบงชี้ไดวา งานวิจัยเรื่องนี้ในชวงปหลังๆ มีคนเอเชียใหความสนใจศึกษาเรื่องนี้

อยางตอเนื่อง 

รูปที่ 3 การจำแนกเอกสารตามผูเขียน 
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4.3 การจำแนกตามประเทศที่ทำการศึกษา 

ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหเอกสารโดยจัดแบงตามแตละประเทศที่ทำการศึกษา ทำใหเขาใจถึงแนวโนมของความ

สนใจในการศึกษาและการนำความรูไปประยุกตใชในประเทศตาง ๆ เนื่องจากการดื่มกาแฟเปนทีน่ิยมไปทั่วโลก เปนเหตใุหพบ

ธุรกิจรานกาแฟตั้งอยูทั ่วทุกมุมโลกทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ จึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณของลูกคารานกาแฟใน

หลากหลายประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจากการคนควาพบวา งานวิจัยสวนใหญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาเปน

ประเทศอังกฤษ โดยมีอันดับที่ 3 และ 4 ที่มีงานวิจัยนอยกวาประเทศอังกฤษเพียงเล็กนอย คือ ประเทศไตหวัน และประเทศ

เกาหลีใต ตามลำดับ  

รูปที่ 4 การจำแนกตามประเทศที่ทำการศึกษา 

4.4 การวิเคราะหเนื้อหา  

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกงานวิจัยในรูปที่ 1 ทำใหผูวิจัยไดบทความจำนวนทั้งหมด 16 บทความ ซึ่งหลังจากน้ัน

ทางผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟ และสามารถ

แบงปจจัยที่สำคัญทั้งหมดไดเปน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยทางกายภาพและการรับรูดานอารมณ 2) ปจจัยทางสังคม และ 3) 

ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สำหรับปจจัยแรกที่มีผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟจากงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ คือ ปจจัยทางกายภาพ

และการรับรูดานอารมณ โดยประสบการณของลูกคาเกิดจากประสาทสัมผัสและความรูสึก ดังเชนงานวิจัยของ Rashid, Nika 

and Thomas (2021) ที่ระบุวา พนักงานและสภาพแวดลอมการบริการ เชน บรรยากาศ สไตล แสง อุณหภูมิ กลิ่น และ

ทัศนคติของบุคลากร และวิธีการที่เปนมิตร ความรวดเร็ว รูปลักษณ สงผลตอการบริการลูกคาอยางมีนัยสำคัญ กลาวไดวา 

การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง การออกแบบที่นาสนใจ และสภาพแวดลอมดึงดูด ตลอดจนกลิ่นหอมของกาแฟ จะเปนแรง

ขับเคลื ่อนที่สำคัญของการรับรู ประสบการณที ่ดี นอกจากนี้ การตอบสนองทางอารมณของลูกคาก็มีบทบาทสำคัญใน
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ความสัมพันธระหวางคุณคาของประสบการณและความตั้งใจของลูกคาที่จะกลับไปที่รานกาแฟอีกครั้ง (Kang, WAN and 

Hwang, 2019) 

 นอกจากนี้ประสบการณผูบริโภคจากความเชื่อมโยง คือ ความรูสึกมีความสัมพันธกับกลุมทางสังคม หรือการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้งการมีปฏิสัมพันธระหวางลูกคาดวยกันเอง และการมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงานหรือบาริสตากับ

ลูกคา ซึ่งจากการวิเคราะหบทความวิจัยเกี่ยวกับประสบการณลูกคารานกาแฟ พบวามีงานวิจัยดานความสัมพันธทางสังคมอยู

จำนวนหนึ่งที่ชี้วา ปจจัยทางสังคมเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอการรับรูประสบการณของลูกคารานกาแฟ ซึ่งนิยมทำการศึกษา

ควบคูไปกับประสบการณผูบริโภคจากประสาทสัมผัส อาทิ การศึกษาบทบาทของ ภูมิทัศนบริการและปฏิสัมพันธทางสังคมที่มี

ผลตอประสบการณการบริการลูกคารานกาแฟ กรณีของเวียดนาม ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ปฏิสัมพันธทางสังคม ทั้งระหวาง

ลูกคาและพนักงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณภาพประสบการณของรานกาแฟ ความพึงพอใจและความภักดีของลูกคา

เปนอยางมาก (Tran, Van Dang and Tournois, 2020) นอกจากนี้ คุณลักษณะที่สำคัญของการเปนบาริสตาคือการมี

ปฏิสัมพันธที่ดีตอลูกคา ทำใหสรางบรรยากาศเปนกันเองในสังคมรานกาแฟ (Manzo, 2015) 

 ขณะที่การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในป พ.ศ. 2564 สวนใหญชี้ใหเห็นวา ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปน

อีกหนึ่งปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอการรับรูประสบการณของลูกคาในรานกาแฟ โดยงานวิจัยคุณคาจากประสบการณ ความพึง

พอใจ ความรักและความภักดีตอแบรนดสำหรับรานกาแฟที่ใชหุนยนตเปนบาริสตา ของ Kim, Park and Jeon (2021) กลาว

วา ลูกคารูสึกสนุกสนานและตื่นเตนกับการบริการโดยหุนยนตบาริสตา สงผลใหเกิดความพึงพอใจอยางมาก อีกทั้งยังไดรับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม เปนผลใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ทำใหมีแนวโนมที่จะกลับมาใชบริการ 

แนะนำ และบอกตอ รวมทั้ง เกิดความรักในและความภักดีตอแบรนดอีกดวย แตอยางไรก็ตาม ลูกคาก็สามารถรับรูถึงคุณภาพ

การบริการที่แตกตางกันระหวางพนักงานที่เปนมนุษยและหุนยนต (Hwang, Choe, Kim and Kim, 2021) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาในครั้งนี้ทำใหทราบถึงแนวโนมของประสบการณของลูกคารานกาแฟที่ผูบริโภคกาแฟใหความสำคัญกับ

ประสบการณที่ไดรับของลูกคานอกเหนือจากคุณภาพของสินคาและการบริการ โดยประสบการณของลูกคามีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจและความภักดีของลูกคารานกาแฟ จึงจำเปนที่ธุรกิจรานกาแฟตองใหความสำคัญกับการสรางประสบการณที่นาพึง

พอใจใหกับลูกคารานกาแฟ (Oh et al., 2019) ขณะที่ปจจัยที่สงผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟผานการวิเคราะห

เนื้อหาในครั้งนี้พบวาประกอบดวย 3 ปจจัยที่สำคัญ ไดแก ปจจัยทางกายภาพและการรับรูดานอารมณ ปจจัยทางสังคม และ

ปจจัยดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทั ้ง 3 ปจจัยนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูบริหารรานกาแฟในการ

ดำเนินการจัดการธุรกิจรานกาแฟ ใหมีความสอดคลองกับปจจัยดังกลาว เพื่อการพัฒนาสภาพแวดลอมรานกาแฟใหมีความ

เหมาะสม สวยงามนาดึงดูด และกระตุนความรูสึกของลูกคาดวยการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง สงเสริมการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางลูกคาและพนักงานภายในราน รวมถึงการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการบริการลูกคา โดย

สำหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยที่สนใจสามารถศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสบการณของลูกคารานกาแฟดวย

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวจึงวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ เพื่อที่จะทราบวามีปจจัยใดบางทีม่ีผลตอการสรางประสบการณทีด่ีของลูกคารานกาแฟ ซึ่งจะเปนประโยชนในการบริหาร

จัดการกลยุทธในธุรกิจรานกาแฟตอไป 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม  

(Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

Marketing Mixed Factors Affecting the Decision to Buy Indoor Plants of 

Customers in Bangkok Metropolitan Region. 
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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร กำหนดกลุมตัวอยางเปนผูอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มี
ความสนใจในไมประดับในรม จำนวน 402 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวย t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หรือ F-
test และทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยใช Least Significant Difference (LSD) ซึ่งจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญ
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) โดยภาพรวมในระดับมาก ซึ่งในดานราคาและดานชองทางการจัดจำหนาย ใหความสำคัญใน
ระดับมากที่สุด สวนดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสำคัญในระดับมาก ตามลำดับ และผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 

คำสำคัญ: ไมประดับในรม, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 
This study is quantitative research by using a questionnaire as a study tool. The main purpose of this 

study is to study the factors of Marketing Mix (4Ps) which affect purchasing decision of customers in the 
Bangkok Metropolitan Region to purchase indoor plants, according to demographic factors. The research 
studies a sample group of 402 people who live in the Bangkok Metropolitan Region and are interested in 
indoor plants. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, average, standard deviation, 
t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) by using F-test, and Least Significant Difference (LSD) to study 
the differences between pairs. The study’s result shows that most of the sample group pays attention to 
the factors of Marketing Mix (4Ps) in general as important level, which the terms of price and place as the 
most important level, product and promotion as important level respectively. The result of a hypothesis 
test reveals that the demographic factors in terms of different educational levels affect customers' decision 
to purchase indoor plants in the Bangkok Metropolitan Region with statistical significance of 0.05 level. 

Keywords: Indoor plants, Marketing Mix, Decision to purchase 
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1. บทนำ 
 

ในปจจุบันที่สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งในเรื่องปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก หรือ Particulate matter 

with diameter of less than 2.5 micron (PM 2.5) การแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 

(COVID-19) และความเครียดสะสมจากปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การปลูกตนไม จึงเปนหนึ่งในกิจกรรมที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น

ในปจจุบัน ดังผลการสำรวจกิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในชวงหยุดอยูบานเพราะการระบาดของโควิด-19 ของสวนดุสิตโพล 

(2563) พบวา กิจกรรมปลูกตนไม มีอันดับความนิยมอยูในลำดับที่ 9 คิดเปนรอยละ 62.98 เพราะนอกจากจะชวยผอนคลาย

ความเครียดที่เกิดขึ้นแลวตนไมยังชวยลดมลพิษในอากาศไดอีกดวย สอดคลองกับการวิจัย Interior landscape Plants for 

Indoor Air Pollution Abatement ของ ดร.บี ซี วูฟเวอรตัน (Billy C. Wolverton, 1989) นักวิจัยแหงสถาบันวิจัยอวกาศนาซา 

สหรัฐอเมริกา ไดคนพบประสิทธิภาพของไมประดับในการกําจัดสารมลพิษในอากาศไดอยางดีเยี่ยม โดยพบวาการปลูกตนไมใน

อาคารเปนวิธีการกรองอากาศที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดมวลสารอันตรายได ประกอบกับผูคนในสังคมเมืองที่นิยม

อาศัยอยูอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีขอจำกัดเรือ่งพื้นทีใ่ชสอยที่มีอยางจำกดั และโซเชียลมีเดียของผูที่มีชื่อเสียง

ในสังคม เชน เซเลบริตี้ ดารา นักรอง  เปนตน ที่ตางหันมาปลูกตนไม มีการนำตนไมมาจัดตกแตงที่พักอาศัย ซึ่งสวนใหญเปน

ไมประดับในรม และดวยตัวคุณสมบัติของไมประดับในรมเองที่มีการดูแลที่งาย ทรงสวย เหมาะกับการแตงหอง บางชนิด

สามารถฟอกอากาศภายในหอง ชวยดูดซับสารพิษภายไดเปนอยางดี ชวยเพิ่มความชื้นใหอยูในระดับที่พอเหมาะ ไมใหอากาศ

ภายในหองแหงเกินไป นอกจากนี้ยังชวยสรางสมาธิใหกับผูอยูอาศัย กระตุนการหลั่งสารอะดรีนาลีน (Adrenaline) ทำให

รางกายผอนคลาย สมองปลอดโปรง ดวยเหตุนี้จึงทำใหไมประดับในรมไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับรายงานของ 

Euromonitor International (2561) ในประเด็นมูลคาตลาดตนไมและสวน ที่คาดการณวาในป 2561 - 2565 จะมีการเติบโตเฉล่ีย

คิดเปนรอยละ 5.72 และคาดการณวาตั้งแตป 2561 -2565 จะขยายตัวรอยละ 11.4 ดังนั้นจากกระแสความตองการปลูกไมประดับ

ในรมที่กลาวมาขางตน ธุรกิจการขายไมประดับในรมจึงถือเปนธุรกิจที่มีความนาสนใจ สามารถนำมาประกอบเปนอาชีพหลัก

เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัวได หรือใชเปนอาชีพเสริมที่สามารถสรางรายไดเพิ่มเติมจากอาชีพหลักที่เรามีอยูแลวไดอีกดวย แต

การที่จะเขาสูตลาดและคงอยูในตลาดไดอยางยาวนานนั้นไมใชเรื่องงาย เนื่องดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ทำใหทั้งผูประกอบการรายใหมรวมถึงผูประกอบการรายเดิม จำเปนตองมีความรูขั้นพื้นฐานกอนเขาสูธุรกิจและมองเห็น

ลูทางของการเติบโต รวมทั้งตองทำความเขาใจผูบริโภคใหมากขึ้น รับรูถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ตางกัน 

เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคดวยเหตุนี้ ผู ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจขายไมประดับในรมที่มีอยูเดิมหรือที่จะเกิดขึ้นใหมใหเปนที่ประทับใจของ

ผูบริโภคมากที่สุด และตอยอดธุรกิจใหมีความแข็งแกรง สามารถแขงขันและอยูรอดในตลาดที่กำลังเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มั่นคงและยั่งยืนไดตอไป   

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานประชากรศาสตร ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดใหความหมาย ลักษณะดานประชากรศาสตร 

ค ือความแตกตางของประชากรในดานตางๆ ซึ ่งจะสงผลใหเก ิดความแตกตางในการเลือกซื ้อส ินคาและบริการ  

ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ซึ่งลักษณะเหลานี้เปนปจจัยสำคัญ

ในการแบงสวนการตลาด เพื่อกำหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยที่ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน จะสงผลตอความรูสึกหรอื
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ความคิดที่ตางกันดวย โดยสามารถวิเคราะหแตละปจจัยได ดังนี้ เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่มีความสำคัญในดานพฤติกรรมและ

การบริโภคที่มีความแตกตางกัน เนื่องจากมีอารมณ ความรูสึกและการตัดสินใจการเลือกใชผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเองใหไดสูงสุด อายุ (Age) เปนปจจัยที่ทำใหผูบริโภคแตละรายมีพฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกัน 

เนื่องจากมีประสบการณชีวิตแตกตางกัน ระดับการศึกษา (Education) เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหบุคคลมีความคิด คานิยมหรือ

พฤติกรรมที่แตกตางกัน สำหรับคนที่มีการศึกษาระดับสูง ก็มีแนวโนมที่จะใชสินคาที่มีคุณภาพที่ดีกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ำ 

อาจเนื่องดวยความรูหรือประสบการณที่มีตางๆ ที่ผานการคิดและวิเคราะหเปนอยางดี อาชีพ (Occupation) ซึ่งอาชีพของแต

ละบุคคลนั้น จะนำไปซึ่งความตองการในผลิตภัณฑนั้นๆ แตกตางกัน รายได (Income) จะเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อหรือการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งคนที่มีรายไดต่ำจะมีความไวตอราคาเสมอ และคนที่มีรายไดสูงจะเนนเรื่องคุณภาพหรือการ

บริการเปนหลัก สถานภาพสมรส (Marital Status) มีสวนสำคัญตอการตัดสินใจของบุคคล โดยคนโสดสวนใหญมักจะมีอิสระ

ทางความคิดมากกวาคนที่แตงงานแลว การตัดสินใจในเรื่องตางๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่แตงงานแลว สรุปไดวา ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรในแตละดานจะสงผลถึงความแตกตางของแตละบุคคล ซึ่งจะมีความจำเปนตอการกำหนดตลาดเปาหมาย

และยังทำใหเห็นวาพฤติกรรมหรอืความตองการของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน ซึ่งทำใหแตละบุคคลมีความตองการผลิตภัณฑ

แตกตางกันออกไปดวย ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดใหปจจัยดานประชากรศาสตร เปนตัวแปรตน และจำแนกปจจัย

ดังกลาวออกเปนกลุม เพื่อวิเคราะหวาแตละกลุม ใหคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดสำหรับการ

ตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) แตกตางกันหรือไม  

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (4Ps) Kotler and Keller (2012) ใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) วาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมไดและนำมาใชวางกลยุทธเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ทางการตลาด โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ จัดหา การใชหรือการบริโภคที่สามารถทำใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจ ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได แต

ตองมีอรรถประโยชนมีคุณคาในสายตาผูบริโภค จึงจะมีผลทำใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

2. ราคา (Price) คือ สิ ่งกำหนดมูลคาของสินคาหรือบริการ ในรูปแบบของเงินตราหรือมูลคาที่ไดรับการยอมรับในการ

แลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑหรือบริการ เปนส่ิงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ โดยผูบริโภคจะทำการตัดสินใจซื้อเมื่อไดเปรียบเทียบระหวาง

คุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ  

3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) คือ กิจกรรมตางๆ ที่กระทำเพื่อเคลื่อนยายสิทธิ์ในตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซึ่ง

กระบวนการดังกลาว ระหวางทางอาจมีตัวกลางมาเปนตัวเชื ่อมระหวางผู ผลิตและผูบริโภคเพื่อใหกระจายสินคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของผลิตภัณฑที่นำเสนอ 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การติดตอสื่อสารเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใจใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ โดย

สามารถใชเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งหรือหลายเครื่องมือรวมกันในการสงเสริมการตลาด ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน ซึ่งสามารถทำใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

ในการศึกษาครั ้งนี ้ผ ู ว ิจ ัยไดกำหนดปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนตัวแปรตาม โดยใหกลุ มตัวอยางทำ

แบบสอบถามแบบใหคะแนนความคิดเห็นของปจจัยแตละดาน (Likert scale) เพื่อใหทราบถึงระดับความสำคัญของปจจัยแต

ละดาน ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูบริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมผูบริโภควาเปนการกระทำ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกของผูบริโภคในการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการใชจายเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดหวังวาสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองตอความตองการได ซึ่งเหตุจูงใจที่ทำใหเกิดการตัดสินใจในการ
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ซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ เริ่มตนจากการไดรบัส่ิงกระตุนภายนอกเพื่อใหเกดิความตองการ และทำใหเกิดความรูสึกนึกคิดภายใน

ของผูบริโภค ซึ่งสามารถเกิดไดทั้งทางลบและทางบวก และทายที่สุดไดสงผลไปยังการตอบสนองของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะมี

การตอบสนองในหลายรูปแบบ เชน การเลือกผลิตภัณฑหรือบริการ เลือกตรา เลือกผูขาย เลือกเวลาในการซื้อ และเลือกปริมาณ

การซื้อ เปนตน 
 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

ZHAO YANHONG (2556) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อดอกกลวยไมไทยของลูกคาชาวจีนในคุนหมิง พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส อายุระหวาง 36-45 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจ

สวนตัว/คาขาย มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 4.001-6,000 หยวน กลุมตัวอยางซื้อดอกกลวยไมไทยเพื่อเปนของฝาก โดยตัวเอง

เปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ซื้อดอกกลวยไมไทยจากรานขายดอกไมบอยที่สุด ใชเงินไปกับการซื้อดอกกลวยไม

โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 51-200 หยวน ซื้อดอกกลวยไมในชวงเวลาของวันเทศกาลบอยที่สุด และซื้อผานทางสื่อ (แฟกซ 

อินเตอรเน็ตและโทรศัพท) มากที่สุด โดยกลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญแกปจจัยสวนประสมการตลาดของดอกกลวยไมไทย

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ใหความสำคัญในระดับมากทุกดาน โดยใหดานผลิตภัณฑ

มากสุด รองลงมาคือดาน การสงเสริมการตลาด  ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานราคา ตามลำดับ  และกลุมตัวอยางที่มี

อายุตางกันจะใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาดของดอกกลวยไมไทยในดานผลิตภัณฑตางกัน อาชีพตางกันจะให

ความสำคัญกับสวนประสมการตลาดของดอกกลวยไมไทยทุกดานตางกัน รายไดตอเดือนตางกันกับสวนประสมการตลาดของ

ดอกกลวยไมไทยดานราคาและการสงเสริมการตลาดตางกัน ในขณะที่ปจจัยดานเพศที่ตางกันจะใหความสำคัญกับสวนประสม

การตลาดของดอกกลวยไมไทยไมแตกตางกัน 

พัชรา แกวทอง (2554) ทำการศึกษาทัศนคติที ่มีผลตอพฤติกรรมการซื ้อกลาไมดอกไมประดับของผู บริโภค : 
กรณีศึกษา ศูนยไมดอกไมประดับคลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 41-
50 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพคาขาย/รับจาง มีรายไดเฉลี่ย 6,501-
12,000 บาทตอเดือน และมากกวา 23,000 บาทตอเดือนขึ้นไป พักอาศัยในบานเดี่ยวเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปจจัยทาง
การตลาดที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑไมดอกไมประดับ รองลงมา คือ ดานทำเลที่ตั้ง และดานราคา ที่
ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีรองลงมา และการสงเสริมการตลาด ที่ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ดานพฤตกิรรมการซื้อของ
ผูบริโภคมีการซื้อกลาไมดอกไมประดับ 3 - 4 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 ป มักเลือกซื้อกลาไมดอกไมประดับ ประเภทไมพุม มาก
ที่สุดจากศูนยไมดอกไมประดับคลอง 15 และผูบริโภครอยละ 40 มีแนวโนมมากที่จะกลับมาซื้อตอ และในดานลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลำเนา และลักษณะที่อยู
อาศัย ของผูบริโภคที่แตกตางกัน สงผลใหมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ทำเลที่ตั้ง และการสงเสริม
การตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ศิริ เดชอนุกูล (2556) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลวยไมไทยของผูบริโภคที่ตลาดกลวยไม สยาม 
ออรคิด เซ็นเตอร ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุมากกวา 45 ป ระดับ
การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 10,001–20,000 บาท ดาน
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญซื้อในชวงเวลา 12.01–15.00 ของวันศุกร - วันอาทิตย เหตุผลการมาซื้อเนื่องจาก มีความ
สะดวกในการเดินทาง ความถี่ในการซื้อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ในแตละครั้งซื้อ 1-3 ตน และมีคาใชจาย 100–500 บาท ดานปจจัย
ทางการตลาดพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยใหความสำคัญ
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ การ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อตนกลวยไม พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับปริมาณและคาใชจายในการซื้อตนกลวยไม 
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2.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร  

2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

        ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

         (Independent Variables)                (Dependent Variables) 

 

 
 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจยั 

3. วิธีการศึกษา 
     การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสนใจในไม

ประดับในรม (Indoor plants) คำนวณตัวอยางกรณีที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนใชสูตรของ W.G. Cochran ยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนในขอบเขตรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คำนวณไดกลุมตัวอยาง 385 คน ทั้งนี้ งานวิจัยนี้เก็บ

ขอมูลไดสมบูรณทั้งหมด จำนวน 402 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนโดยการเลือกตัวอยางแบบตาม

สะดวก ผานการแจกแบบสอบถามทาง Google form โดยในแบบสอบถามมีขอคำถามเพื่อคัดกรองกลุมตัวอยาง (Screening 

question) ซึ่งตองเปนผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีความสนใจในไมประดับในรม ถึงจะผานไปทำ

แบบสอบถามหลัก (Main questionnaire) ได และไดใหกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน ตอบแบบสอบถามและนำขอมูลไป

วิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม จากการวิเคราะหหา

คาครอนบารค อัลฟา ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาสำหรับภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน เทากับ 0.903 และ

เมื่อพิจารณาในรายปจจัย พบวาปจจัยดานสินคา ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไดคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.767 0.777 0.731 และ 0.855 ซึ่งถือวามีความนาเชื่อถือสูงอยูในเกณฑที่ใชได จากนั้นจึงแจก

แบบสอบถามตามจำนวนกลุมตัวอยางที่กำหนด และวิเคราะหขอมูล โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหดังนี้ 1) การวิเคราะห

ขอมูลสถิติเชิงพรรณนา ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง และปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

โดยการเปนการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายของระดับคะแนนความคิดเห็น

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

1. ดา้นเพศ (Gender) 

2. ดา้นอาย ุ(Age) 

3. ดา้นสถานภาพสมรส (Marital Status) 

4. ดา้นระดบัการศึกษา (Education) 

5. ดา้นอาชีพ (Occupation) 

6. ดา้นรายได ้(Income) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price) 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Likert Scale) โดยคะแนนเทากับ 5 หมายถึง ใหความสำคัญมากที่สุด สวนคะแนน

เทากับ 1 หมายถึง ใหความสำคัญนอยที่สุด แลวใชคาเฉลี่ยของผลคะแนนที่ความกวางอันตรภาคชั้นที่ 0.8 แบงชวงคะแนน

ออกเปน 5 ระดับ 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ใชวิเคราะหหาความแตกตางของกลุมตัวอยางและทดสอบสมมติฐานที่

กำหนดไวดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ แบงเปน การวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม หรือ t-test และการ

วิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป One-way ANOVA หรือ F-test ทั้งนี้หากมีความแตกตางของ

ตัวแปรที่มากกวา 2 กลุม จะทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD  (Least Significant Difference)  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาดานประชากรศาสตรโดยจำแนกเปนกลุม พบวา กลุมตัวอยางในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความสนใจ

ในไมประดับในรม (Indoor plants) สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 30 – 44 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,000 บาท  

     ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อไมประดับในรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อหรือคิดจะทำการซื้อไมประดับในรม 1 – 2 

ครั้ง ตอป โดยซื้อครั้งละ 1 – 3 ตน ลักษณะของไมประดับในรมที่ซื้อหรือคิดที่จะซื้อคือไมมงคล สถานที่ซื้อหรือมีความคิดที่จะซื้อ

คือที่ตลาดนัด คาใชจายในการซื้อหรือคิดที่จะซื้อในแตละครั้ง จำนวน 100 – 500 บาท ชวงวันที่ซื้อหรือคิดที่จะซื้อไมประดับในรม 

คือวันเสาร – อาทิตย โดยบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อไมประดับในรมมากที่สุด คือ ตัวเอง และเหตุผลที่ทำใหตัดสินใจซื้อไม

ประดับในรม เพราะชวยสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย  

     ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละดาน กลุม

ตัวอยางใหความสำคัญในปจจัยดานราคาและดานชองทางการจัดจำหนาย ในระดับมากที่สุด สวนปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1  คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(n=402) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความสำคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.14 0.55 มาก 

ดานราคา 4.25 0.81 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.23 0.60 มากที่สุด 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.96 0.72 มาก 

รวม 4.15 0.52 มาก 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยสมมติฐาน คือ ปจจัยทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับใน

รม (Indoor plants) ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน ซึ ่งสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานได ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

(n=402) 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

คา P-Value 

เพศ อาย ุ
สถานภาพ

สมรส 

ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

ดานผลิตภัณฑ 0.049* 0.032* 0.772 0.033* 0.256 0.033* 

ดานราคา 0.040* 0.637 0.888 0.001* 0.524 0.108 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 0.301 0.476 0.689 0.021* 0.851 0.461 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.237 0.006* 0.796 0.002* 0.511 0.123 

ภาพรวม 0.065 0.078 0.870 0.001* 0.648 0.062 

หมายเหต ุ:    *มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการการซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งตอป โดยซื้อครั้งละ 1-3 ตน ลักษณะของไมประดับในรมที่นิยมซื้อคือไม

มงคล สถานที่ที่นิยมซื้อคือตามตลาดนัด คาใชจายในการซื้อ 100–500 บาทตอครั้ง รองลงมา คือ 501–1,000 บาท วันที่ซื้อ

สวนใหญเปนวันเสาร-อาทิตย โดยบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อไมประดับในรมคือตัวเอง และเหตุผลที่ทำใหตัดสินใจซื้อไม

ประดับในรมคือ เพื่อสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย ตกแตงหองใหสวยงาม และชวยฟอกอากาศภายในหอง ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริ เดชอนุกูล (2556) ที่ไดทำการศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อกลวยไมไทยของผูบริโภค

ที่ตลาดกลวยไม สยาม ออรคิด เซ็นเตอร ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่ผูบรโิภคสวนใหญทำการซื้อชวงวันศุกร–วนั

อาทิตย ในแตละครั้งซื้อ 1-3 ตน และมีคาใชจาย 100–500 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของ ZHAO YANHONG (2556) ที่ได

ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อดอกกลวยไมไทยของลูกคาชาวจีนในคุนหมิง ในประเด็น กลุมตัวอยางใหขอคิดเห็นวาตัวเองเปน

ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อดอกกลวยไมมากที่สุด และใชเงินไปกับการซื้อดอกกลวยไมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 51-200 

หยวน  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม พบวา 

กลุมตัวอยางใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา 

ดานที่กลุมตัวอยางใหความสำคัญในระดับมากที่สุด คือ ดานราคาและดานชองทางการจัดจำหนาย รองลงมากลุมตัวอยางให

ความสำคัญในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริ เดชอนุกูล 

(2556) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกลวยไมไทยของผูบริโภคที่ตลาดกลวยไม สยาม ออรคิด เซ็นเตอร ใน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมาก แตเมื่อ

พิจารณาในรายดาน พบวามีขอขัดแยง โดยกลุมตัวอยางใหความสำคัญในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน
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ชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากการเก็บขอมูลใชกลุมตัวอยางที่

สนใจในตัวผลิตภัณฑที่แตกตางกันเล็กนอย จึงมีโอกาสที่กลุมตัวอยางจะใหความสำคัญกับปจจัยทางสวนประสมทางการตลาด

ในรายดานที่ตางกัน ดังนั้นผูประกอบการขายไมประดับในรมควรปรับปรุงปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ใหครอบคลุมถึง

ความตองการของผูบริโภคที่ไดใหความสำคัญโดยรวมในระดับมาก 

     ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะ

ใหความสำคัญแกปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกันในทุกดาน สวนสถานภาพสมรสและอาชีพที่แตกตางกัน จะใหความสำคัญแก

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไมแตกตางกันในทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรา แกวทอง (2554) ที่ไดทำการศึกษาทัศนคติที่มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อกลาไมดอกไมประดับของผูบริโภค: กรณีศึกษา ศูนยไมดอกไมประดับคลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก ใน

ประเด็น ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุ

แตกตางกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน  

จะมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน แตมีขอขัดแยง

คือ ผูบริโภคที่มีสภานภาพสมรสแตกตางกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการ

สงเสริมการตลาดแตกตางกัน และผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน จะมีทัศนคติเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดแตกตางกันในทุก

ดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ZHAO YANHONG (2556) ที่ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อดอกกลวยไมไทยของลูกคาชาวจีน

ในคุนหมิง ในเรื่องกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันจะใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑตางกัน แตมีขอขัดแยง

คือ อาชีพตางกันจะใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาดทุกดานตางกัน รายไดตอเดือนตางกันกับสวนประสมการตลาดดาน

ราคาและการสงเสริมการตลาดตางกัน และปจจัยดานเพศที่ตางกันจะใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาดไมแตกตางกัน 

ซึ่งความขัดแยงของผลการศึกษานี้เนื่องจากการเก็บขอมูลโดยใชกลุมตัวอยางที่อยูในพื้นที่แตกตางกัน และมีความสนใจใน

ผลิตภัณฑที่มีความคลายกันแตไมใชชนิดเดียวกัน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา      

     การศึกษาพฤติกรรมการซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูที ่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการซื้อหรือคิดจะทำการซื้อไมประดับในรม 1 – 2 ครั้ง ตอป คิดเปนรอยละ 40.80 

โดยซื้อครั้งละ 1 – 3 ตน ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 75.62 ลักษณะของไมประดับในรมที่ซื้อหรอืคิดทีจ่ะซื้อคือไมมงคล คิดเปนรอย

ละ 66.17 สถานที่ซื้อหรือมีความคิดที่จะซื้อไมประดับในรม คือที่ตลาดนัด คิดเปนรอยละ 68.41 คาใชจายในการซื้อหรือคิดที่

จะซื้อในแตละครั้ง จำนวน 100 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 51.24 ชวงวันที่ซื้อหรือคิดที่จะซื้อไมประดับในรม คือวันเสาร-

อาทิตย คิดเปนรอยละ 73.63 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อไมประดับในรมมากที่สุด คือ ตัวเอง คิดเปนรอยละ 72.14 และ

เหตุผลที่ทำใหตัดสินใจซื้อไมประดับในรม เพราะสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย คิดเปนรอยละ 82.34 

     การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูที่อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสำคัญในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.15 และเมื่อ

พิจารณาในแตละดาน กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย ในระดับมากที่สุด ที่

คาเฉลี่ย 4.25 และ 4.23 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสำคัญในระดับ

มาก ที่คาเฉล่ีย 4.14 และ 3.96  
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     การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานระดับ

การศึกษาแตกตางกัน สงผลตอตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  

 

ขอเสนอแนะสำหรบัการศึกษาครั้งนี้ 

1. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อไมประดับในรมของกลุ มต ัวอยาง พบวา ส วนใหญซ ื ้อหร ือคิดที ่จะซื ้อไม ประดับ 

ในรม ในชวงวันเสาร-อาทิตย ดังนั้น ผูประกอบการรานขายตนไมควรจัดเตรียมไมในรมที่กำลังเปนที่นิยมไวใหเพียงพอ เตรียม

อุปกรณ พนักงาน รวมถึงขอมูลความรูที่จะแนะนำลูกคา เพื่อดึงดูดผูบริโภคที่จะมาซื้อชวงวันเสาร-อาทิตย ที่มากเปนพิเศษ 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการกระจายรายไดในวันอื่นๆ ดวยผูประกอบการควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมดานการตลาดในชวงวันธรรมดา 

(จันทร - ศุกร) เพื่อดึงดูดลูกคาใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ซื้อหรือมีความคิดที่จะซื้อไมประดับในรมที่

ตลาดนัด ดังนั้น ผูประกอบการรานขายตนไมหรือไมประดับในรมที่มีหนารานที่ตั้งประจำ หรือ เพาะพันธุอยูแคที่สวนของตนเอง 

ควรเพิ่มชองทางการจำหนายมายังตลาดนัดที่สำคัญๆ โดยอาจจะเปนการนำพันธุไมประดับในรมมาจัดจำหนายเอง หรือ จัดจำหนาย

ผานพอคาคนกลางที่มีอาชีพขายของตามตลาดนัดอยูแลวก็ได ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อการเขาถึงลูกคาไดมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4 Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) 

พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานราคา ในหัวขอมีการติดปายแสดงราคาสินคาชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือราคามี

ความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดังนั้น ผูประกอบการควรตั้งราคาสินคาใหเหมาะสมกับพันธุไม ความสวยงาม ความแข็งแรง ขนาด 

และวัสดุอุปกรณประกอบของไมตนนั้นๆ พรอมติดตั้งปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน เพื่อใหลูกคาใชประกอบการตัดสินใจซื้อ 

และดึงดูดใหเกิดการซื้อไดมากขึ้น 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมประดับในรม (Indoor plants) ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน ซึ่ง

จากกลุมตัวอยางสวนใหญที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดังนั้น ผูประกอบการควรออกแบบและ

พัฒนารูปแบบการดำเนินการของรานใหเหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเทาจะใชพิจารณาเลือกซื้อสินคาหนึ่งๆ เชน มีการบอกหรือแจงใหทราบถึงรายละเอียดขอมูลและราคาของพันธุไม

ประดับในรมชนิดตางๆ มีการจัดบรรยากาศรานใหสวยงามนาเขามาเลือกซื้อ จัดแสดงพันธุไมที่กำลังเปนที่นิยมที่หนารานและแสดง

ลงสื่อโซเชียลมีเดียของทางราน เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบันที่สภาพแวดลอมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องซึ่งกระทบตอ

พฤติกรรมกรรมของผูบริโภค ผูประกอบการจึงควรสำรวจและรับฟงความคิดเห็นของลูกคาอยางสม่ำเสมอเพื่อนำขอมูลจากผูบริโภค

มาใชพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธของทางรานใหทันตอการเปล่ียนแปลงและคงอยูในตลาดไดอยางยั่งยืนตอไปดวย 

 

ขอเสนอสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลายหลาย ครอบคลุม และทำใหทราบถึงความ

แตกตางระหวางประชากรในแตละพื้นที่วามีพฤติกรรมการซื้อไมประดับในรมแตกตางกันหรือไม เพื่อนำขอมูลมากำหนดกลยุทธ

ในการทำการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคในแตละพื้นที่ 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการซื้อไมประดับในรมของผูบริโภคที่เปนผูประกอบการหรือเจาของกิจการ เชน รานคาเฟ รานอาหาร 

ธุรกิจโรงแรม รานสปา บริษัทออการไนซรับจัดงานตางๆ เปนตน เพราะจะชวยใหไดขอมูลรายละเอียดเฉพาะกลุมมากยิ่งขึ้น ชวย

ใหกำหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสมกับแตละกลุมผูบริโภค 
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3. ควรทำการศ ึกษาโดยเก ็บรวบรวมข อม ูลแบบเช ิงค ุณภาพควบค ู ก ันไปด วย เช น การส ัมภาษณแบบเจาะลึก  

( In-dept interview) เพ ื ่อให ได ข อม ูลเช ิงล ึก ทำให ทราบความค ิดเห ็นของแต ละคนได อย างแท จร ิง โดยสามารถ 

รวบรวบขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกต และการจดบันทึก และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนา

ปรับปรงุกลยุทธทางการตลาดของไมประดับในรม (Indoor plants) ตอไป 
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คุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา

ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

Service Quality and Customer Loyalty of Chaophraya River Passenger Boat 

Service in Thailand 
 

นัยนปพร จิราพัชรชัยกุล1 และ ดร. ภูษิต วงศหลอสายชล2 

Naipaporn Jirapatchaikul and Dr. Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการและลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลกับความจงรักภักดีตอ

การใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสงผล

ตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอาชีพ สงผลตอความจงรักภักดีตอการ

ใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05  ในขณะที่ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ , อายุ 

และ รายได สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาไมตางกัน รวมถึงปจจัยคุณภาพการ

บริการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ, ความเชื่อถือไววางใจได, การตอบสนองตอผูรับบริการ และ การรูจักและเขาใจใน

ผูรับบริการ สงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05  ในขณะที่ปจจัย

คุณภาพการบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ไมสงผลตอความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยาของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 

 

คำสำคัญ: คุณภาพการใหบริการ, ความจงรักภักดี 

 

Abstract  
This research aims to research Service Quality and Demography that affect to customer loyalty of 

chaophraya river passenger boat service in Thailand. According to the research, customer loyalty towards 

boat services operating on the Chao Phraya River varies from each occupational demographic to another 

statistically significant at the 0.05 level. But does not differ among customers with distinct gender, ages, 

and incomes. Moreover, service quality aspects such as tangibility, reliability, responsiveness, and empathy 

affect to customer experience statistically significant at the 0.05 level. Whereas the factor of assurance has 

no affect to the loyalty of commuters in the Bangkok area and Nonthaburi who use boat services on the 

Chao Phraya River. 
 

Keywords: Service Quality, Loyalty 
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1. บทนำ 

 

 จากปญหาการจราจรติดขัดเรื้อรังทำใหภาครัฐมีนโยบายในการปรับปรุงระบบขนสงมวลชนมากมายเพื่อแกไขและรองรับ

ปญหา โดยเฉพาะการคมนาคมทางบกที่มีประชาชนหันมาใชรถสวนตัวในการเดินทางมากขึ้น ทำใหสภาพการจราจรเขาสู

สภาวะวิกฤติและเปนปญหาอุปสรรคแกประชาชนมาโดยตลอด และหนึ่งในแนวทางแกไขปญหาที่สำคัญ คือ การพัฒนาและ

ปรับปรุงการขนสงโดยสารทางน้ำเพื่อเปนระบบขนสงรอง (Feeder System) รองรับแผนการกอสรางรถไฟฟาที่จะมีสถานีตัด

ผานทาเรือหลายสถานี  

 กรมเจาทา โดยกระทรวงคมนาคม จึงมีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาทาเรือและการใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี และมีวัตถุประสงคโครงการ ดังนี้ (1.) พัฒนาระบบขนสงโดยสารทางน้ำให

สามารถเปนระบบขนสงรอง (Feeder System) ขนสงผูโดยสารจากชานเมืองเขาสูใจกลางของเมือง แลวเชื่อมโยงการขนสง

ทุกประเภทใหมีประสิทธภิาพสูงสุด (2.) ยกระดับทาเรือโดยสารสาธารณะ จากทาเทียบเรือ (Boat Pier) เปนสถานีเรือ (Boat 

Station) เพื่อใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย ตอผูโดยสาร เชนเดียวกับสถานีขนสงอื่น เชน สถานี

รถไฟฟา (3.) เตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบตั๋วรวม (Common ticket) ในการเดินทางและการเชื่อมโยงการเดินทาง

ในระบบขนสงมวลชนทุกรูปแบบ ตามนโยบายรัฐบาล (4.) รองรับนโยบายความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน

ดานธุรกิจการทองเที่ยวการเดินทางของประชาชน โดยรองรับผูโดยสารจากรถไฟฟา โดยมีเปาหมายขยายจำนวนนักทองเที่ยว

และผูโดยสารทั่วไป จากเดิม 40,000 คน/วัน เพิ่มสูงขึ ้นเปน 200,000 คน/วัน และ (5.) บริหารจัดการทาเรือโดยสาร

สาธารณะอยางมีมาตรฐานโดยผูชำนาญการ อยางบูรณาการและยั่งยืนโดยการจัดพื้นที่บางสวนใหมีการบริหารเชิงพาณิชย

เพื่อนำรายไดมาบริหารจัดการระบบตางๆ ในทาเรือ และไมกระทบตออัตราคาโดยสาร   

 จากขอมูลที่กลาวมาขางตนจะทำใหเห็นวาภาครัฐใหความสำคัญกับการใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา และ

ภาคผูประกอบการเองก็มีการตื่นตัวและตอบสนองตอนโยบายของภาครัฐในหลายสวน เชน บริษัท เรือดวนเจาพระยา จำกัด 

ที่ใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามานาน ตั้งแต พ.ศ. 2514 ซึ่งเรือที่ใหบริการสวนใหญเปนเรือไม ก็ไดลงทุนตอเรือ

โดยสารรูปแบบใหมที่เปนเรืออะลูมิเนียมปรับอากาศ จำนวน 4 ลำ มูลคากวา 80 ลานบาท ถัดมาในป พ.ศ. 2563 บริษัท 

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ก็ตั้งบริษัทในเครือเพื่อใหบริการเรือโดยสารไฟฟาในแมน้ำเจาพระยา โดยเปนเรือโดยสาร

ไฟฟารูปแบบใหมที่เปนเรืออะลูมิเนียมปรับอากาศ จำนวน 23 ลำ มูลคากวา 1,000 ลานบาท และยังมีแผนตอเรือเพิ่มอีกดวย 

จากการชวยกันในหลายภาคสวนนี้ จะทำใหเกิดทางเลือกแกประชาชนในการเดินและการพัฒนามากขึ้น ทำใหผูวิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการและลักษณะทางประชากรศาสตรทีส่งผลกับความจงรักภักดีตอการใชบริการเรอืโดยสาร

ในแมน้ำเจาพระยา เพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบการรายเกาและรายใหมนำไปเปนขอมูลและเปนแนวทางในการวางแผน 

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา และเชื่อวาอีกไมนานนับจากนี้ การขนสงโดยสาร

ทางน้ำของประเทศไทย โดยเฉพาะเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาจะเปลี่ยนรูปแบบไปโดยมีมาตรฐานมากขึ้น มีผูใชบริการ

มากขึ ้น และเปนระบบขนสงรอง (Feeder System) ที ่ชวยลดปญหาการจราจรบนทองถนนที ่หนาแนนไดอยางที ่มี

ประสิทธิภาพ  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการบริการ 

 

 คุณภาพการใหบริการ หมายถึง สิ่งที่สะทอนความพึงพอใจของลูกคา เปนการรับรูของลูกคา มีบทบาทสำคัญยิ่งตอธุรกจิ

ในปจจุบันและอนาคตการแขงขัน ซึ่งในอนาคตจะเปนการแขงขันกันในดานคุณภาพการใหบริการ (Philip B. Crosby, 2522) 

เปนกลยุทธที่สำคัญของธุรกิจ ที่จะทำใหเกิดความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) การสรางความภักดีใน

ผลิตภัณฑ (Brand Loyalty) ซึ่งเปนที่ตองการของลูกคามากกวาการจัดการสงเสริมการขาย (Promotion) และการใหสวนลด

และของแถม (วิทยา ดานธํารงกูล, 2536) 

 กระบวนการสรางคุณภาพการใหบริการทั้งระบบ สามารถวัดได 5 ดาน คือ 

 1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอำนวยความ

สะดวกตาง ๆ อันไดแกสถานที ่ บุคคลากร อุปกรณเครื ่องมือเอกสารที ่ใชในการติดตอสื ่อสารและสัญลักษณรวมทั้ง

สภาพแวดลอมที่ทำใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล หวงใยและความตั้งใจจากผูใหบริการ 

 2. ดานความเชื ่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับ

ผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตองเหมาะสมและไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ำเสมอนี้

จะทำใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือและไววางใจได 

 3. ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดย

สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงทีผูรับบริการสามารถเขารับบริการไดงายและไดรับความ

สะดวกจากการมาใชบริการ รวมทั้งจะตองกระจายการใหบริการไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว  

 4. ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นกับ

ผู รับบริการ ผู ใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการดวยความสุภาพนุมนวล มีกิริยา มารยาทที่ดีใชการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

 5. ดานการรูจักและเขาใจในผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความ

ตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน (พาราซุมาน และคณะ, 2533) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร 

 

 ลักษณะตามหลักประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

เปนเกณฑที่นักการตลาดนิยม นำมาใชแบงสวนตลาด วางแผนเปาหมายในการกำหนดแนวทางสวนของตลาด เนื่องจากการ

กำหนด สวนแบงตลาดโดยใชขอมูลประชากรจะทำใหเขาถึงหลักความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายได โดยแตละกลุม

จะสะทอนหลักของสังคม วัฒนธรรมและจิตวิทยาที่สะทอนออกมาในกลุมและมีความแตกตางกัน โดยการวิเคราะหลักษณะ

ทางประชากรศาสตร มีดังนี้ 

 1. เพศ ความแตกตางทางดานเพศสงผลตอพฤติกรรม และความสนใจของบุคคล อีกทั้งยังสงผลตอเรื่องความคิด คานิยม 

และพฤติกรรม ซึ่งตางก็มีสวนสำคัญที่ทำใหผูใชบริการเกิดการ ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาหรือบริหาร จึงทำใหนักการตลาด

ตองสนใจกลุมเปาหมายตลาดวาจะ ส่ือสารไปหาเพศใด เพื่อที่จะไดเขาถึงกลุมผูใชบริการกลุมนั้นได 

 2. อายุ ความแตกตางของชวงอายุเปนปจจยัหนึ่งที่ทำใหพฤติกรรมและความสนใจของ ผูใชบริการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น

ในการส่ือสารดานวิธีการของการใหความรู รวมทั้งชองทางการติดตอ ส่ือสาร ก็ยอมจะตองมีความแตกตางกันดวย 
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 3. รายได การศึกษาและอาชีพ สวนใหญมักจะมีความสอดคลองกัน โดยบางครั้ง นักการตลาดอาจจะใชเกณฑเรื่องของ

รายไดมาใชในการกำหนดตลาดกอน แตทวาการแบงเกณฑ รายไดเพียงอยางเดียวในบางครั้งอาจจะไมสามารถใชในการตดัสิน

ผูใชบริการได เนื่องจากการศึกษาและ อาชีพ ก็มีสวนสำคัญในการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการของผูใชบริการดวยเชน 

กัน 

 4. สภาพครอบครัว ตามลักษณะพื้นฐานของครอบครัว จะสามารถแบงประเภทของครอบครัวไดเปนหลักใหญๆ อยู 3 

ลักษณะ คือ สถานะโสด สถานะสมรส และสถานะหยาราง โดย สภาพครอบครัวก็มีความเชื่อมโยงกับขนาดของครอบครัวดวย 

ซึ่งแตละลักษณะตางๆ ของสภาพ ครอบครัว ตางก็มีผลตอความคิด พฤติกรรมและลักษณะของการใชชีวิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2538) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีความจงรักภักดี 

 

 ความจงรักภักดี คือ การมีจิตใจโนมเอียง ซึ่งเกี่ยวของกับความรูสึกที่กอใหเกดิพฤติกรรมในระยะยาวตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดย

มีลักษณะตอเนื่องและเกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบดวยการตัดสินใจและการประเมิน ซึ่งจะแสดงออกตอ

ส่ิงหนึ่งมากกวาสิ่งรอบขางอื่นๆ หากมองในมุมของการซื้อสินคาหรือบริการแลวจะตองมีการซื้อซ้ำอยางนอย 2 ครั้ง และเปน

การซื้อใชเอง ไมใชรับฝากจากผูอื่น หรือซื้อใหผูอื่นหรือเปลี่ยนตราผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา เปนการตัดสินใจดวยตัวลูกคาเอง 

เพื่อตัวลูกคาหรือเปนความพึงพอใจตอตราผลิตภัณฑหนึ่งมากกวาตราผลิตภัณฑอื่นในกลุมสินคาประเภทเดียวกัน (Jacoby 

and Chestnut, 2521)  

 ความจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑนั้น สรางคุณคาใหกับตราผลิตภัณฑหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 1. ชวยลดตนทุนทางการตลาด (Reduced marketing costs) โดยตนทุนในการรักษาฐานลูกคาเกานั้นต่ำกวาตนทุนใน

การหาลูกคาใหม เนื่องจากลูกคาใหมมักจะขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนตราผลิตภัณฑ และไมมีความพยายามในการหาตรา

ผลิตภัณฑอื่นๆ ทำใหการติดตอลูกคาใหมนั้นมีคาใชจายสูง ดังนั้น ยิ่งความจงรักภักดีมีระดับสูง ตนทุนทางการตลาดก็จะยิ่งต่ำ  

 2. ชวยสรางอำนาจทางการคา (Trade leverage) ความจงรักภักดีที่แข็งแกรงนั้น จะชวยเพิ่มพื้นที่ของชั้นวางของใน

รานคาปลีก เนื่องจากรานคาปลีกเกิดความมั่นใจไดวาจะจะสามารถขายสินคาที่มีฐานผูใชบริการที่มีความจงรักภักดีได  

 3. ชวยดึงดูดผูใชบริการรายใหม (Attracting new customers) โดยผูใชบริการที่เปนลูกคาเกาที่มีความจงรักภักดี จะ

ชวยแนะนำตราผลิตภัณฑไปสูผูใชบริการอื่นๆ และคำแนะนำจากผูใชบริการที่มีประสบการณในการใชสินคาหรือบริการ จะมี

ความนาเชื่อถือในสายตาผูใชบริการที่ไมเคยใชสินคาหรือบริการ 

 4. เวลาในการตอบสนองตอการคุกคามของคูแขง (Time to respond to competitive threats) ซึ่งความจงรักภักดีจะ

ชวยใหบริษัทมีเวลาในการตอบโตการเคล่ือนไหวของคูแขง เชน หากคูแขงพัฒนาสินคาใหมที่มีคุณภาพเหนือกวา ผูใชบริการที่

มีความจงรักภักดีจะไมสนใจสินคาของคูแขงและยังคงอยูกับตราผลิตภัณฑ ทำใหบริษัทมีเวลาในการพัฒนาสินคาไดทันตาม

คูแขง (Aaker, 2534) 

 ปจจัยที่ใชในการวัดความจงรักภักดีตอการบริการ 

 1. พฤติกรรมการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Behavior) เปนการแสดงถึงความผูกพันของลูกคามีตอองคการ  

 2. คำบอกเลา (Words of Mouth) เปนการวัดผลของความจงรักภักดีที่ดีและมีประสิทธิภาพซึ่งการบอกเลานั้นรวมถึง

การแนะนำบอกตอไปยังผูอื่นดวย และลูกคาที่มีความจงรักภักดีก็มักจะมอบผลในทางบวกกลับคืนสูองคการดวยเชนกัน 

 3. ชวงเวลาที่ผู ใชบริการเลือกรับบริการ (Period of Usage) คือ เปนการวัดการเขารับบริการของลูกคาวามีความ

ตอเนื่องหรือไม หรือในแตละเดือนเขารับบริการกี่ครั้ง ซึ่งการวัดเหลานี้สามารถสะทอนสถานการณการบรโิภควาจะพัฒนาเปน

ความจงรักภักดีในระยะยาวไดหรือไมตอไป 
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 4. ความไมหวั ่นไหวตอราคาที่เปลี ่ยนแปลง (Price Tolerance) คือ การที่ราคาของบริการสูงขึ ้น ลูกคาที ่มีความ

จงรักภักดีก็ยังเลือกใชการบริการขององคการอยูแสดงใหเห็นวาราคาไมไดสงผลตอการเลือกใชการบริการของลูกคา 

 5. ความตั้งใจซื้อซ้ำ (Repeat Purchase Intention) เปนการเลือกซื้อในการบริการเดิมเปนประจำของลูกคา 

 6. ความชอบมากกวา (Preference) ลูกคาที่มีความจงรักภักดีอยางแทจริงกับองคการ จะแสดงออกถึงความชื่นชอบใน

ตัวองคการมากกวาองคการอื่นๆอยางเห็นไดชัด โดยอาจจะแสดงออกทางพฤติกรรม เชน การซื้อสินคาและบริการเดิมซ้ำๆ 

การบอกตอถึงขอดีและความประทับใจที่มีตอองคการใหแกผูอื่นทราบ  

 7. การลดตัวเลือก (Choice Reduction Behavior) ลูกคาที่มีความจงรักภักดีมักจะหาขอมูลเกี่ยวกับองคการเพื่อชวย

ลดตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อบริการ และยังชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อบริการไดงายยิ่งขึ้น 

 8. การเปนอันดับแรกในใจ (First-in-Mind) เมื่อลูกคาตองการซื้อสินคา การเลือกซื้อสินคาหรือบริการขององคการนั้น 

จะเปนตัวเลือกแรกเสมอในการตัดสินใจซื้อหากลูกคาคนนั้นมีความจงรักภักดีตอองคการ (Pong, L. T., & Yee, T. P. , 2544) 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีและการรับรูคุณคาเพื่อผูอื่นของผูบริโภคตอรานกาแฟที่ดำเนินการโดยผูพิการ

ทางการไดยินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีความจงรักภักดีตอรานกาแฟที่ดำเนินการ

โดยผูพิการทางการไดยินไมแตกตางกัน (ธนัชพร จินดา, 2563) 

 การศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา เปรียบเทียบระหวางธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่สรุปวาอายุและรายไดของลูกคาธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพที่

แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีไมแตกตางกัน (หัทญา คงปรีพันธุ, 2557) 

 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

ไดแก ผูที่ใชหรือเคยใชบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลวิจัยพบวา ปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร อาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ณิชาภัทร บุญคง, 2558) 

 การศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน (Thai Lion Air Service Quality 

that Influences Customer Loyalty of Thai Lion Air) กลาววาคุณภาพการใหบริการของสายการบิน Thai Lion Air ดาน

ลักษณะทางกายภาพ , ดานความนาเชื่อถือ , ดานการตอบสนอง ,  ดานความมั่นใจได และ ดานการเขาถึงจติใจ มีผลตอความ

จงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เซดริค ทอง เอคอฟเฟย, 2561)  

 การศึกษาคุณภาพในการใหบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร กลาววาคุณภาพการใหบริการดานลักษณะทางกายภาพ , ดานความ

นาเชื่อถือ , ดานการตอบสนอง ,  ดานความมั่นใจ และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธนาคาร

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เมนาท บรรเทาทุกข และ นลินี เหมาะประสิทธิ์, 2564) 

 การศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีในการใหบริการของธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม กลาว

วาคุณภาพการใหบริการดานความกระตือรือรนมีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธนาคารแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ธนานิษฐ สิริวงศวัชระ และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ, 2561) 
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 การศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลความภักดีของผูใชบริการหอพักเอกชน กรณีศึกษา เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรี

ไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลาววาคุณภาพการใหบริการดานความมั่นใจไดไมมีผลตอความจงรักภักดีของ

ผูใชบริการธนาคารแตกตางกัน (เทียนชัย งามนา, 2559) 

 

2.5 กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรตน (Independent Variables)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

   
คุณภาพการบริการ 

- ความเปนรูปธรรมของบริการ 

(Tangibility)  

- ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability)  

- การตอบสนองตอผูรับบริการ 

(Responsiveness) 

- การใหความมัน่ใจแกผูรับบริการ 

(Assurance)  

- การรูจักและเขาใจในผูรับบรกิาร 

(Empathy) 

ประชากรศาสตร 

- เพศ (Gender)  

- อายุ (Age)  

- อาชีพ (Occupation)  

- รายได (Income)  

 

ความจงรักภักดี 

1. พฤตกิรรมการซื้อซ้ำ (Repeat Purchase 

Behavior)  

2. การบอกเลา (Words of Mouth)  

3. ชวงเวลาที่ผูใชบริการเลือกรบับริการ 

(Period of Usage)   

4. ความไมหวั่นไหวตอราคาที่เปล่ียนแปลง 

(Price Tolerance)   

5. ความตัง้ใจซือ้ซ้ำ (Repeat Purchase 

Intention)  

6. ความชอบมากกวา (Preference)   

7. การลดตวัเลือก (Choice Reduction 

Behavior)  

8. การเปนอันดบัแรกในใจ (First-in-Mind) 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1095



2.6 การเขียนสมการ 

 

𝑛𝑛 =  𝑁𝑁
1−𝑁𝑁𝑁𝑁2

      (1) 
 

สมการที่ (1)การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

𝑎𝑎 =  𝐾𝐾
𝐾𝐾−1

 (1 −  ∑𝑆𝑆𝑖𝑖
2

𝑆𝑆𝑡𝑡2
)     (2) 

 

สมการที่ (2)สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

        งานวิจัยฉบับนี้เปนรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการวิจัยในรูปแบบการสำรวจ (Survey Research) และใชวิธี

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด กลุมประชากรที่เปนกลุมเปาหมายและใชในการศึกษา ไดแก ผูที่เคยใชบริการ

เรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาที่อาศัยหรืออยูในจังหวัดกรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยกำหนดตัวแปรอิสระ (1) ดาน

คุณภาพการใหบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจไดการตอบสนองตอผูรับบริการ การใหความ

มั่นใจแกผูรับบริการ และ การรูจักและเขาใจในผูรับบริการ (2) ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ รายได และ อาชีพ ใน

สวนตัวแปรตาม ไดแก ความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา ไดแก พฤติกรรมการซื้อซ้ำการบอกเลา 

ชวงเวลาที่ผูใชบริการเลือกรับบริการ ความไมหวั่นไหวตอราคาที่เปลี่ยนแปลง ความตั้งใจซื้อซ้ำ ความชอบมากกวา การลด

ตัวเลือก และการเปนอันดับแรกในใจ  

โดยจะทำการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเชิงรูปแบบพรรณนาเปนคาความถี่ และรอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดย

การทดสอบทางสถิติวิเคราะหกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-Test) เพื่อวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางสองตัวแปรทดสอบทางสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะหความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน และ วิเคราะหคุณภาพการบริการที่สงผลกับ

ความจงรักภักดีของผู ใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา โดยการใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) 

    

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ดังนี้ 
 

สมมติฐาน 1. เพศที่แตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีตางกัน 

จากผลวิจัยพบวาผูใชบริการที่มีเพศตางกันพบวามีความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาไมแตกตาง

กัน ดังตาราง 1.  ซึ่งอาจสรุปไดวา การใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาเปนการใหบริการขนสงสาธารณะ ซึ่งเปนการ

ใหบริการพื้นฐานสำหรับผูใชบริการทุกเพศและเปนโครงสรางพื้นที่ฐานที่มีขอกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ของประชาชนทุกคนใหสามารถเขาถึงการใชบริการไดอยางเทาเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน ความแตกตางทางเพศจึงไมได

เปนขอจำกัดหรือขอแตกตางในการเขาถึงการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ธนัชพร จินดา (2563) ไดศึกษาปจจัยที่

สงผลตอความจงรักภักดีและการรับรูคุณคาเพื่อผูอื ่นของผูบริโภคตอรานกาแฟที่ดำเนินการโดยผูพิการทางการไดยินใน
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลาววา ผูบริโภคที่มีเพศตางกันมีความจงรักภักดีตอรานกาแฟที่ดำเนินการโดยผูพิการ

ทางการไดยินไมแตกตางกัน  
 

Table 1. Average Loyalty of the Survey Sample Classified by Gender 

Variables 
Male (n=186) Female (n=214) Levene’s 

P T DF P 
Mean S.D. Mean S.D. F 

Repeat Purchase Behavior 3.92 0.81 3.91 0.87 312% 0.08 -0.15 398.00 0.879 

Words of Mouth 3.90 0.86 3.97 0.89 0% 0.97 0.85 398.00 0.399 

Period of Usage 3.82 0.97 3.88 0.91 347% 0.06 0.65 398.00 0.519 

Price Tolerance 3.83 0.92 3.89 0.94 0% 0.98 0.64 398.00 0.525 

Repeat Purchase Intention 3.74 0.91 3.76 0.94 13% 0.72 0.16 398.00 0.871 

Preference 3.72 0.97 3.93 0.93 227% 0.13 2.20 398.00 0.028 

Choice Reduction Behavior 3.71 0.93 3.90 0.91 146% 0.23 2.08 398.00 0.038 

First-in-Mind 3.89 0.99 3.91 0.97 50% 0.48 0.14 398.00 0.886 
 

 

สมมติฐาน 2. อายุที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีแตกตางกัน 

จากผลวิจัยพบวาผูใชบริการที่มีอายุตางกันพบวามีความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาไมแตกตาง

กัน ดังตาราง 2. ซึ่งอาจสรุปไดวา การใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาเปนการใหบริการขนสงสาธารณะซึ่งเปนการ

ใหบริการพื้นฐานสำหรับผูใชบริการทุกชวงอายุและเปนโครงสรางพื้นที่ฐานที่มีขอกำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

เดินทางของประชาชนทุกคนใหสามารถเขาถึงการใชบริการไดอยางเทาเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน ความแตกตางทางชวง

อายุจึงไมไดเปนขอจำกัดหรือขอแตกตางในการเขาถึงการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ หัทญา คงปรีพันธุ (2557) 

ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา เปรียบเทียบระหวางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่สรุปวาอายุของลูกคาธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพที่แตกตางกันมีผลตอความ

จงรักภักดีไมแตกตางกัน  
 

Table 2. Average Loyalty of the Survey Sample Classified by Age 
Variables N Mean SD Levene’s F Source of 

variance 

SS df MS F P LSD 

Less than21 years 55.00 3.90 0.99 6.90 b.g. 5.31 4.00 0.75 1.386 0.238 2<4 

21-30 years 161.00 3.77 0.76 w.g. 376.70 395.00 0.54 
  

31-40 years 86.00 3.87 0.64 total 382.00 399.00 
   

41-50 years 67.00 4.00 0.57 
   

More than50 

years 

31.00 3.94 0.61 
   

 

สมมติฐาน 3. อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีแตกตางกัน 

จากผลวิจัยพบวาผูใชบริการที่มีกลุมอาชีพที่ตางกันพบวามีความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาที่

แตกตางกัน ดังตาราง 3. ซึ ่งอาจสรุปไดวา เนื ่องจากผูใชบริการสวนใหญที ่ใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามี

วัตถุประสงคเพื่อจะเดินทางไปทำงาน ซึ่งสถานที่ที่อยูในเสนทางการใหบริการของเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาก็มีความ

หลากหลาย ทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ แตสวนใหญจะอยูใกลกับสถานที่ราชการเปนสวนมาก ซึ่ง

อาจไมตอบโจทยในทุกกลุมอาชีพ เนื่องจากสถานที่ที่ตองการจะเดินทางไปนั้นอาจไมไดอยูใกลเคียงกับทาเรือจึงทำใหความ

จงรักภักดีมีความแตกตางกันไปในแตละกลุมอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชาภัทร บุญคง (2558) ไดศึกษาปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูที่ใชหรือเคยใช

บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลวิจัยพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

อาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบตางกัน  
 

Table 3. Average Loyalty of the Survey Sample Classified by Occupation 
Variables N Mea

n 

SD Levene’

s F 

Source 

of 

varianc

e 

SS df MS F P LSD 

Student 
62.00 3.81 0.8

6 

2.98 b.g. 16.09 4.00 4.0

2 

7.89

9 

0.0

0  

1<2 

 1>4  

4>2,3,

5 

Government officer / State enterprise 

employee 

86.00 4.08 0.6

6 

w.g. 201.2

3 

395.0

0 

0.5

1 

 
  

Private employee 
124.0

0 

3.94 0.6

7 

total 217.3

2 

399.0

0 

  
  

Business owner 
96.00 3.53 0.7

5 

  
  

Etc. 
32.00 4.01 0.6

0 

  
  

 

สมมติฐาน 4. รายไดที่แตกตางกันสงผลตอความจงรักภักดีแตกตางกัน 

จากผลวิจัยพบวาผูใชบริการที่มีชวงรายไดตางกันพบวามีความจงรักภักดีตอการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาไม

แตกตางกัน ดังตาราง 4. ซึ่งอาจสรุปไดวา การใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาเปนการใหบริการขนสงสาธารณะ เปน

โครงสรางพื้นที่ฐานที่มีกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนทุกคน โดยมีอัตราคาโดยสารที่ถูก

กำหนดเพดานโดยหนวยงานของรัฐ(กรมเจาทา) ซึ่งอัตราคาโดยสารเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาปจจุบันถือวาเปนคา

โดยสารที่คอนขางต่ำและผูใชบริการสามารถจายได (Affordable) ไมวาจะมีรายไดไดอยูในชวงใดก็ตามซึ่งสอดคลองกับ 

งานวิจัยของ หัทญา คงปรีพันธุ (2557) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา เปรียบเทียบ

ระหวางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ที่สรุปวา

รายไดของลูกคาธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพที่แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีไมแตกตางกัน  
 

Table 4. Average Loyalty of the Survey Sample Classified by Income 
Variables N Mean SD Levene’s 

F 

Source 

of 

variance 

SS df MS F P LSD 

Less than 10,000 Baht 89 3.9972 0.77262 2.26 b.g. 4.15 5.00 0.83 1.53 0.18 1>2,3 

Less than – 15,000 Baht 174 3.8017 0.68559 w.g. 213.17 394.00 0.54 
  

Less than – 20,000 Baht 74 3.7618 0.84378 total 217.32 399.00 
   

Less than – 25,000 Baht 38 3.8882 0.56562 
   

Less than – 30,000 Baht 11 4.1818 0.5225 
   

More than 30,000 Baht 14 3.8482 0.99177       

 

สมมติฐาน 5. คุณภาพการใหบริการดานรูปลักษณที่จับตองได (Tangibles) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือ

โดยสารในแมน้ำเจาพระยา 
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จากผลวิจัยพบวาพบวาคุณภาพการใหบริการดานรูปลักษณที่จับตองได สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารใน

แมน้ำเจาพระยา ดังตาราง 5.  เปนปจจัยสำคัญที่ผูใชบริการใหความสำคัญและคาดหวังที่จะไดรับจากการใชบริการ ประกอบ

ไปดวย รูปลักษณของเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามีมาตรฐานที่ดีและมีความปลอดภัย , สิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือ

โดยสารในแมน้ำเจาพระยามีมาตรฐานที่ดีและตอบโจทยในการใชงาน และระบบการชำระคาบัตรโดยสารมีความสะดวกสบาย

และตอบโจทยในการใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เซดริค ทอง เอคอฟเฟย (2561) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มีผล

ตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน (Thai Lion Air Service Quality that Influences Customer Loyalty of 

Thai Lion Air) กลาววาคุณภาพการใหบริการของสายการบิน Thai Lion Air ดานลักษณะทางกายภาพ , ดานความนาเชื่อถอื 

, ดานการตอบสนอง ,  ดานความมั่นใจได และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน  

 

สมมติฐาน 6: คุณภาพการใหบริการดานความไววางใจ (Reliability) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารใน

แมน้ำเจาพระยา 

จากผลวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการดานความไววางใจ สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยา ดังตาราง 5.  เปนปจจัยสำคัญที่ผูใชบริการใหความสำคัญและคาดหวังทีจ่ะไดรับจากการใชบริการ ประกอบไปดวย 

หากผูใชบริการเกิดปญหาใดๆ ระหวางการใชบริการ พนักงานจะสนใจในการแกไขปญหาอยางเต็มที่และจริงใจ , เรือโดยสาร

ในแมน้ำเจาพระยามีความตรงตอเวลาในการใหบริการ และ พนักงานที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการมีความรูความสามารถ

และเปนมืออาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมนาท บรรเทาทุกข และ นลินี เหมาะประสิทธิ์ (2564) ไดศึกษาคุณภาพใน

การใหบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีในการใชบริการของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใน

เขตจังหวัดพิจิตร กลาววาคุณภาพการใหบริการดานลักษณะทางกายภาพ , ดานความนาเชื่อถือ , ดานการตอบสนอง ,  ดาน

ความมั่นใจ และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธนาคาร  

 

สมมติฐาน 7: คุณภาพการใหบริการดานความกระตือรือรน (Responsiveness) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือ

โดยสารในแมน้ำเจาพระยา 

จากผลวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการดานความกระตือรือรนสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยา ดังตาราง 5.  ประกอบไปดวย พนักงานที่ใหบริการมีความกระตือรือรนในการใหบริการ , พนักงานที่ใหบริการมี

ความเต็มใจในการใหบริการ และ พนักงานบริการดูแลเอาใจใสโดยไมตองรองขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนานิษฐ สิริ

วงศวัชระ และ ศิริรัตน รัตนพิทักษ (2561)ไดศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีในการใหบริการของธนาคารออม

สิน สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม กลาววาคุณภาพการใหบริการดานความกระตือรือรนมีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ

ธนาคาร 

 

สมมติฐาน 8: คุณภาพการใหบริการดานการใหความเชื่อมั่น (Assurance) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือ

โดยสารในแมน้ำเจาพระยา 

จากผลวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการดานการใหความเชื่อมั่นไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยา ดังตาราง 5.   เชน ผูใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 

, หากผูใชบริการไดรับอุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการจะไดรับการเยียวยาและชวยเหลือจากผูใหบริการอยางยุติธรรม 

และ หากผูใชบริการมีขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการบริการ ขอรองเรียนของผูใชบริการจะไดรับการแกไขอยางเหมาะสม ซึ่ง

อาจวิเคราะหไดวาเหตุการณที่จะทำใหเกิดความเชื่อมั่นตางๆนั้น ไมไดเปนเหตุการณที่สงผลกระทบตอการใชบริการปกติใน

ชีวิตประจำวัน และเปนเหตกุารณที่อาจเกิดขึ้นไดไมงายนัก ทำใหผูใชบริการไมไดรูสึกวามีผลตอการใชบริการซึ่งสอดคลองกับ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1099



งานวิจัยของ เทียนชัย งามนา (2559) ไดศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลความภักดีของผูใชบริการหอพักเอกชน กรณีศึกษา 

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลาววาคุณภาพการใหบริการดานความมั่นใจไดไม

มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการธนาคาร  

 

สมมติฐาน 9: คุณภาพการใหบริการดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือ

โดยสารในแมน้ำเจาพระยา 

จากผลวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการดานการรูจักและเขาใจลูกคา สงผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการเรือโดยสารใน

แมน้ำเจาพระยา ดังตาราง 5.  ประกอบไปดวย เสนทางการใหบริการของเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามีความครอบคลุม

และตอบสนองตอการใชบริการ , รอบเวลาการใหบริการของเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยามีความเหมาะสมและตอบสนอง

ตอการใชบริการ และ ผูใหบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาใหความสำคัญกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เซดริค ทอง เอคอฟเฟย (2561) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความ

จงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน (Thai Lion Air Service Quality that Influences Customer Loyalty of Thai Lion 

Air) กลาววาคุณภาพการใหบริการของสายการบิน Thai Lion Air ดานลักษณะทางกายภาพ , ดานความนาเชื่อถือ , ดานการ

ตอบสนอง ,  ดานความมั่นใจได และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบิน  
 

Table 5. Relation analysis result between service’s quality and passenger’s loyalty  

Variables 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงที่ 0.71 0.11  6.24*** 0.00 

Tangibles 0.12 0.05 0.13 2.44* 0.02 

Reliability 0.15 0.05 0.16 3.10*** 0.00 

Responsiveness 0.11 0.05 0.14 2.48** 0.01 

Assurance 0.08 0.05 0.09 1.51 0.13 

Empathy 0.35 0.05 0.40 7.07*** 0.00 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำ

เจาพระยาอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 มีจำนวน 1 ปจจัยไดแก อาชีพ ในขณะที่ เพศ อายุ และรายได ไมสงผลตอความจงรักภักดี

ของผูบริโภคในการใชบริการเรอืโดยสารในแมน้ำเจาพระยา ในขณะที่ ปจจัยคุณภาพการบริการที่ไดจากการวเิคราะหสงผลตอ

ความจงรักภักดีของผูบริโภคในการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยาอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 มีจำนวน 4 ปจจัย ไดแก 

ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) , ความเชื ่อถือไววางใจได (Reliability) , การตอบสนองตอผู ร ับบริการ 

(Responsiveness) และ การรูจักและเขาใจในผูรับบริการ (Empathy) ในขณะที่ปจจัยการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 

(Assurance) ไมสงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา  

 

ขอจำกัดงานวิจัย 

        งานวิจัยในครั้งนี้ไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามออฟไลนเทานั้น ทำใหกลุมประชากร

บางรายมีขอจำกัดทางดานเวลาในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากตองรีบไปทำธุระตอเลยอาจรีบตอบแบบสอบถามโดยไมได

วิเคราะหอยางละเอียดมากนัก ซึ่งอาจทำใหขอมูลเกิดความคลาดเคลื ่อนในการนำไปอางอิงกับกลุมประชากรทั้งหมด 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1100



นอกจากนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 40.30 และสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนคิด

เปนรอยละ 31 ดังนั้น ผลการวิเคราะหของงานวิจัยในครั้งนี้จึงไมสามารถเปนตัวแทนคำตอบของคนทุกชวงอายุและทุกกลุม

อาชีพได 

 
 

ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเน่ือง 

        1. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมชวงอายุอื่นๆ และกลุมอาชีพอื่นๆ ซึ่งจะมีความตองการที่คอนขางแตกตางกัน 

โดยเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุต่ำกวา 21 ป เนื่องจากผูใชบริการในกลุมนี้จะเปนกลุมนักเรียนและนักศึกษา ที่มีการ

เดินทางดวยระบบขนสงมวลชนสาธารณะเปนหลัก ดังนั้นจึง อาจจะมีแนวโนมในการใชบริการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ยิ่งในอนาคตจะมีโครงการรถไฟฟาหลายแหงตัดผานกับทาเรือเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานระบบการ

คมนาคมไดอยางสะดวกตามนโยบายภาครัฐ (ลอ-ราง-เรือ) นอกจากนี้การระบุอาชีพในสวนของพนักงานบริษัทเอกชน ควรจะ

มีการระบุชื่อตำแหนงงานดวยเนื่องจากคำวาพนักงานบริษัทเอกชน นั้นเปนอาชีพที่กวางมาก เพราะอาจจะเปนไดทั้งพนักงาน

การตลาด/ขาย วิศวกร นักออกแบบ นักกฎหมาย เปนตน ซึ่งแตละอาชีพนั้น ก็อาจจะมีรูปแบบการใชบริการเรือโดยสารใน

แมน้ำเจาพระยที่แตกตางกัน 

2. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภคในการเรือโดยสารในแมน้ำเจาพระยา จึงอาจมีการการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

เฉพาะเจาะจงและมีความละเอียดมากยิ่งขึ ้น สามารถนำไปวิเคราะหและนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาบริการเพื่อ

ตอบสนองความตองการผูใชบริการอยางแทจริง 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเลอืกซ้ือน้ำแร 

บรรจขุวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING PURCHASE DECISIONS FOR BOTTLED 

MINERALWATER OF CONSUMER IN BANGKOK, THAILAND 
 

นิชานันท ชอบชู01 และ อนุฉัตร ช่ำชอง1

2 

Nichanan Chopchoo and Anuchat Chamchong 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื ่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อทราบถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาด (2) เพื่อทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อ

น้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตร (3) เพื่อทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกัน

ระหวางกลุมพฤติกรรมของผูบริโภค ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) พฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อน้ำแรบรรจุขวด 2) ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ที่สงผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ (β = 0.641) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, ปจจัยสวนผสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซื้อ 

 

Abstract 
 

To extent marketing mix that influence purchasing of bottled mineral water of consumers in Bangkok 

has objectives (1) to know of marketing mix factors (2) to know the purchasing decision making of bottled 

mineral water of different demographic groups (3) to know purchasing decision making of bottle mineral 

water of different consumer behaviours.  The hypothesis testing represented that 1) Different consumer 

behavior affects the purchasing decision of bottled mineral water. 2) marketing mix factors that influence 

purchasing of bottle mineral water of consumers in Bangkok which were products (β = 0.641) with a 

statistical significance at the 0.05 level. 

 

Keywords: consumer behaviour, marketing mix, purchasing decision making 
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1. บทนำ 

 

     น้ำดื่มเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย รางกายมนุษยมีการสูญเสียน้ำจากการหายใจ และจากการนำไปขับถาย

ปสสาวะถายอุจจาระ จึงทำใหรางกายตองการน้ำวันละ 2.5 ลิตร ดังนั้นมนุษยควรบริโภคตอวันคือ 6 – 8 แกวตอวัน เมื่อ

ผูบริโภคใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น (จักร โนจากุล,  2561) นอกจากนี้ยังมีน้ำอีกประเภทหนึ่งที่ผูบริโภค

เลือกดื่ม อีกทั้งมีประโยชนในในดานตางๆ ไมวาจะเปนการรักษา ชะลอการเกิดโรคตางๆ และบรรเทาอาการเรื้อรังบางอยางได

นั่นก็คือน้ำแร น้ำแรจะมีแรธาตุตางๆ เปนสวนประกอบมากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับชั้นหินที่น้ำไหลผาน ดังนั้นน้ำแรธรรมชาติแต

ละแหลงจะมีแรธาตุที่แตกตางกัน ซึ่งมีผูบริโภคที่ใหความสนใจซื้อมาบริโภคเปนจำนวนคอนขางมาก และเมื่อเทียบกับราคาน้ำ

ดื่มทั่วไปแลวไมแตกตางกันเทาไหร เพราะในความเปนจริงน้ำแรเปนน้ำที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ โดยในประเทศไทยก็มีแหลง

น้ำแรที่ไดมาตรฐานเทียบเทากับน้ำแรจากแหลงในตางประเทศที่สำคัญ เพราะเปนแหลงน้ำแรที่อยูในประเทศไทย ราคาจึง

ใกลเคียงกับน้ำดื่มปกติ (จักร โนจากุล, 2561) 

     ในป 2560 ตลาดน้ำแรธรรมชาติของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 3.8 พันลานบาท โดยในสวนแบงการตลาดของ “มิเน

เร” มีประมาณ 36% อันดับสอง “ออรา” มีสวนแบง 22% อันดับ 3 เปน “เพียวรา” 11% สวนที ่เหลือเปนอื ่นๆ 

(Brandage_online, 2017) 

     ในสวนของป 2561 ตลาดน้ำแรธรรมชาติของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 2 พันลานบาท ในสวนแบงการตลาดของ 

“มิเนเร” มีประมาณ 30% อันดับสอง “ออรา” 19% อันดับ 3 เปน “เพียวรา” มีสวนแบง 18% อันดับ 4 เปน “มองตเฟลอ” 

15% สวนที่เหลือเปนอื่นๆ (Positioning, 2018) 

     และในสวนของป 2562 ตลาดน้ำแรธรรมชาติของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 4.7 พันลานบาท โดยในสวนแบง

การตลาดของ “มิเนเร” มีประมาณ 26.5% อันดับสอง “เพียวรา” 22.8% อันดับ 3 เปน “ออรา” มีสวนแบง 16.9% อันดับ 

4 เปน “มองตเฟลอ” 16.2% สวนที่เหลือเปนอื่นๆ (Ratirita, 2019) 

     จะเห็นไดวาตลาดนน้ำแรนั้นมีการแขงขันแยงชิงสวนแบงการตลาดกันอยางตอเนื่อง จากภาพแสดงขอมูลสัดสวนของสวน

แบงการตลาดของแบรนดน้ำแร 4 แบรนดหลักตั้งแตป 2560 ถึง 2562 จะเห็นไดวา “มิเนเร” ที่ยังครองสวนแบงการตลาด

อันดับ 1 อยูนั้นมีสวนแบงการตลาดที่ลดลงอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ “ออรา” “มองตเฟลอ” และ “เพอรรา” ที่อยูอันดับ 2, 

3 และ 4 ตามลำดับนั้นมีสัดสวนของสวนแบงการตลาดที่มากขึ้น จากการขยายชองทางการจำหนายและการลงทุนการตลาด

อยางตอเนื่องจึงทำใหธุรกิจน้ำแรบรรจุขวดนั้นเปนที่นาสนใจและนาลงทุน 

     ดังนั้นทางผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร” จึงมีความคาดหวังวา ผลของการทำวิจัยในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจน้ำแร

บรรจุขวด และผูที่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจเพื่อใชในการวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหสามารถขยายธุรกิจ

น้ำแรในประเทศไทยใหเติบโตไดดียิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้คือ (1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Marketing Mix: 4Ps) (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ

เลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการ

ตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกันระหวางกลุมพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สมมติฐานของการ

วิจัยคือ (1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร (2) ปจจัย

การตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(3) ปจจัย

การตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และประโยชนที่

คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (1) เพื่อนำผลวิจัยใหผูประกอบธุรกิจน้ำแรบรรจุขวด และผูที่มีความสนใจที่จะ
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ลงทุนในธุรกิจ ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่ม ีผลตอการเลือกซื ้อน้ำแรบรรจุขวดของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และนำมาปรับใชพัฒนาในธุรกิจ หรือวางแผนพัฒนากลยุทธทางการตลาด (2) เพื่อนำผลวิจัยใหผูประกอบ

ธุรกิจน้ำแรบรรจุขวด และผูที่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกัน

ระหวางกลุมประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อนำผลวิจัยใหผูประกอบธุรกิจน้ำแรบรรจุขวด และผู

ที่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดที่แตกตางกันระหวางกลุมพฤติกรรมของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อนำผลการวิจัยของวิจัยฉบับนี้ ไปพัฒนาและตอยอดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนประโยชนตอผูที่ตองการทำวิจัย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     งานวิจ ัยเร ื ่อง “ปจจ ัยสวนประสมทางการตลาดที ่ส งผลตอการเลือกซื ้อน้ำแรบรรจุขวดของผู บร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” นี้ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี ไดแก แนวคิดทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับประชากรศาสตร แนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และ แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร (Demography)  

 

     ซึ่งประชากรศาสตรนั้น หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่ สามารถบงบอกลักษณะทางประชากรที่อยูในตัวบุคคลนั้น ไดแก เพศ 

อายุ จำนวนสมาชิกใน ครอบครัว รายได การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานภาพ (วชิรวัชร งามละมอม, 2558)  

     1. เพศ ความแตกตางระหวางเพศ ทำใหบุคคลแตละคนมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารที่แตกตางกัน กลาวคือเพศหญิง

มีแนวโนมที่มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับ

ขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขี้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย 

นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายยังมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและ

สังคมไดกำหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

     2. อายุเปนอีกปจจัยที่ทำใหบุคคลเกิดความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย บุคคลที่อายุนอย

มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่

อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวังมองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากบุคคลเหลานั้นผานประสบการณ

ชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะในการใชสื่อก็มีความแตกตางกันซึ่งคนที่มีอายุมากกวามักจะใชสื ่อเพื่อแสวงหาขาวสารเชิง

สรางสรรคและมีสาระมากกวา ในขณะที่คนที่มีอายุนอยเนนการใชส่ือเพื่อความบันเทิง 

     3. สถานภาพครอบครัว (Marital Status) เปนลักษณะทางประชากรที่มีความสำคัญกับสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย 

หากจำแนกประเภทของสถานภาพครอบครัวตามองคการสหประชาชาตินั้นสามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 1.โสด 2.

สมรส 3.หมายและไมสมรสใหม 4.หยารางและไมสมรสใหม 5.สมรสแตแยกกันอาศัยโดยไมถูกตองตามกฎหมาย 4. รายได 

การศึกษา และอาชีพ โดยทั่วไปแลวพื้นฐานการศึกษานั้นเปนปจจัยที่สงผลตออาชีพและรายไดอยางเห็นไดชัดหากมีการศึกษา

ที่ต่ำการที่จะสรรหาอาชีพที่ดีและมีรายไดสูงนั้นก็จะมีโอกาสนอยในทางกลับกันการศึกษาที่สูงก็จะมีโอกาสในการสรรหาอาชีพ

ที่ดีและมีรายไดที่สูงไดไมยากนัก เนื่องมาจากความรูความเขาใจในการสื่อสารที่มีความแตกตางกันจึงเปนอีกเกณฑหนึ่งที่
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สำคัญในการใชประเมินขนาดของตลาดกลุมเปาหมาย กำหนดผูบริโภคกลุมเปาหมายและสามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายได

อยางมี ประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s)  

 

     สวนประสมการตลาดจัดเปนหัวใจสำคัญและเปนกลุมเครื่องมือในการบริหารการตลาดนับวาเปนปจจัยที่สามารถควบคุม 

เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ใหเหมาะสมไดซึ่งมีความสำคัญมากตอหลาย ๆ ดาน ไดแก ตอบุคคล ตอเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก

หนวยงานหรือองคกรทางการตลาดเปนผูสรางงานสรางรายไดใหกับบุคคล และผลที่ไดตอมาก็คือบุคคลที่เปนผูบริโภคที่ไดรับ

การตอบสนองความตองการจนไดรับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอองคกรธุรกิจเมื่อมีการผลิต การลงทุน 

การจางงานดีขึ้นเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายไดและมีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้น ประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมจะยกระดับมาตรฐาน

ครองชีพเพิ่มขึ้นโดยสวนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดวยผลิตภัณฑราคา ชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริม

การตลาด คอทเลอร ฟลลิป (Kotler, Philip. 2013:92, อางถึงใน จันทนา รักษนาค. 2556) กลาววา สวนประสมการตลาด

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดซึ่งหลายธุรกิจไดนำมาใช รวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

กลุมเปาหมาย 

 

องคประกอบสวนประสมทางการตลาด 4P’ประกอบดวยดังน้ี  

 

     1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑคือรูปลักษณหรือคุณลักษณะที่ผูผลิต หรือผูใหบริการจัดทำขึ้นเพื่อเสนอ

และสนองความตองการของผูซื้อใหเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑซึ่งสามารถจำแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่

สามารถจับตองได (Tangible Product) และผลิตภัณฑที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Product) ผลิตภัณฑจึงสามารถ

เปนตัวสินคา บริการ ความคิด สถานที่ หรือบุคคล ผลิตภัณฑ ที่มีความแปลกใหมมีความแตกตางอาจสงผลใหผูบริโภคมีการ

ประเมินหรือเลือกสินคา หรือบริการนั้นๆ โดยผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมูลคา (Value) ในมุมมองของผู

ซื้อจึงจะสามารถขายผลิตภัณฑได  

     2. ปจจัยดานราคา (Price) ราคาเปนมูลคาของผลิตภัณฑที่ผูขายตั้งขึ้นมาในรูปของตัวเงิน เปนปจจัยที่สำคัญที่กอใหเกิด

รายไดกับผูขายและเปนปจจัยที่ผูซื้อจะเปรียบเทียบระหวางราคากับคุณคาของผลิตภัณฑ หรือบริการ หากผูซื้อใหคุณคาของ

ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นสูงกวาราคาที่ผูขายตั้งไวก็จะตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นการกำหนดราคาจึงเปนกลยุทธที่สำคัญตอง

กำหนดขอบเขตของตลาดและวางตำแหนงผลิตภัณฑใหถูกตองและชัดเจน เพื่อใหสามารถกำหนดราคาไดเหมาะสมกับคุณคา

ของ ผลิตภัณฑ สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อไดและในขณะเดียวกันมีความสามารถทางการแขงขันในตลาดอีก

ดวย  

     3. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ชองทางการจัดจำหนาย คือชองทางในการเคล่ือนยายหรือนำสงสินคาหรือ 

บริการไปยังผูบริโภค ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับการรับรูคุณคาของผลิตภัณฑและการเขาถึงผลิตภัณฑของ ผูบริโภค จึงตอง

คำนึงถึงปจจัยตางๆมากมายที่ตองจัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูบริโภค ทั้ง ดานสภาพแวดลอม ความเหมาะสมของ

สถานที่ ตำแหนงการจัดวางสินคา การควบคุมการสงมอบ สินคาและบริการ การติดตอสื่อสารทั้งในสวนของผูกระจายสินคา

และผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาและบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

     4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) การสงเสริมทางการตลาดเปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายและ

ผูบริโภคซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่ผูขายตองการสื่อสารคุณคาหรือประโยชนตางๆของผลิตภัณฑจูงใจผูบริโภคไดรูจัก และมีความ

ตองการที่จะซื้อในผลิตภัณฑนั้นๆ โดยเครื่องมือในการใชติดตอสื่อสารกับผูบริโภคนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เชน การโฆษณา 
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(Advertising) เปนการเสนอและสนับสนุนการขายสินคาหรือ บริการโดยไมจำเปนตองใชพนักงานขาย การขายโดยพนักงาน

ขาย (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาหรือบริการโดยใชตัวบุคคลในการส่ือสารกับผูบริโภคโดยตรง 

     5. การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมสงเสริมใหการเสนอขายสินคานั ้นเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้นโดยการกระตุนผูบริโภคใหมีความสนใจในผลิตภัณฑจนเกิดการทดลองใชและนำไปสูการซื้อสินคาในระยะ

ยาวตอไป  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)   

 

     Schiffman and Kanuk (2007 อางถึงใน กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมที่

ผูบริโภคแสดงในการคนหา ซื้อใช ประเมิน กำจัดผลิตภัณฑและบริการ ที่พวกเขาคาดหวังวาจะตอบสนองความตองการของ

พวกเขา พฤติกรรมของผูบริโภคมุงเนนไปที่การตัดสินใจของแตละบุคคลที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูกับสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ

บริโภค ซึ่งรวมถึงสิ่งที่พวกเขาซื้อทำไม พวกเขาซื้อเมื่อไหร พวกเขาซื้อที่ไหน พวกเขาซื้อบอย เพียงใด พวกเขาใชบอยเพยีงใด 

พวกเขาประเมินผลหลังการซื้ออยางไร และนำผลกระทบของการประเมินดังกลาวไปใชประเมินการซื้อในอนาคต และยัง

อธิบายถึงเอกลักษณในการบริโภคที่แตกตาง กัน 2 ประเภท ไดแก ผูบริโภคสวนบุคคลและผูบริโภคในองคกร ประเภทแรก

ผูบริโภคสวนบุคคล คือ บุคคลซื้อสินคาและบริการเพื่อใชเอง เพื่อใชในครัวเรือน ในแตละบริบทเหลานี้ผลิตภัณฑจะถูกซื้อเพื่อ

การใชงานขั้นสุดทายโดยบุคคลซึ่งเรียกวาผูใชปลายทางหรือผูบริโภคขั้นสูงสุด ประเภทที่สองของผูบริโภค - ผูบริโภคที่เปน

องคกร -รวมถึงธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรและไมแสวงหาผลกำไรหนวยงานของรัฐ และสถาบันซึ่งทั้งหมดนี้ตองซื้อผลิตภัณฑ

อุปกรณและบริการเพื่อบริหารองคกรของตน ซึ่งการบริโภคปลายทางอาจเปนพฤติกรรมของผูบริโภคที่แพรหลายมากที่สุด 

การวิจัยในภายหลังพบวาผูบริโภคมีแนวโนมที่จะตัดสินใจซื้ออยางหุนหันพลันแลนและไมเพียงแตจะไดรับอิทธิพลจาก

ครอบครัวและเพื่อน แตยังรวมถึงอารมณและสถานการณดวย  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจ   

 

     กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการแกไขปญหา (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546 อางถึงใน สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) จากความหมายดังกลาวขางตน

สรุปไดวาการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตองการรวมไปถึงการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินคาและบริการ  

 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

     กรอบแนวคิดของงานวิจ ัยในการศึกษา “ ปจจ ัยที ่ส งผลตอการเลือกซื ้อน้ำแร บรรจุขวดของผูบร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ” โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัย คือ ตัวแปรตน ไดแก ทฤษฎีประชากรศาสตร ทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนประชากรที่ทำการศึกษาที่

แนนอนได ผูวิจัยจึงไดกำหนดขนาดตัวอยางโดยใหมีความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 โดยใชระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยาง 5% หรือ 0.05 โดยใชสูตร Cochran จากการคำนวณ

จะไดขนาดของกลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัย จำนวน 385 ตัวอยาง การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 385 ชุดโดยเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 

(Face to Face) และใชแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส จากผูบริโภคที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและเปนผูที่เคยเลือกซื้อ

น้ำแรบรรจุขวด เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     ซึ่งผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวนดังนี้ สวนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตร สวนที่ 

2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานพฤติกรรมบริโภคที่เกี่ยวกับการดื่มน้ำแรบรรจุ สวนที่ 3สวนสอบถามขอมูลเกี่ยวกับดานสวน

ประสมทางการตลาด สวนที่ 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับการซื้อน้ำแรบรรจุขวด หลังจากที่

ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ  

     ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปคือ 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหา

คาเฉลี่ย คาความถี่ คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อมาวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร และปจจัยยสวน

ประสมทางการตลาด  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานของงานวิจัย ไดแก 

คาสถิติ Independent Sample t-test และการวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห

แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด (4Ps) กับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกซื้อนาแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภค 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการวิเคราะห 

 

     การวิเคราะหขอมูลของผูใชบริการในดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคน้ำแรบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร สวน

ใหญเปนเพศหญิง 196 คน คิดเปนรอยละ 50.9 มีอายุอยูในชวง 21-30 ป 110 คน คิดเปนรอยละ 28.6 มีสถานะภาพโสด 

262 คน คิดเปนรอยละ 68.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 172 คน คิดเปนรอยละ 44.7 อาชีพนักเรียน / 

นักศึกษา 117 คน คิดเปนรอยละ 30.4 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาทตอเดือน 155 คน คิดเปนรอยละ 40.3 

     การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูที่เลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวด พบวา ผูบริโภคน้ำแรบรรจุขวดในเขตกรุงเทพมหานคร 

เลือกยี่หอน้ำแรบรรจุขวดคือมิเนเร (Minere) 173 คน คิดเปนรอยละ 44.9 ชองทางการรับขอมูลน้ำแรคือผานโทรทัศน 103 

คน คิดเปนรอยละ 26.8  ความถี่ในการเลือกน้ำแร เดือนละ2-3 90 คน คิดเปนรอยละ 23.4  ขนาดบรรจุภัฑณคือขนาด500-

600 มล. 226 คน คิดเปนรอยละ 58.7  ชองทางการซื้อสินคาคือรานสะดวกซื้อ/มินิมารท 176 คน คิดเปนรอยละ 45.7  

บุคคลที่มีอิทธิผลในการซื้อคือตัวทานเอง 177 คน คิดเปนรอยละ 71.9   คุณประโยชนที่คาดหวังคือดื่มเพื่อดับกระหาย 187 

คน คิดเปนรอยละ 48.6 

     ผลการวิเคราะหขอมูลของผูบริโภคน้ำแรบรรจุขวดดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ 

โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.72 ดานราคา โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1108



โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.79 ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 3.95 และ

ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียที่ 3.93 

     ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวด ในหัวขอ เมื่อทานไดใชผลิตภัณฑน้ำแรบรรจุขวดและ

พบวาเกิดผลลัพธที่ดีตอทาน ทานจะมีการซื้ออยางแนนอน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียที่ 3.44 

 

ผลการวิจัย 

 

     สรุปผลการวิจัยการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนบุคคล พบวา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

     สรุปผลการวิจัยการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมผูผูบริโภค พบวา ยี่หอน้ำแรบรรจุขวด ชองทางการรับขอมูลน้ำแร 

ขนาดบรรจุภัฑณ ชองทางการซื้อสินคา บุคคลที่มีอิทธิผลในการซื้อ คุณประโยชนที่คาดหวัง สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

น้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

     สรุปผลการวิจัยการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนผสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑเปนเพียงดานเดียวที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขกรุงเทพมหานคร  

 

     ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุ

ขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด (β = 0.204) แตปจจัยสวนผสมทางการตลาด ในดานราคา (β = -1.018) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (β = -0.792)  ดานการสงเสริมทางการตลาด (β = -1.611) ไมมีผลตอการเลือกซื้อน้ำแรบรรจุ

ขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

     ผลการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรดานสถานภาพที่

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดวา ผูบริโภค

ที่มีสถานภาพโสดมีพฤตกรรมการซื้อสินคามากกวา โดยสวนใหญจะใชจายไปกับกิจกรรมสังสรรค สันทนาการมากกวา

ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตงงานแลว เพราะผูที่มีครอบครัวแลวจะคำนึงถึงคาใชจายในครัวครอบมากกวา 

     ผลการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดวา ปจจุบัน

ผูบริโภคแตละกลุมมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน อีกทั้งผูที่มีระดับการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจะทําการคนควาหาขอมูลจาก

หลายแหลงทําการประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับตนเองและสอดคลองกับความตองการมากทีสุ่ด 

     ผลการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรดานอาชีพที่แตกตางกัน 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดวา อาชีพของผูบริโภค
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สามารถเปนตัวบงบอกถึงการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรได เพราะอาชีพที่ผูบริโภคทำอยูอาจมีความเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือก

ซื้อน้ำแรได  

     ผลการศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางกลุมประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนที่

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดวา อาชีพที่

ตางกันมีความมั่นคงตางกัน รายไดที่แตกตางกันทำใหเกิดขอจำกัดในการใชจาย  

 

ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดแตกตางกันระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานการเลือกซื้อยี่หอน้ำแรบรรจุขวดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกนั สามารถอธิบายไดวา ผูบริโภคนั้นมักจะตัดสินใจเลือกซื้อยี่หอน้ำแรที่ตนเองเคย

ชินมากกวา  

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานชองทางการรับขอมูลน้ำแรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดวา ชองทางการรับรูขอมูลของน้ำแรสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อที่แตกตางกัน โดยอันดับแรกคือผูบริโภคสวนมากจะไดรับขอมูลผานทางโทรทัศน รองลงมาคือโปสเตอร อินเตอรเน็ต

ตามลำดับ หากผูประกอบการทราบถึงชองทางการรับขอมูลของผูบริโภคแลว ก็จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑออกมาเพื่อดงึดดู

กลุมผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น  

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานขนาดบรรจุภัฑณที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดวาผูบริโภคสวนใหญจะพิจารณาการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดดาน

บรรจุภัณฑ โดยอาจจะขึ้นอยูกับสถานการณในการเลือกซื้อ เชน ซื้อขนาด 500-600 มิลลิลิตร ในระหวางวันเพื่องายตอการ

พกพา 

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานชองทางการซื้อสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดวา ชองการการจัดจำหนายที่หลากหลายสามารถทำใหผูบริโภคแตละ

กลุมเขาถึงผลิตภัณฑน้ำแรไดงายขึ้น  

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานบุคคลที่มีอิทธิผลในการซื้อที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดวา ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดโดยตัดสินใจ

เอง ตอมาคือ สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน และสุดทายคือ ผูมีชื่อเสียง/ ศิลปนดารา 

     ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคดานคุณประโยชนที่คาดหวังที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรแบบจุขวดของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดวาในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวดนั้นผูบริโภคมักจะมองถึง

คุณประโยชนที่ตนเองจะไดรับกลับมาแตกตางกัน ผูบริโภคบางกลุมซื้อน้ำแรบรรจุขวดเพียงเพราะดับกระหาย แตบางกลุมซื้อ

น้ำแรบรรจุขวดในการปรับสมดุลภายในรางกายหรือชดเชยแรธาตุที่รางกายสูญเสียไป  

 

ขอเสนอแนะ  

 

     1. ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานผลิตภัณฑของน้ำแร เชนผูประกอบการมีการตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพของ

น้ำแร ตั้งแตกระบวนการหาแหลงน้ำแร การบรรจุน้ำแร จนถึงการนำสงสินคาสูชองทางการจัดจำหนายตางๆ ใหน้ำแรบรรจุ

ขวดนั้นมีคุณภาพที่สะอาด สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภควา ตนนั้นไดดื่มน้ำแรที่มีคุณภาพจากยี่หอน้ำแรบรรจุขวดที่ผูบริโภค

เลือกซื้อ  
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     2. ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานราคาของน้ำแร โดยตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณไปถึงการ

สำรวจราคาของคูแขงในทองตลาดและกำหนดกลยุทธราคาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดใหลูกคาใหเกิดความสนใจ  

     3. ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานชองทางการจัดจำหนายของน้ำแร ใหมีการเขาถึงตัวสินคาไดงายมากขึ้น และ

อาจจะใหความสำคัญชองทางการส่ังซื้อออนไลน  

     4. ผูประกอบการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการสงเสริมการขายที่ไมเกิดประโยชนตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแรบรรจุขวด

ของผูบริโภค โดยอาจใชส่ือทางโทรทัศนในการส่ือสารคุณคาของน้ำแรบรรจุขวดแทน เพื่อลดตนทุนทางการตลาดในการจางพ

รีเซนเตอร 

     5. ผลการศึกษาดานประชากรศาสตรทำใหทราบวา ควรเลือกเจาะกลุมเปาหมายที่เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ที่มีอายุ

อยูในชวง 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา และมีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 

บาทตอเดือน เนื่องจากปจจัยเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานที่จะทำใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อน้ำแร 

 

ขอจำกัดในการศึกษา 

 

     ขอมูลที่เก็บไดจากการทำวิจัยในครั้งนี้เปนการสำรวจจากกลุมตัวอยางที่รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแบบออฟไลน 

และ ออนไลน โดยขอมูลบางอยางอาจตองใชเครื่องมือทางการวิจัยรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึกเปน

รายคน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ จากผูใหสัมภาษณเพิ่มเติม สำหรับระยะเวลาที่ผู วิจัยดำเนินการ

ทำการศึกษาวิจัยแจกแบบสอบถามนั้นนับวาเปนชวงเวลาที่คอนขางจำกัดอีกทั้งยังอยูในชวงของการระบาดของโรค โควิด-19 

ซึ่งพนักงานบริษัทบางบริษัทมีการ Work from Home และมีการเวนระยะหาง (Social Distancing) ซึ่งเปนปญหาและ

อุปสรรคในการแจกแบบสอบถามทำใหการเก็บแบบสอบถามการวิจัย เปนไปอยางยากลำบากและเกิดความลาชาไมเปนไป

ตามแผนการที่กำหนดไว  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ 

ในชวงสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

FACTORS INFLUENCING THE RATE OF RETURN OF GLOBAL HEALTH CARE 

FUND DURING THE CORONAVIRUS 2019 PANDEMICS 

นิรมล ลันวงษา1และ พรวรรณ นันทแพศย2     

Niramon Lanwongsa and Pornwan Nanthaphad 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตรา 

ผลตอบแทนของกองทุนประกันสุขภาพ และเพื่อวิเคราะหผลกระทบรวมของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตออัตรา 

ผลตอบแทนของกองทุนสุขภาพ โดยทำการศึกษาขอมูลรายเดือน โดยเริ่มศึกษาตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน 

ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 18 กองทุน ทดสอบสมมุติฐานโดยการสรางแบบจำลองโดยใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงซอน 

บนชุดขอมูลแผง (Panel Data) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุม 

ดูแลสุขภาพ โดยผลการศึกษาพบวา ดัชนี MSCI World Health Care NR USD มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตรา 

ผลตอบแทนของกองทุนกลุมสุขภาพ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐและภาวะเงินเฟอ มีความสัมพันธในทิศ 

ตรงขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมสุขภาพ 

คำสำคัญ : กองทุน, กองทุนกลุมดูแลสุขภาพ, อัตราผลตอบแทนกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the rate of return of health care funds. to study the 

factors influencing the rate of return of the health fund and to analyze the co-impact of the 2019 

coronavirus outbreak on health fund. by conducting monthly data studies, the study started from January 

2018 to December 2021 for 18 funds. The hypothesis was tested by modeling by using the method of 

creating regression equations on the panel data to analyze the relationship of independent variables on 

the yield of health care funds. The study found that the MSCI World Health Care NR USD Index was in the 

same direction as the yields of health funds. Thai Baht to US Dollar Exchange Rate and Inflation There is a 

relationship in the opposite direction to the rate of return of the health fund. 

Keywords: Fund, Global Health Care Fund, Health Care Fund Rate of Return
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1. บทนำ
การลงทุนในหนวยลงทุนเปนจึงเปนทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตองการลงทุนในระยะยาวแตไม

มีเวลา และความชำนาญในดานการลงทุนในตลาดการเงินยังต่ำ นอกจากนี้การลงทุนในหนวยลงทุนยังเหมาะสมกับนักลงทุน

รายยอยที่ไมสามารถใชเงนิลงทุนครัง้ละเปนจำนวนมาก และยังสามารถกระจายความเส่ียงโดยการลงทนุในตราสารหนี้หลายๆ

รายการซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเงินเปนจำนวนมากในกรณีที่ตองการลงทุนเองโดยตรง และเนื่องจากชวงที่ทำการศึกษาเปนชวงที่

มีการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ถือเปนอีกหนึ่งเหตุการณสำคัญที่เขามามีบทบาทตอการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

โลก รวมถึงประเทศไทยเปนอยางมาก จากที่มาและความสำคัญจะเห็นวาการเติบโตของธุรกิจดูแลสุขภาพ (Health Care) มี

แนวโนมที่จะพัฒนาไดอีกในอนาคต ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบสาธารณสุข การแพทยและการรักษาพยาบาล ยา วัคซีน 

หรือแมแตอุปกรณทางการแพทย ลวนแลวแตมีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการกาวสูสังคมผูสูงวัย รวมไปถึง

เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาไดอยางการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ในปจจุบัน 

1.1 วัตถุประสงคการวิจยั 
จากที่มาและความสำคัญขางตน จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพและอัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองกลุมดูแลสุขภาพ

3. เพื่อวิเคราะหถึงอิทธิพลรวมของสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนกลุมดูแลสุขภาพ 

2. การทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวมและประเภทของกองทุนรวม โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2563) กองทุนรวม 

คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผูลงทุนนำเงินมาลงทุนรวมกัน มีผูจัดการกองทุน ทำหนาที่บริหารเงินลงทุน โดยจะนำเงินไปซื้อ

หลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อหาผลตอบแทนตาม นโยบายการลงทุนที่ไดระบุไว เมื ่อกองทุนรวมไดรับผลตอบแทนจาก

ทรัพยสินที่ไดไปลงทุน ถาเปนกองทุนรวมที่มีนโยบายจายปนผล ก็จะจายปนผลแกผูลงทุน แตถาเปนกองทุนรวมที่ไมมี 

นโยบายจายปนผล ผลตอบแทนจะอยูในมูลคาทรัพยสินตอหนวยที่สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูลงทุนจะไดรับในรูปสวนเพิ่มมูลคาเงิน

ลงทุนในตอนขายคืน ผลตอบแทนที่ผูลงทุนแตละรายไดรับจะเปนไปตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนรวมในกองทุนนั้น ๆละหาก

แบงประเภทของกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวมแบงไดหลายลักษณะไดแก 1. แบงตามลักษณะการจัดจำหนาย และการไถ

ถอนคืนหนวยลงทุน 2. แบงตามนโยบายการลงทุน 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวมกลุมธุรกิจดูแลสุขภาพ โดยวรวรรณ (2556) ไดกลาววา กองทุนรวมกลุมธุรกิจ ที่

เปนกลุมสุขภาพ (Healthcare Sector Funds) เปนกองทุนที่ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เชน บริษัทวิจัยยา 

กิจการคายารักษาโรคหรือบำรุงสุขภาพ สถานพยาบาล ไบโอเทค เปนตน หลักทรัพยกลุมนี้มีแนวโนมที่จะเติบโตไดอีกมาก

เพราะคนชราจะมีจำนวนและสัดสวนที่สูงขึ้น  รวมถึงคนสมัยใหมจะนิยมการบำรุงรกัษาสุขภาพมากขึ้น MSCI World Health 

Care Index และ MSCI ACWI Health Care Index ดัชนีที่ใชวัดผลตอบแทนกลุม Health Care ในประเทศที่พัฒนาแลว 

และรวมประเทศทั่วโลกตามลำดับ ไดแบงประเภทและสัดสวนของธุรกิจในกลุ มดังกลาวไดแก กลุ มประเภทยาทั่วไป 

(Pharmaceuticals) กลุม Health Care Equipment กลุม Bio Technology กลุม Managed Health Care และกลุมอื่น ๆ 

เชน Life Science และ Health Technology เปนตน 
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 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเส่ียงของกองทุนและการวัดความเส่ียงของกองทุนรวม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(2548) ไดกลาววา ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง การที่อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับจริงคลาดเคลื่อนหรือแตกตางไป

จากอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังวาจะไดรับ (อาจจะสูงกวาหรือต่ำกวาก็ได) ความเสี่ยงในการลงทุนต่ำก็คือ โอกาสที่

ผลตอบแทนจากการลงทุนจริง (Actual Return) จะคลาดเคลื่อนจากผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) นั้นมีต่ำ 

สวนความเสี่ยงสูงก็คือโอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจริง (Actual Return) จะคลาดเคลื่อนจากผลตอบแทนที่คาดหวัง 

(Expected Return) นั้นมีสูง แตโดยทั่วไปแลว ระดับผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความ

เสี่ยง ความเสี่ยงการลงทุนแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค และความเสี่ยงจากปจจัยจุลภาค 

การวัดความเสี่ยงรวมจากการลงทุน โดยดูชวงหางระหวางอัตราผลตอบแทนสูงสุดกับอัตราผลตอบแทนต่ำสุด ใชวิธีการวัด

ความเส่ียงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ การหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอัตราผลตอบแทน สะทอนถึง

โอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยหากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งมีคา

มากเพียงใด จะแสดงใหเห็นวาการกระจายตัวของผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเทานั้น นั่นหมายถึงความเสี่ยงจากการลงทุนก็

เพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนรวมวัดไดดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σp) ของอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวม 

 2.2.4 แนวคิดเกี ่ยวกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2548) ไดกลาววา อัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวม เปนการคำนวณหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาที่ทำการประเมิณ โดยพิจารณาจาก

ผลตอบแทนรวม โดยเปนขอมูลทั้งที่รับรูทางบัญชีแลวและยังไมรับรูทางบัญชี ใชการคำนวณแบบถวงน้ำหนักตามระยะเวลา 

และเชื่อมตอการคำนวณทบตนแบบเลขาคณิตปรับคาดวยกระแสเงินจายที่ผูจัดการกองทุนไมมีอิทธิพล เชนการจายเงินปนผล 

เพื่อไมใหการวัดผลเบี่ยงเบน ตองถือเสมือนวาการปนผลนั้น นำไปลงทุนตอโดยไมมีการจายออก โดยทั้งนี้ในกรณีที่การ

คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมีการปรับคาดวยเงินปนผลจายแลว นั่นคือมูลคาทรัพยสินสุทธิในงวดบัญชีใดที่มีการจายเงินปนผล

ออกไปแลว และมีการนำคาเงินปนผลจายมาบวกกลับในมูลคาทรัพยสุทธิ ไมใหตางจากกรณีที่กองทุนรวมนั้นไมไดจายเงินปน

ผล การคำนวณอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวดเวลานั้น ก็ไมตองปรับคาดวยเงินปนผลซ้ำอีก 

 2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 นพพล ฉั่วโรจนพงศ (2560) ทำการศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคามูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนของกองทนุ SET50 โดยนำปจจัยทางเศรษฐกิจทีส่นใจมาสรางความสัมพันธกับราคามูลคาทรัพยสินสุทธขิองหนวยลงทนุ

ของกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุน SET50 และจากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลในเชิงบวกตอราคาทรัพยสินสุทธิไดแก ดัชนี 

SET50 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ มูลคาสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ ในขณะที่พบวาปจจัยที่มีผลในเชิงลบ

ตอราคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนไดแก อัตราการวางงาน อัตราแลกเปล่ียน อัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบริโภค 

และราคาน้ำมันดิบ 

 ธนพร มีศิลป (2562) ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนเเละกองทุนรวมอีที

เอฟผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลตอบเเทนของกองทุนรวม คือการจายปนผลเเละความเสี่ยงที่เปนระบบเเละผล

การดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน มีการบริหารกองทุนรวมใหอัตราผลตอบเเทนของกองทุนรวมมีคาสูงกวาอัตราผล

ตอบเเทนของตลาด โดย Trey ratio และ Jensen model ใหผลการวิเคราะหที่สอดคลองกันที่ผลการบริหารจัดการทุนของ

ผูจัดการมีผลการดำเนินงานที่สูงกวาตลาด 

 ฉวีวรรณ ทิพยวัน (2560) ไดทำการศึกษาการวัดความสามารถดานจังหวะการลงทุนและการเลือกสรรหลักทรัพย

ของผูจัดการกองทุน : กรณีการลงทุนในกองทุนรวมหลักทรัพยขนาดใหญ ผลการศึกษาพบวาเมื่อพิจารณาจาก Treynor's 

method ไมมีผู จัดการกองทุนใดที่มีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน แตมีผู จัดการกองทุน 3 กองทุนที่สามารถ
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เลือกสรรหลักทรัพยที่มีมูลคาต่ำกวามูลคาที่แทจริง และหากพิจารณาจากแบบจำลองของ Henrikson & Merton พบวามี

กองทุนจำนวน 3 กองทุน ที่ผูจัดการกองทุนมีความสามารถในการจับจังหวะการลงทุน และพบ 1 กองทุน ที่มีความสามารถ

ในการเลือกสรรหลักทรัพยที่ต่ำกวามูลคาที่แทจริง 

 ชไมพร สาลิวงษ (2558) ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลักทรัพยระยะยาวที่

บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผลการศึกษาพบวา สมมติฐานที่ตั ้งไววา ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยเเหงประเทศไทย, ปริมาณเงินในความหมายเเบบกวาง เเละดัชนีตราสารหนี้จะมีทิศทางเดียวกันกับราคาของหนวย

ลงทุน  พบวาดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยเเหงประเทศไทยมีความสัมพันธกับราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลักทรัพยระยะ

ยาวในทิศทางเดียวกัน ปริมาณเงินในความหมายเเบบกวางไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับราคาของหนวยลงทุน เเละยัง

พบวาดัชนีตราสารหนี้เปนตัวเเปรที่เกิดปญหา Multicollinearity เเละมีความสัมพันธกับราคาหนวยลงทุนนอยที่สุด เเละ

สมมติฐานที่ตั้งไววาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเเละดัชนีราคาผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับราคาหนวยลงทุนในทิศทางตรงกันขาม 

ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธไมสอดคลองกับสมมติฐานคือมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันเเละ

ยังพบวาดัชนีราคาผูบริโภคไมมีความสัมพันธตอราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมหลักทรพัยระยะยาว 

 Lubor และคณะ (2563) ทำการศึกษาผลการดำเนินงานของกองทุนในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโค

โรนา 2019 โดยนำเสนอการวิเคราะหที่ประสิทธิภาพและกระแสเงินทุนของกองทุนรวมหลักทรัพยที่มีการจัดการอยางแข็งขัน

ของสหรัฐอเมริกา ในชวงวิกฤต COVID-19 ในป 2563 พบวากองทุนที่มีความเคล่ือนไหวมากทีสุ่ดมีประสิทธภิาพต่ำกวาเกณฑ

มาตรฐานในชวงวิกฤต ซึ่งขัดแยงกับสมมติฐานที่ไดรับความนิยม กองทุนที่มีการจัดอันดับความยั่งยืนสูงจะมีผลการดำเนินงาน

ที่ดี เชนเดียวกับกองทุนที่มีการจัดอันดับดาวสูง เงินทุนไหลออกเกินแนวโนมกอนวิกฤต แตไมมากนัก นักลงทุนชอบกองทุนที่

ใชเกณฑการยกเวนและกองทุนที่มีการจัดอันดับความยั่งยืนสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทุนดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังพบวา

นักลงทุนยังคงใหความสำคัญกับความยั่งยืนในชวงวิกฤตครั้งใหญนี้ แสดงใหเห็นวานักลงทุนมองวาความยั่งยืนเปนสิ่งจำเปน

มากกวาสินคาฟุมเฟอย 

 Muhammad และคณะ (2563) ไดศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ตอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเกิด

ใหม : หลักฐานจากอินเดีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสามารถในการเอาชนะ ที่เชื่อกันอยางกวางขวางของกองทุน

ที่มีการจัดการอยางแข็งขัน ในชวงที่ตลาดตกต่ำ สมมติฐานยอดนิยมนี้ไดรับการทดสอบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ตราสารทุนของอินเดียในชวงที่มีการระบาดใหญ ผลการวิจัยระบุวากองทุนรวมอินเดียที่มีการจัดการอยางแข็งขัน จะ

เคลื่อนไหวไปพรอมกับตลาดและไมมีความสามารถในการเอาชนะตลาด สาเหตุหลักมาจากการใชเอฟเฟกตคงที่และตัว

ประมาณ GMM สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวมของอินเดียในชวงวิกฤต และใหบริการแกนักลงทุนในการ

ตัดสินใจเลือกโอกาสในการลงทุนที่สรางผลกำไร 

 จากการศึกษาบทวิเคราะห บทความ แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูศึกษาจึงกำหนดกรอบ

แนวคิดเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ ในชวงสถานการณการระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังภาพที่ 1  

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. วิธีการวิจยั 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพ โดยวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม จากการสรางสมการถดถอยเชิงซอน ดวย

วิธีกำลังสองนอยที่สุด เพื่อคำนวณคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) โดยทำการ

รวบรวมขอมูลของปจจัยที่คาดวาจะสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพและขอมูลมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ตอหนวยของกองทุนรวม รวมถึงเงินปนผลจายของกองทุนรวม (สำหรับกองทุนที ่มีนโยบายจายเงินปนผล) เพื่อนำไป

คำนวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุน ณ ชวงเวลาที่ทำการศึกษา โดยปจจัยที่ทำการศึกษา ไดแก ขนาดของกองทุน ดัชนี 

MSCI World Health Care NR USD ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหง

ประเทศไทย ภาวะเงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยได

กำหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ คัดเลือกกองทุนรวมในกลุมดูแลสุขภาพที่มีอายุ 5 ปขึ้นไป (ณ สิ้นป พ.ศ. 2564) คือ 

กองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพ จำนวน 18 กองทุน (Morningstar Thailand, 2021) และ สามารถเก็บขอมูลมูลคาสินทรัพย

สุทธิของแตละกองทุนเปนรายเดือนได โดยศึกษาตั้งแต เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 48 

เดือน 

 

 แบบจำลองที่ใชในการศึกษา 

      Returns RateHC = β0 + β1FS + β2MSCI + β3SET + β4PR + β5INF + β6EXR + β7Dummy + ε 
 

  

4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพทั้งหมด  18 กองทุน ในชวงที่มีการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนา พบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมเพิ่มขึ้น หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนของกองทุน

เพียงอยางเดียวโดยไมคำนึงถึงความเส่ียงของกองทุนพบวาอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมสวนใหญเพิ่มขึน้จากชวงกอนการ

แพรระบาด และมีเพียงบางกองทุนเทานั้นที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงจากชวงกอนการแพรระบาด และผลการศึกษาความ

เสี่ยงของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพยังพบวา ในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา กองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพมีคา

ความเสี่ยงรวมของกองทุนที่มากกวาความเสี่ยงรวมของตัวเเทนตลาดที่ 0.997 ในขณะที่ความเสี่ยงรวมของตัวเเทนตลาดมีคา
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เทากับ 0.955 ซึ ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนเฉลี ่ยของกองทุนรวมที่เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งการเพิ ่มขึ ้นของอัตรา

ผลตอบแทนยอมสงผลใหมีความเส่ียงที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

  

ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบสมการถดถอย 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ ์ คาความคลาดเคลื่อน คาสถิติ t คาความนาจะเปน 

คาคงที ่ 117.1015 49.4247 2.3693 0.0180 

FS 3.0304 2.7080 1.1191 0.2634 

MSCI 0.9982 0.0281 35.5223 0.0000** 

SET -0.0179 0.0227 -0.7918 0.4287 

EXR -12.3000 5.7545 -2.1374 0.0328* 

INF -51.3657 24.3092 -2.1130 0.0349* 

PR 0.6869 0.6150 1.1169 0.2644 

DUMMY 0.0091 0.2709 0.0336 0.9732 

R-squared = 0.748015, Durbin-Watson stat = 2.184149, Prob (F-Statistic) = 0.0000 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05, **มีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 (ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99) 

 จากผลการทดสอบสมการถดถอยของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม แสดงคา Prob (F-Statistic) เทากับ 0.0000 

ซึ่งสะทอนใหเห็นวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวแปร ที่มีนัยสำคัญตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม และจากคา R-

squared เทากับ 0.748015 หมายถึง ตัวแปรที่ทำการศึกษาสามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมไดรอยละ 

74.8015 และคาสัมประสิทธิ์จากผลการทดสอบสมการถดถอย สามารถอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทน

ดังตอไปนี้ 

 ผลการทดสอบความสัมพันธพบวาดัชนี MSCI World Health Care (MSCI) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ เทากับ 0.01 โดยอธิบายไดวา ทุก 1 หนวยของ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนี จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

0.9982 หนวย ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่กำหนดไว 

 ผลการทดสอบความสัมพันธพบวาอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ (EXR) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 โดยอธิบายไดวา ทุก 1 หนวยของการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางตรงขาม 12.3 หนวย ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่กำหนดไว 

 ผลการทดสอบความสัมพันธพบวาดัชนีราคาผูบริโภค มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแล

สุขภาพอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 โดยอธิบายไดวา ทุก 1 หนวยของการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศตรงขาม 51.3657 

หนวย ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่กำหนดไว 

 จากผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่พบวามีเพียง 3 ปจจัยที่มีนัยสำคัญที่ระดับตาง ๆและสามารถ

นำมาสรางเปนสมการเชิงการพยากรณไดดังนี้ 
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Returns RateHC = 117.1015 + 0.9982*MSCI - 12.3*EXR - 51.3657*INF 

 และเพื่อใหการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอิสระ อันไดแก ขนาดของกองทุน ดัชนี MSCI World Health Care 

NR USD ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ภาวะเงินเฟอ 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ สามารถสะทอนแนวโนมความสัมพันธที่มีตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมกลุมดูแลสุขภาพไดอยางเเทจริง ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบปญหาขอมูลทางสถิติไวดังนี้ ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

เชิงเสน พบวาตัวแปรอิสระที ่ทำการศึกษาไมมีปญหาตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสนตอกัน (VIF < 10) และปญหาตัว

คลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธกัน จากผลการทดสอบความสัมพันธของสมการถดถอย แสดงคา Durbin-Watson stat เทากับ 

2.1841 เพื่อทดสอบวาตัวแปรที่ศึกษามีปญหาตัวคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธกันหรือไม จะพิจารณาจากวิธี Durbin-Watson 

Auto Correlation test เมื ่อพิจารณาตารางสถิติ Durbin-Watson ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมี n = 48, k = 6 (dL = 

1.291, dU = 1.822) โดยคา Durbin-Watson stat ที่ไดจากการทดสอบอยูในชวงที่ไมสามารถปฏิเสธ H0 จึงไมมีปญหาตัว

คลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธเชิงเสนตอกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน ทำใหสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 : สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษา 

ชื่อตัวเเปร สมมติฐาน แบบจำลอง 

ขนาดของกองทนุ (FS) ทิศทางตรงขาม ทิศทางเดียวกัน 

ดัชนี MSCI World Health Care NR USD (MSCI) ทิศทางเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน** 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ทิศทางเดียวกัน ทิศทางตรงขาม 

อัตราดอกเบีย้นโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) ทิศทางตรงขาม ทิศทางเดียวกัน 

ภาวะเงินเฟอ (INF) ทิศทางตรงขาม ทิศทางตรงขาม* 

อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรฐั (EXR) ทิศทางตรงขาม ทิศทางตรงขาม* 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 2 แสดงตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพในชวงที่เกิดเหตุการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

 โดยจากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาตัวแปรอิสระที่มีทิศทางความสัมพันธสอดคลองกับสมมุติฐานไดแก ดัชนี 

MSCI World Health Care NR USD (MSCI) สามารถอธิบายนัยสำคัญทางสถิติไดที่ระดับ 0.01 ภาวะเงินเฟอ (INF) และ

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (EXR) ก็มีทิศทางความสัมพันธสอดคลองกับสมมุติฐานและยังสามารถอธิบาย

นัยสำคัญทางสถิติไดที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้จากการศึกษาความสัมพันธยังพบวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศ

ไทย (PR) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และขนาดของกองทุน (FS) มีทิศทางความสัมพันธไม

สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย และไมสามารถอธิบายนัยสำคัญทางสถิติได 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ พบวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกลุมดูแล

สุขภาพทั้งหมด 18 กองทุน ซึ่งแบงเปนชวงกอนเกิดการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 

2562) และชวงที่เกิดการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2564) โดยภาพรวมของทั้ง 2 
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ชวงเวลานั้น กองทุนรวมมีคาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเปนบวก และมีคาความเสี่ยงที่ต่ำกวาชวงกอนเกิดการแพรระบาดทั้ง

ความเส่ียงรวมและความเส่ียงที่เปนระบบของกองทุน 

 โดยชวงกอนเกิดการแพรระบาดของไวรัสพบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของกองทุนรวมอยูที่รอยละ 0.818 

และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (MSCI World Health Care index) มีอัตราเฉลี่ยอยูที ่รอยละ 0.973 โดยกองทุนที่มีอัตรา

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล เฮลธแคร สตาร พลัส (TGHSTARP) ซึ่งมีคาอัตราผลตอบแทนอยูที่

รอยละ 2.411 ตอเดือน และชวงเกิดการแพรระบาดของไวรัสพบวาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนของกองทุนรวมอยูที่รอย

ละ 1.198 ในขณะที่ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (MSCI World Health Care index) มีอัตราเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.331 ตอเดือน 

โดยกองทุนที ่ม ีอ ัตราผลตอบแทนเฉลี ่ยส ูงท ี ่ส ุดค ือ กองทุนเป ดธนชาตโกลบอลเฮลธ แคร เพ ื ่อการเล ี ้ยงช ีพ (T-

HEALTHCARERMF) ซึ่งมีคาอัตราผลตอบแทนอยูที่รอยละ 2.106 ตอเดือน นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดการแพรระบาด พบวา

กองทุนรวมมีคาความเสี่ยงรวมของกองทุน เฉลี่ยเปนบวกที่รอยละ 0.997 ตอเดือน ซึ่งลดลงจากชวงกอนเกิดการแพรระบาด 

และดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (MSCI World Health Care index) มีคาความเสี่ยงรวมเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.955 ตอเดือน ซ่ึง

เพิ่มขึ้นจากชวงกอนการแพรระบาด สอดคลองกับคาอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (MSCI World 

Health Care index)  โดยกองทุนที ่มีคาความเสี ่ยงรวมสูงที่สุดคือ กองทุนเปด ทิสโก โกลบอล เฮลธแคร สตาร พลัส 

(TGHSTARP) รวมถึงยังเปนกองทุนที่มีคาความเส่ียงที่เปนระบบของกองทุนสูงที่สุดอยูที่รอยละ 1.348 ตอเดือน 

 และจากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพในชวงสถานการณการระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 ของกองทุนรวมกลุมดูแลสุขภาพ โดยปจจัยอิสระที่ทำการศึกษา ไดแก ขนาดของกองทุน ดัชนี MSCI 

World Health Care NR USD ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย 

ภาวะเงินเฟอ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ จากผลการศึกษาแบบจำลองพบวา ดัชนี MSCI World 

Health Care NR USD มีผลกระทบเชิงบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมดูแลสุขภาพ โดย

สอดคลองกับการศึกษาของ เสกสรร เลิศสิริธงชัย (2564) เนื่องจากดัชนีนี้หากพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ที่ทำการศึกษาพบวากองทุนรวมที่ทำการศึกษากวารอยละ 80 จะลงทุนในกองทุนกลุม Health Care ตางประเทศ โดยดัชนี 

MSCI Health Care Index เปนดัชนีของหลักทรัพยในกลุม Health Care ทั่วโลก ซึ่งมีธุรกิจสุขภาพมากถึง 10 กลุมธุรกิจ

รวมกันแลวคิดเปน รอยละ 12.95 ของดัชนี (ซีไอเอ็มบี, 2563) ดังนั้น จึงเปนไปไดที่การเปลี่ยนแปลงของดัชนีจะสงผลตอ

อัตราผลตอบแทนของกองทุน ดัชนีราคาผูบริโภคที่ผูวิจัยใชเปนตัวชี้วัดภาวะเงินเฟอ ผลการศึกษาพบวาดัชนีราคาผูบริโภคมี

ผลกระทบเชิงลบและมีนัยสำคัญทางสถิติตออัตราผลตอบแทนของกองทุนกลุมนี้ เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคเปนดัชนีแสดง

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการในแตละชวงเวลา ยิ่งดัชนีราคาเพิ่มขึ้น จะสงผลใหอำนาจการซื้อลดลง ผูลงทุนก็มี

โอกาสที่จะไมลงทุนในกองทุน ซึ่งจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนลดลง โดยผลการศึกษานี้ก็สอดคลองกับผล

การศึกษาของ กรกช ตั้งกิตติเวช (2560) และ นพพล ฉั่วโรจนพงศ (2560) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

ผลการศึกษาพบวาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐสงผลกระทบเชิงลบและมีนัยสำคัญทางสถิติตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุน โดยผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ Kwadno และคณะ (2559) และ นพพล ฉั่วโรจ

นพงศ (2560) เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนปจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจปจจัยหนึ่งที่สะทอนความเคลื่อนไหวของการดำเนิน

ธุรกิจของกองทุนหรือหลักทรัพย และเนื่องจากกองทุนที่ทำการศึกษากวารอยละ 80 ที่ลงทุนในกองทุนหรือหลักทรัพย

ตางประเทศ 

 โดยการศึกษาครั้งนี ้มี 3 ปจจัย ที่ไมมีนัยสำคัญทางสถิติไดแก 1)ขนาดของกองทุน ซึ่งจากแบบจำลองพบวามี

ผลกระทบเชิงบวกตออัตราผลตอบแทนของกองทุนซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของกองทุนเปน

เพียงมูลคาที่สะทอนจากมลูคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ ชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมที่หัก
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ออกดวยคาใชจายและหนี้สินของกองทุนออกไป ซึ่งสะทอนมูลคาที่เปนจริงที่เปลี่ยนไปตามภาวะการลงทุนในแตละวันของ

กองทุน ไมไดสะทอนถึงผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของกองทุนรวมแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

Gusni (2018) ทำการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอผลการดำเนินงานกองทุนรวมหลักทรัพยในอินโดนีเซียและพบวาขนาดของ

กองทุนไมมีนัยสำคัญตอผลการดำเนินงานของกองทุน 2) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากแบบจำลองพบวามี

ผลกระทบเชิงลบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนกลุมนี้เปนกองทุน

ที่เนนลงทุนในกลุมธุรกิจตางประเทศ และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีตลาดหลักทรัพยที่คำนวณมาจากราคาของ

หลักทรัพยทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยไทย และ 3) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาสง

ผลกระทบเชิงบวกซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั ้งไว ทั้งนี้ความเนื่องจากลักษณะการลงทุนของกองทุนที่เนนลงทุนใน

กองทุนหรือหลักทรัพย ตางประเทศ ที่ไมไดขึ้นกับการปรับขึ้นหรือลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารแหงประเทศไทย 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ 

Factors Affecting Decision Making To Choose SUMMIT PINEHURT Golf Club 
 

นุช  พงคูทอง1 ฐานิตา ฆองฤกษ2 

Nuch Phongkuthong and Thanita Kongrerk 

 

  

 

บทคัดยอ 
       งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ แตกตางกัน เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ และเพื่อศึกษาดานคุณภาพการบริการที่มีผล ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ โดยมีขอบเขตงานวิจัยของกลุมตัวอยางคือ ผูมาใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟ

คลับ จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการตัดสินใจมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิร

สถ กอลฟคลับ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในละดับมากที่สุด โดยเรียง

คาเฉลี่ยภาพรวมมากที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ผูใชบริการ รูสึกประทับใจ อยากกลับมาใชบริการอีกครั้ง รองลงมา คือ ผูใชบริการ 

รูสึกผอนคลาย และรูสึกมีความสุข ที่ไดใชบริการสนามกอลฟ และทานยินดีที่จะแนะนำและบอกตอบุคคลอื่น 
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1. บทนำ 

     การดูแลสุขภาพ ในยุคทามกลางความเจริญเติบโตกาวหนาของ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตลอดจนสภาพสังคมที่

แขงขันสูง และชีวิตที่เรงรีบ การออกกำลังกาย ถือวาเปนตัวชวยที่กอใหเกิด ความพรอมของศักยภาพดานรางกายและจิตใจ 

เปนผลทำใหการเติบโตรางกาย มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การออกกำลังกาย หรือ การเลนกีฬา จึงเปนกิจกรรมที่ไดรับความ

สนใจของคนหมูมาก (สุรสิทธิ์เหลาสถิรวงศ, 2552)  

     กีฬากอลฟ มีผูเลนกอลฟทั่วโลกประมาณ 56 ลานคน มีสนามกอลฟ 32,000 แหงใน 140 ประเทศทั่วโลก กำลังเปนตลาด

ที่ขยายตัวมากในทวีปเอเชีย ประเทศไทยไดมีการโปรโมทการทองเที่ยวเชิงกอลฟมานานแลว มีสงเสริมใหมีการจัดแพ็กเกจ

ทัวรจากตางประเทศมาทองเที่ยวเลนกอลฟในประเทศไทย หลังจากนั้นจำนวนนักกอลฟตางชาติที่มาเลนกอลฟในประเทศไทย

ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสูงถึงเกือบ 9 แสนคนในป 2558 และประเทศไทยติดอันดับ 5 ของเอเชียในฐานะที่เปนแหลง

ทองเที่ยวยอดนิยมของนักกอลฟนานาชาติเพราะมีสิ่งอำนวยสะดวกตอการเลนกอลฟอยางครบครัน การทองเที่ยวเชิงกอลฟ

สงผลใหเกิดรายไดหมุนเวียนในตลาดประมาณ 2 หมื่นลานดอลลาร สหรัฐ หรือ ประมาณ 6.6 แสนลานบาท (อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) โดยมีจำนวน นักทองเที่ยวประมาณ 56 ลานคนทั่วโลกเดินทางไปยังประเทศ

ตางๆ เพื่อประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง กอลฟ นับเปนนักทองเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 26.7 ลานคน กลุม

ประเทศในยุโรป (ไมรวมสหราช อาณาจักร) จำนวน 5.5 ลานคน ประเทศแคนาดาจำนวน 5 ลานคน ประเทศญี่ปุน 14 ลาน

คน และสหราช อาณาจักรจำนวน 3.8 ลานคน จากการสำรวจ พบวา การเดินทางประมาณ  5 – 10% จากการเดินทางของ 

นักทองเที่ยวทั่วโลกเปนการทองเที่ยวเชิงกอลฟ ซึ่งมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป โดยประเทศที่นักทองเที่ยวเลือก เปนจุดหมาย

ปลายทางเพื่อการทองเที่ยวเชิงกอลฟมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศที่ ไมไดมีการสนับสนุนเรื่องการ

ทองเที่ยวเชิงกอลฟ (IAGTO, 2016) 

     การประมาณการเติบโตของการทองเที่ยวเชิงกอลฟ ไดมีการประมาณการโดยนำปจจัยในเรื่องของ จำนวนการเขารวม 

การตลาด การจัดกิจกรรม การเปดสนามกอลฟใหม ระบบขนสง และการจองออนไลน มาวิเคราะหอัตราการเติบโตของการ

ทองเที่ยวเชิงกอลฟ ผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสำคัญของการตัดสินใจเลือกใชสนามกอลฟ เพื่อที่จะสามารถพัฒนากำหนดกลุม

ลูกคาเปาหมายในอนาคตไดถูกกลุมและยังสามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาเปนสนามที่ไดรับความสนใจมากที่สุดจากผูใชบริการใน

เขตพื้นที่ปทุมธานี  

     ปญหาการศึกษา 

     สนามกอลฟซัมมิท ไพนเฮิรสถ  มีรายไดลดลงตอเนื่องระหวางป 2561-2563 แตยังเติบโตประมาณ 50-100% ยกเวน

เพียงป 2563 ที่กำไรลดลง 26% ซึ่งผูวิจัยสนใจอยากศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ ที่ผานมาไมมีใครการันตีวา

ปจจัยใดบางที่สงผลตอการใชบริการสนามกอลฟ ทั้งนี้ถาหากความประทับใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการลดลง การเขาใช

บริการก็จะนอยลงดวย ทำใหไมสามารถทำยอดไดตรงตามเปาหมาย 

     ปญหาวิจัย 

    งานวิจัยที่เกี่ยวของไดนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มในการบริการและพัฒนานวัตกรรมการบริการของ

สนามกอลฟ ผูวิจัยจึงคิดวาควรจะศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ดวยวาตัวแปรตนไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ และคุณภาพการบริการ(service  quality) มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สนามกอลฟอยางไร  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1. เพื่อศึกษาวาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

แตกตางกัน 

     2. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิท

ไพนเฮิรสถ 

     3. เพื่อศึกษาดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1. ทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตร มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ  

     2. ทราบถึงอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิท

ไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ 

     3. ทราบถึงดานคุณภาพการบริการตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

     4. ทราบถึงแนวทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อนำไปใชพัฒนา และปรับปรุงทางการตลาดเพื่อตอบสนองความ

ตองการไดตรงตามกลุมลูกคาเปาหมาย 

      กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร 

     ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542 อางใน ปนัดดา จำปาทอง, 2553) ไดกลาวถึงแนวความคิดดาน ประชากรวาเปนพฤติกรรมของ

มนุษยที่เกิดจากแรงกระตุนจากภายนอกใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ แตกตางกันโดยเชื่อวาบุคคลแตละบุคคลนั้นมีคุณสมบัติ

ทางประชากรที่แตกตางกัน อาทิ เพศ อายุ การศึกษา และอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลใหแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย 

     กิตติมา สุรสนธิ (2541 อางใน ปนัดดา จำปาทอง, 2553) ไดจำแนกบุคคลออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะประชากร 

(Demographic Characteristics) ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และ เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส 

เปนตน ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตสงผลตอความ ตองการที่แสดงออกตอพฤติกรรมทั้งส้ิน 

     แนวคิดและความหมายทฤษฎีทางกาตลาดและการตลาดบริการ 7P  

     เสรี วงษมณฑา (2554) กลาววาสวนประสมทางการตลาด Marketing mix หมายถึงการมีสินคาที่ตอบสนอง 

ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุมรวมถึงการจัด

จำหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบ

ในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

ผูใ้ชบ้ริการสนามกอลฟ์ซมัมิท ไพเฮริท ์

กอลฟ์คลบั แบ่งตาม เพศ 

อาย ุอาชีพ และรายได ้

ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) 

คุณภาพการบริการ(service  quality) 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

สนามกอลฟ์ซมัมิทไพเฮริท ์กอลฟ์คลบั 
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     สุดาพร กุณฑลบุตร (2558) ไดใหความหมายของ สวนความสัมพันธของความเกี่ยวของกับขอมูล การรับรู ความเขาใจ 

และพฤติกรรม ประสมทางการตลาดไววา หมายถึง องคประกอบโดยตรงที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่นำเสนอสูผูบริโภค 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยดานการตลาดส่ีชนิดที่มักเรียกวา 4P’s 

     ศูนยการสื ่อสารนานาชาติจุฬา (2560) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา หมายถึง กลยุทธทาง

การตลาด 4P’s ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได ถูกนำมาใชเปนเครื่องมือในการทำการตลาดเพื่อตอบสนองตอเปาหมาย 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด

(Promotion)  

     แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 

     เจนจิรา ภาคบุบผา (2561) ไดใหความหมายคุณภาพการใหบริการวา ความตองการของลูกคาและสิ่งที่ชี้วัดระดับการ

บริการที่ผูบริโภคนั้นคาดหวังขณะที่สงมอบบริการ  

     เบญชภา แจงเวชฉาย (2561) ไดใหความหมาย การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เปนหนทางหนึ่งที่ ทำใหธุรกิจประสบ

ความสำเร็จทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อธุรกิจที่ ใหบริการมีรูปแบบการใหบริการที่คลายคลึงกันและตั้งอยูใน

บริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพ การบริการจึงเปนวิธีที่จะสรางความแตกตางใหองคกรไดและความแตกตางนี้จะนำมา

ซึ่งการเพิ่มพูน ของผูบริโภค  

     พนิดา เพชรรัตน (2556) คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความสามารถในการ ตอบสนองความตองการของธุรกิจ

ใหบริการ คุณภาพของบริการเปนส่ิงสำคัญ ที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได  

     วงศ พงศสถาพร (2550) กลาววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติของ ผูรับบริการที่คาดหวังในการใหบริการ หากการ

ใหบริการนั้นอยูในรูปแบบที่ผูรับบริการยอมรับได ก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ  

     แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

     วุฒิชัย จำนง (2523) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไมไดและในการ จัดการนั้น การตัดสินใจ

เปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่องทุกๆ กรณีเพื่อดำเนินการไปสูวัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มี

เหตุผลสวนตัวอารมณความรักใครชอบพอ เขามามีสวน เกี ่ยวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะเปนกระบวนการอัน

ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ตอเนื่องกันไป  

     บุษกร คำคง (2542) กลาววา การตัดสินใจตองใชขอมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กำลังพิจารณา โดยใช ความรูพื้นฐาน และ

ขอสรุปที่เปนที่ยอมรับ นำมาผสมผสานกับการสรุปอางอิง เพื่อนำไปสูเปาหมาย แสดง ทิศทางนำไปสูการตัดสินใจ 

     วจนะ ภูผานี (2555) กลาววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑหรือบริการ อื่นๆ จากทางเลือกตางๆ ที่

มีอยู ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีอยู 3 ระดับคือ การตัดสินใจ ตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จำกัด และการ

ตัดสินใจอยางกวางขวาง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนตางๆ ไดเปน 5 ขั้นตอน 

โดยเริ่มจากเหตุการณกอนที่จะมีการซื้อสินคาจริงๆ จนถึงเหตุการณภายหลังจากการซื้อ  

     Johnston (2013) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนกระบวนการกอนที่ ผูบริโภคจะซื้อสินคาหรือ

บริการ ผูประกอบการตองทำความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของ ผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจซื้อไมเพียงแตเปนสิ่งที่

สำคัญมากสำหรับผูประกอบการ แตยังชวยใหองคกร สามารถปรับกลยุทธการขายตามกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

     แนววิจัยที่เก่ียวของ และแนวคิดพื้นฐาน 

     ศราวุธ ยังเจริญยืนยง ( 2559 ) ไดทำการศึกษาเรื่อง การพยากรณการตัดสินใจทำสมาชิกสนามกอลฟในจังหวัดชลบุรี ผล

การวิเคราะหพบวา  ราคาคาสมาชิกสนามกอลฟเปนตัวแปรที่สงผลตอ การตัดสินใจการทำสมาชิกสนามกอลฟมากที่สุด 
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     กนกวรรณ ปยานุวัฒนกุล (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำเเพงเเสนที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการ

สนามฝกซอมกอลฟสวนใหญ มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก นั้นคือ ดานราคา สวนใหญเลือกราคาที่ถูกเปนอันดับแรก ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

     นรินทร ทรัพยศิลป (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง ตัวแบบการจัดการสมรรถนะของแคดดี้ ที่ปฏิบัติงานในสนามกอลฟ

ประเทศไทย จากการศึกษาพบวา การฝกอบรมเปนกระบวนการจัดกิจกรรมโดยมีความมุงหมายใหบุคคลเกิด ความรู ความ

เขาใจ เกิดทักษะ การพัฒนา และประสบการณที่มีความเหมาะสมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมไปในทิศทางที่ชวย

พัฒนาการทำงานใหเกิดการชำนาญ 

     อรรณพร สุริโย (2561) ไดทำการศึกษาสภาพตลาดของธุรกิจการแขงขันกีฬา ในจังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหพบวา 

บุคลากร/ ผูใหบริการเปนปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดเนื่องจากธุรกิจการ จัดการแขงขันกีฬาเปนธุรกิจบริการ 

พนักงานบริการ เปนบุคลสำคัญในการใหบริการแกผูใชบริการดังนั้น ความรูความเชี่ยวชาญ และการมีหัวใจบริการ (service 

mind) จึงเปนส่ิงสำคัญที่สุดธุรกิจการ 

     มนัสสินี บุญมีศรีสงา (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มในการบริการ และพัฒนานวัตกรรมการ

บริการของ สนามกอลฟนิกันติกอลฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา  ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในสวนตัวของสนาม

กอลฟ สิ่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาเขามาใชบริการใน สนามกอลฟนั้น เนื่องมากจากความทันสมัย ความหรูหราของสนาม

กอลฟ ทั้งดานการออกแบบเลยเอาท (Layout) สนามกอลฟ การออกแบบภายในคลับเฮาสอุปกรณและเครื่องมือที่จัดเตรียม

ไวสำหรับใหบริการ ลูกคามีไวอยางครบครันความครบครัน ซึ่งเปนนวัตกรรมการบรกิารที่ทางสนามกอลฟสรางสรรคขึน้มาเพือ่

เพิ่ม มูลคาใหกับการบริการมากที่สุด  

     อำพล นววงสเถียร (2562) ศึกษาปจจัยการรับรูดานคุณภาพบริการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทั้งสี่ปจจัยมีความสัมพันธ

ในเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชบริการสนามกอลฟของนักทองเที่ยวชาวไทย สวนใหญอายุ 31 -35 ป รองลงมามีอายุมากกวา 

35 ปขึ้นไป  มีสถานภาพสมรสมากที่สุด รองลงมามี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด รองลงมา สูงกวา

ปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน มีรายได  50,000 บาทขึ้นไป มากที่สุด รองลงมารายไดตั้งแต 40,001-50,000 บาท . 

     รัชพงษ กล่ินศรีสุข (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง การจัดการโซอุปทานการทองเที่ยวเชิงกอลฟเพื่อยกระดับสูจุดหมาย

ปลาย ทางการทองเที่ยวเชิงกอลฟระดับโลก จากการศึกษาพบวา  ภายในสนามกอลฟ ปจจัยดานผลิตภัณฑไดรับความคิดเห็น

เชิงบวกมากที่สุด โดยสนามกอลฟประเทศไทย มีการบริหารจัดการคุณภาพสนามที่มีการบำรุงรักษาเปนอยางดี มีระบบการ

ระบายน้ำ และการจัดการน้ำที่ดี มีคุณภาพถนนในสนามกอลฟที่ดี มีซุมอาหารและเครื่องดื่ม มีบริการคลับเฮาส  พื้นที่ระยะ

ขอบเขตสนามถึงแมจะส้ันและเล็กกวา แตความทันสมัย การตกแตง ภายในสนาม รวมถึง มีพนักงานพนักงานแคดดี้ ยังคงเปน

เสนหความดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางชาติไดดี ถาเทียบกับสนามประเทศอื่นๆ 

     ศิวพร คุณภาพดีเลิศ (2563)  ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการใหบริการของสนามกอลฟเพื่อ

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันการทองเที่ยวเชิงกอลฟไทย จากการศึกษาพบวา สนามกอลฟในประเทศไทย ถนนในสนาม

กอลฟมี คุณภาพที่ดี มีซุมอาหารและเครื่องดื่ม มี สุขา แยก ชาย หญิง บริเวณซุมอาหารและ เครื่องดื่ม /สุขามีความสะอาด 

และพนักงานให การบริการอยางเอาใจใส มีความชัดเจนของปาย บอกทางในสนามกอลฟ และอยูในสภาพที่ดี เปนการตอบ

รับในเชิงบวก 

3. วิธีการศึกษา 
     กลุมตัวอยางในการศึกษาครั ้งนี ้เปนผู ใชบริการพื้นที ่สนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ จำนวน 200 ชุด และ แจก

แบบสอบถาม บนออนไลน ผานกลุมเฟคบุค จำนวน 4 กลุม ไดใชวิธีแบบจับฉลาก คือ กลุม Thai Golf Promotion จำนวนสมาชิก

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1127



ทั้งหมด 21,781 คน โดยทำการสุมจับฉลากเพื่อเปนตัวแทนในผูตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งหมด 200 ชุด  รวมทั้งแบบสอบถาม 

ออฟไลนและออนไลนเปนจำนวน 400 ชุด 

     เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร

ของผูแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สวนผสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพน

เฮิรสถ สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพการบริการ ที่มีผลตอการตัดสินเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟ

คลับ และสวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถโดยมีการวิเคราะหขอมูล 2 แบบ คือ 

แบบเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) และ เชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน ประมาณ

คา 5 ระดับ (Likert Scale) โดยระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 

4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 

หมายถึง เห็นดวยนอย คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด      

     การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรนา ผูวิจัยจะใชเพ่ือวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร โดยการอธิบายคาความถี่ และคา

รอยละ ในสวนของปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ เปนการวิเคราะหโดยการ

อธิบายคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน (t-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) โดยใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดตัวแปร และจัดกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน วิเคราะห

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

แตกตางกัน พบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานะภาพ มีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงวาลักษณะประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานะภาพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ ดังที่แสดงในตารางที่ 1-2 ตอไปนี้ 

 

     ตารางที่ 1  ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ รายได และสถานะภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสนามกอลฟ ซัมมิทไพนเฮิรสถ 

ตัวแปรตาม : 

การตัดสินใจ 

ตัวแปรอิส: ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได  สถานะภาพ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ  

     อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

 

    ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพน เฮิรสถ                      

                     กอลฟคลับ จำแนกตามเพศ  อายุ อาชีพ รายได และสถานะภาพ 

เพศ 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Squares 

F sig 

ระหวางกลุม 28.564 3 16.235 .566 *000.  

ภายในกลุม 15.654 397 .256   

รวม 44.218 400    
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อายุ ระหวางกลุม 56.945 5 14.236 334.612 .000* 

ภายในกลุม 16.763 395 .043   

รวม 73.708 400    

อาชีพ ระหวางกลุม 61.328 3 30.664 980.912 .000* 

ภายในกลุม 12.379 397 .031   

รวม 73.708 400    

รายได ระหวางกลุม 70.629 5 17.657 2.260 .000* 

ภายในกลุม 3.079 395 .008   

รวม 73.708 400    

สถานะภาพ ระหวางกลุม 3.257 3 1.629 9.155 .000* 

ภายในกลุม 70.450 397 .178   

รวม 73.708 400    

      อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

       จาการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพน

เฮิรสถ พบวา  ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  ดานบุคคล (People) และ

ดานกระบวนการ (Process) มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดังกลาว มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ สวนดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence)  และดานสงเสริมการตลาด (Promotion)                  มีคานัยสำคัญมากกวา 0.05 แสดงวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการดังกลาวไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ ดังที่

แสดงในตารางที่ 3-4 ตอไปนี้ 

 

     ตารางที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ                       

ตัวแปรอิสระ : 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

ตัวแปรตาม : 

การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟ ซัมมิทไพนเฮิรสถ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ยอมรับ 

2. ปจจัยดานราคา ยอมรับ 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ยอมรับ 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ยอมรับ 

5. ปจจัยดานบุคคล ยอมรับ 

6. ปจจัยดานกระบวนการ ปฏิเสธ 

7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปฏิเสธ 

      อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 
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     ตารางที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟ

คลับ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิร

สถ กอลฟคลับ 

คาสัมประสิทธ

ถดถอย (b) 
Beta t Sig. 

คาคงท่ี 10.876  7.235 .000* 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (X1)  -.588 -.199 -2.865 .004* 

2. ปจจัยดานราคา (X2) -1.726 -1.083 -11.371 .000* 

3. ปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย (X3) 1.025 .466 3.563 .000* 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (X4) 2.622 .527 9.213 .000* 

5. ปจจัยดานบุคคล (X5) -2.278 -.306 -3.953 .000* 

6. ปจจัยดานกระบวนการ (X6) .397 .051 .697 .486 

7. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (X7) -.787 -.078 -1.597 .111 

      อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

     จากการศึกษาดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ พบวา ปจจัย

ทางดานความเปนรูปธรรมการบริการ (Tangibility) ปจจัยทางดานความนาเชื ่อถือหรือไววางใจได (Reliability) ปจจัย

ทางดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ปจจัยทางดานการใหความมั่นใจ (Assurance) และปจจัยทางดาน

การเขาใจและรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) มีคานัยสำคัญนอยกวา 0.05 แสดงวา ปจจัยทางดานคุณภาพ

การบริการแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ แตกตางกัน ดังที่แสดงใน

ตารางที่ 5-6 ตอไปนี้ 

 

     ตารางที่ 5 คุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

ตัวแปรตาม : 

การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟ    

ซัมมิทไพนเฮิรสถ 

ตัวแปรอิสระ: ปจจัยดานคุณภาพการบริการ (service quality) 

รูปธรรม เชื่อถือ 

 

ตอบสนอง 

 

ม่ันใจ เขาใจ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ ยอมรับ 

     อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

 

      ตารางท่ี 6 คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ รายดาน 

ความเปนรูปธรรม

การบริการ 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Squares 

F sig 

ระหวางกลุม .274 5 .069 25.169 .000* 

ภายในกลุม 1.070 395 .003   

รวม 1.344 400    

ความนาเชื่อถือ

หรือไววางใจได 

ระหวางกลุม 55.574 5 13.893 2.271 .000* 

ภายในกลุม 2.411 395 .006   

รวม 57.984 400    
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การตอบสนอง

ความตองการ 

ระหวางกลุม 67.797 6 16.949 4.523 .000* 

ภายในกลุม 1.476 394 .004   

รวม 69.274 400    

การใหความม่ันใจ ระหวางกลุม 68.585 5 17.146 5.799 .000* 

ภายในกลุม 1.165 395 .003   

รวม 69.750 400    

การเขาใจและรับรู

ความตองการของ

ผูรับบริการ 

ระหวางกลุม 58.604 6 14.651 3.225 .000* 

ภายในกลุม 1.790 394 .005   

รวม 60.394 400    

      อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
      การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ พบวา ผูมาใช

บริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 89.25 มีอายุ 31– 40 ป รอยละ 48.85  

สถานะภาพสมรส รอยละ 77.50  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 48.25  และมีรายได  50,001 – 75,000 บาท รอยละ 

49.75  สวนผสมทางการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ ภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด การออกแบบสนามกอลฟ โดยผลงานของผูมีชื่อเสียง และไดรับตราสัญญา SHA ลักษณ บงบอกถึง ความ

สะอาดอนามัยและปลอดภัย อีกทั้งมีความยากงายแตละหลุมในสนาม เชน น้ำ ทราย และ โอบี ราคาเครื่องดื่มตางๆ รวมถึง 

เครื่องดื่ม ประเภท แอลกอฮอลในซุมพัก มีราคาที่เหมาะสม อีกทั้งผูมาใชบริการสามารถจองการใชบริการผานพนักงาน หรือ 

เจาหนาที่ไดอยางงายดาย ทั้งนนี้ปจจัยดานคุณภาพการบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิร

สถ กอลฟคลับ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยพนักงานเตรียมพรอมใหบริการอยูเสมอใหบริการตรงตามมาตรฐานอยางมือ

อาชีพ บริการไดทันทวงที  ใชน้ำเสียงไพเราะ นุมนวล มีความเขาใจถึง การดำเนินงานภายใตสถานการณที่ไมปกติ สวนปจจัย

ดานการตัดสินใจ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ผูใชบริการ รูสึกประทับใจ อยากกลับมาใชบริการอีกครั้ง รองลงมา คือ ผูใชบริการ รูสึกผอนคลาย และรูสึกมีความสุข ที่ไดใช

บริการสนามกอลฟและยินดีที่จะแนะนำและบอกตอบุคคลอื่น และ การทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ อาชีพ 

รายได สถานะภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ ผลการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) ของปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.206 และ

สามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 68.20  

     ขอเสนอแนะ 

      จากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ทำใหทราบเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ 

กอลฟคลับ ซี่งปจจัยดานผลิตภัณฑ ควรใหความสำคัญกับการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ ไดมารฐานสากล เปลี่ยน

อุปกรณใหมอยูเสมอ ปจจัยดานราคา ควรคำนึงถึงเรื่องการตั้งราคาที่เหมาะสมกับการใหบริการและคุณภาพ ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย ควรใหความสำคัญในเรื่องชองทางการจดัจำหนาย โดยควรมีการจองผานทางชองทางออนไลน ปจจัยดาน

สงเสริมทางการตลาด ควรมีการลดราคา ตามฤดูกาล ปจจัยดานบุคลากร ควรใหความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานหรือการ
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รับพนักงานเขามาปฏิบัติงาน ปจจัยดานกระบวนการ ควรใหความสำคัญในกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ ใหความสำคัญในดานเครื่องมือ อุปกรณการดูแลสนามที่ทันสมัย  

      ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

      เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นในชวงสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 อยางรุนแรงในประเทศไทยและ

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นขั้นตอนการเก็บแบบสอบถามจึงตองใชวิธีการเก็บแบบสอบถามดวยวิธีออฟไลนและออนไลน 

และขอมูลที่เก็บจากกลุมตัวอยางเปนการสำรวจ ในป พ.ศ. 2565 ดังนั้นผูที่จะนำขอมูลจากวิจัยครั้งนี้ไปใชหลังจากป 2565 

ควรระมัดระวังการนำขอมูลดานประชากรศาสตร และ ขอมูลสถิติอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดไปตามระยะเวลาที่

เปล่ียนไป 

     ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

จากการทำการศึกษาวิจัย ตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับครั้งนี้ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ กอลฟคลับ 

ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณในเชิงลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุม หรือการทำ 

Focus Group เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาพิจารณาตวัแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม ดังนี้ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

และดานการเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามกอลฟซัมมิทไพนเฮิรสถ  
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การประเมินคุณภาพการบริการรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

EVALUATE THE SERVICE QUALITY IN UNCLE DUCK CAFÉ,  

MUENG DISTRICT, KHONKAEN PROVINCE 
 

บาจรีย เจริญสุข1 และทพิยวรรณา งามศกัด์ิ2 

Bacharee Charoensuk and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคัดยอ 
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการบริการ และศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับ

ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน ใชแบบสอบถามวัดความ

คาดหวังและการรับรู 6 ดานของเครื่องมือ “CFFRSERV” จำนวน 28 ขอ ใชมาตรวัด 7 ระดับและวัดการเปนผูสนับสนุนการ

แนะนำตอ (NPS) 1 ขอ มาตรวดั 11 ระดับ ใชกับกลุมตัวอยางจำนวน 120 คน ประเมินคุณภาพการบริการดวยเครือ่งมือวิเคราะห

ความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน และใชสถติิการวิเคราะหถดถอยเชงิเสนพหุสำหรับการหาความสัมพันธระหวางการรบัรูใน

คุณภาพการบรกิารกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา ผลการศึกษาพบวามีจำนวน 10 ขอ ที่ตองรกัษาไว 

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานดอียูแลวแตมี 6 ขอที่ควรใหความสนใจและปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ผลการศึกษายงัพบวาการรับรู

ในคุณภาพการบริการดานความสะอาด และดานส่ิงที่จับตองไดมีความสำคัญตอความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอ, เครือ่งมือ CFFRSERV, การวิเคราะหความสำคัญและผล

การปฏิบัตงิาน 

Abstract 
     The aims of this study were to evaluate the service quality and investigate the relationship between the 

perception of service quality and brand advocacy of Uncle Duck Café, Mueng District, Khonkaen Province. 

Questionnaires measured expectation and perception of 6-dimension of “CFFRSERV” total of 28items with 7 

level Likert scale and measured brand advocacy using net promoter score (NPS) 1 item with 11 level scale. 

Data were collected from 120 samples. To evaluate the service quality, the Importance Performance Analysis 

(IPA) technique was used. Multiple regression was used to analyze the relationship between the perception 

of service quality and brand advocacy. The results find that there are 10 items that must be keep up for 

good work and 6 items that must be urgently to improve. 
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Result also finds that the Cleanliness and Tangibles dimension of the perception of service quality had 

significant importance on brand advocacy.  
 

Keywords: Service Quality, Brand advocacy, CFFRSERV, Importance and Performance Analysis (IPA) 
 

1. บทนำ 
     ธุรกิจรานอาหารนั้นเปนอีกหนึ่งในธุรกิจที ่มีความสำคัญเปนอยางยิ ่งตอภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี

ผูประกอบการมากมายทั้งรายเล็ก และใหญที่เกี่ยวของกันเปนจำนวนมาก รวมแลวมีมูลคาหมุนเวียนจำนวนเงินไมต่ำกวา 4 แสน

ลานบาท ซึ่งคิดไดเปนอัตราสวนรอยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมด และของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP ภาคบริการ) 

ประจำป พ.ศ.2564 สภาพแวดลอมของธุรกิจประเภทรานอาหารนั้นยังคงมีความทาทายอยูจำนวนมาก จากความเสี่ยงของโรคโค

วิด-19 ที่สงผลกระทบกับภาคธุรกิจนี้โดยตรง ทำใหเจาของกิจการจำเปนที่จะตองปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยูรอด สถานการณ

ที่เกิดขึ้นทำใหผูบริโภคเลือกที่จะซื้อจากกิจการที่ทำตามมาตรฐานไดอยางนาเชื่อถือ กิจการจำเปนอยางมากที่จะตองเรงปรับตัว 

โดยเจาของกิจการอาจเลือกแนวทางในการดำเนินการตาม.ความสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นและทรัพยากรที่มีอยูภายในราน เชน 

การเพิ่มชองทางการเขาถึงผูบริโภคหลายชองทาง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2564) ในฐานะที่ผูศึกษาไดเปนเจาของกิจการรานอังเคิล 

ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จึงเกิดความสนใจในการศึกษาเรื่องของความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพการบริการ

ของลูกคาเปนอยางมากเพื่อที่จะรักษาลูกคาเกาไว และเพิ่มฐานลูกคาใหม อีกทั้งยังตองรักษามาตรฐานการบริการไวอยางดี 

เพื่อที่จะนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใชประโยชน และพัฒนาคุณภาพการบริการของราน ใหทางรานไดมีคุณภาพการ

บริการที่ดี สรางความพึงพอใจของการบริการใหแกผูที่มาใชบริการ 

     วัตถุประสงคการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพการบริการที่มีตอรานอาหาร 2) เพื่อศึกษา

การรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคาที่มีตอราน 3) เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของราน 4) เพื่อศึกษาความตั้งใจเปน

ผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุน

การแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับคณุภาพการบริการ 

     Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) ใหความหมายวา คุณภาพการบริการยากกวาการประเมินคุณภาพของสินคา 

เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได (Intangible) และไมมีตัวตน เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการรับรูที่แทจริง กับความ

คาดหวังในการบริการของลูกคา หากรานคาสามารถใหบริการไดตรงกับความตองการของลูกคา หรือสรางการบริการใหมีระดับที่

สูงกวาที่ลูกคาคาดหวังไว จะสงผลใหการบริการดังกลาวเกิดคุณภาพการบริการที่ดีเชนเดียวกับ (Schmenner, 1995) กลาววา 

คุณภาพการใหบริการนั้นมาจากการรับรูที่ไดรับจากการบริการจริง หักลบดวยความคาดหวังที่คาดวาจะไดรับจากบริการนั้น ๆ 

หากการรับรูในบริการที่ไดรับนอยกวาความคาดหวัง จะสงผลทำใหลูกคามองวาคุณภาพการใหบริการนั้นมีคาติดลบ อีกทางหนึ่ง

ถาหากลูกคารับรูวาบรกิารที่ไดรับจริงนั้นมากกวาที่พวกเขาคาดหวังไว คุณภาพการใหบริการก็จะมีคาเปนบวก หรือมีคุณภาพการ

บริการที่ดีนั่นเอง 
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     คุณภาพการบริการเปนสิ่งที่สำคัญมากที่ธุรกิจการใหบริการจำเปนตองสรางความแตกตาง คือ การรักษาระดับการบริการที่

เหนือกวาคูแขงขัน  จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในรูปแบบของชองวางของคุณภาพการบริการ (Gaps Model of 

Service Quality) คือ ชองวางการบริการที่คาดหวังกับบริการที่ลูกคารับรู การตัดสินคุณภาพการบริการสูงและต่ำนั้นขึ้นอยูกับวา

ผูบริโภครับรูประสิทธิภาพการบริการจริงอยางไร ความคาดหวังของลูกคาถูกกำหนดโดยคำพูดจากปากตอปาก ความตองการสวน

บุคคล และประสบการณที่ผานมาของลูกคาเอง คุณภาพที่ผูบริโภครับรูในบริการนั้น เปนหนาที่ของขนาดและทิศทางของชองวาง

ระหวางบริการที่คาดหวังและบริการที่รับรู จึงกอใหเกิดชองวางคุณภาพการบริการ ดังนั้นจึงตองทำการปดชองวาง เพื่อเปนการ

เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการ ดังนี้ GAP 1: The Knowledge Gap เปนชองวางที่เกิดขึ้นระหวาง ส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง กับความ

เขาใจในกิจการของลูกคา GAP 2: The Standards Gap ความเขาใจของบุคลากรในกิจการ กับการกำหนดมาตรฐานในการ

บริการ GAP 3: The Delivery Gap การกำหนดมาตรฐานในการบริการ กับการบริการที่จะสงมอบใหกับลูกคา GAP 4: The 

Internal Communications Gap การบริการที่กิจการไดสงมอบใหกับลูกคา กับสิ่งที่กิจการไดทำการสื่อสารไปยังลูกคา GAP 5: 

The Perceptions Gap การใหบริการ กับการรับรูของลูกคา GAP 6: The Interpretation Gap การโฆษณาและการขาย กับการ

ตีความลูกคาจากการสื่อสาร GAP 7: The Service Gap เปนการปดชองวาง 1-6 เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกคาอยาง

สม่ำเสมอ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985) 

     Parasuraman et al. (1988) ไดพัฒนาเครื่องมือ SERVQUAL เพื่อใชติดตามแนวโนมคุณภาพการบริการ ใชในการประเมิน

คุณภาพของบริษัททั้ง 5 ดาน และเปนการวัดชองวางของคุณภาพการบริการ (Gaps Model of Service Quality) หลังจากนั้น 

(Stevens Knutson & Patton, 1995) ไดพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวัดคุณภาพการบริการในธุรกิจรานอาหารที่มีชื่อเรียกวา 

DINESERV ซึ่งไดมีการพัฒนาและปรับปรุงมาจากเครื่องมือ SERVQUAL โดยเครื่องมือ DINESERV จัดเปนเครื่องมือที่ไดรับความ

นาเชื่อถือ จำนวน 5 ดาน คือ 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 2. การบริการที่นาเชื่อถือและไววางใจ 3. การตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 4. การใหความเชื่อมั่นแกลูกคา และ 5. ความเขาใจรูจักและรับรูความตองการของลูกคา และถูกนำใชกันอยาง

แพรหลาย แตทั้งเครื่องมือ SERVQUAL และ DINESERV ไมได วัดดานคุณภาพของอาหาร (food quality) จากนั้น (Tan, Oriade 

and Fallon, 2014) จึงไดพัฒนาเครื่องมือที่มีชื่อเรียกวา CFFRSERV สำหรับการวัดคุณภาพการบริการในธุรกิจรานอาหารโดย

เพิ่มดานคุณภาพอาหาร (Food quality) CFFRSERV มี 6 ดานคือ 1. ดานการรับรองและการเอาใจใส (Assurance & Empathy) 

2. ดานความสะอาด (Cleanliness) 3. ดานคุณภาพอาหาร (Food quality) 4. ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) 5. ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 6. ดานส่ิงที่จับตองได (Tangibles) มีคำถามทั้งหมด 28 ขอ 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับเครือ่งมือการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance 

Performance Analysis: IPA)  

     Martilla and James (1977) ไดเสนอแนวคิดวิธีการวิเคราะหระดับความสำคัญและผลการดำเนินงาน (IPA) โดยนําคาเฉล่ีย

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูบริโภคนำมาเปรียบเทียบเขาดวยกัน ทำใหเห็นผลลัพธที่ไดในสวนตาง ๆ ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 ผังแสดงการวิเคราะหความสำคัญ และผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance Analysis) 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Martilla and James (1977) 

 

     สวนที่ 1 เพงความสนใจ (Concentrate Here) แสดงถึงคุณลักษณะที่ผูรับบริการใหความสำคัญสูง แตมีผลการปฏิบัติงานของ

ผูใหบริการต่ำ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะดังกลาวใหดีขึ้น  

     สวนที่ 2 ทำดีแลว ตองรักษาไว (Keep Up with Good Work) แสดงถึงคุณลักษณะผูรับบริการใหความสำคัญสูง และผลการ

ปฏิบัติงานของผูใหบริการที่สูงทั้งคู จึงควรรักษาการปฏิบัติงานดานนั้นไว  

     สวนที่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ (Low Priority) แสดงถึงคุณลักษณะที่ผูรับบริการใหความสำคัญต่ำ และผลการปฏิบัติงานของผู

ใหบริการที่ต่ำ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคุณลักษณะนั้นไมมีความสำคัญในมุมมองของลูกคา อีกทั้งผลการปฏิบัติงานก็ไมมีประสิทธิภาพ

เชนกัน  

     สวนที่ 4 มีโอกาสในการลมเลิก (Possible Overkill) แสดงถึงคุณลักษณะในบริเวณนั้นเจาของกิจการใหความสำคัญต่ำ แตผล

การปฏิบัติงานของผูใหบริการที่สูง ดังนั้นผูใหบริการควรคำนึงถึงทรัพยากรที่ใชในสวนนี้ดวยวา อาจเปนการใชทรัพยากรอยาง

ส้ินเปลืองมากเกินความจำเปน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความต้ังใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา 

     Reichheld (2003) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับเครื่องมือที่ใชวัดผลที่ใชในการวัดความพึงพอใจ และความซื่อสัตยของลูกคา โดย

มีชื ่อวา Net Promoter Score (NPS) จากคำถามที่วา “ทานจะแนะนำราน/สินคา/บริการ ของเราใหกับเพื่อนหรือคนรูจัก

หรือไม” โดยมีคะแนนใหผูตอบเลือกคะแนนตั้งแต 0 ไปจนถึง 10 แบงผลออกไดเปน 3 กลุม 1. Promoters หรือ กลุมลูกคาที่มี

แนวโนมจะสนับสนุนกิจการ คือลูกคาที่ใหคะแนน 9 และ 10 เปนกลุมลูกคาที่มีความพึงพอใจในสินคา บริการ และมีความซื่อสัตย 

2. Passives หรือ กลุมของลูกคาที่พรอมจะเปลี่ยนใจไปจากกิจการ เมื่อลูกคาไดเจอสินคาหรือบริการที่เหนือกวา ดีกวา หรือพึง

พอใจมากกวา คือลูกคาที่ใหคะแนน 7 และ 8 ลูกคากลุมนี้มักจะไมคอยมีความพึงพอใจและความซื่อสัตยตอกิจการมากนัก 3. 

Detractors หรือ กลุมลูกคาที่ไมมีความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการของกิจการ คือกลุมลูกคาที่ใหคะแนนตั้งแต 0 – 6 ลูกคากลุม

นี้มีความเปนไปไดสูงมากที่จะไมแนะนำสินคา หรือบริการของกิจการ 

2.4 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ   

     สรรเสริญ สัตถาวร (2563) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอความคุมคาของราคา อัธยาศัยที่ดีมีไมตรีจิตของผู

ใหบริการ กับความพึงพอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรูและความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพการใหบริการความคุมราคา อัธยาศัยที่ดีมีไมตรีจิตของพนักงาน รวมถึงความพึงพอใจในสินคาและบริการ โดยมี

การแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จำนวน 293 คน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 5 ดาน DINESERV จำนวน 25 ขอ และ

แบบสอบถามวัดความคุมคาของราคา จำนวน 3 ขอ พบวาคุณภาพการใหบริการของรานอาหาร ทั้ง 5 ดาน ซึ่งความคุมคาของ

ราคา อัธยาศัยที่ดีมีไมตรีจิตของพนักงาน และความพึงพอใจมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) อยู ระหวาง 0.36 ถึง 0.84 ดังนั้นปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการ รานอาหารญี่ปุนของกลุมตัวอยางไดแก อัธยาศัยดีมีไมตรีจิตของพนักงาน รูปธรรมของการบริการ การตอบสนองตอลูกคา 

และความคุมคาของราคาตามลำดับ 
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     ยุวันดา จันทรศรี (2564) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของรานขนมจีนคุณยาย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังในคุณภาพการบริการของลูกคาที่มีตอรานขนมจีนที่มีคุณภาพการบริการที่ดีโดยมีการแจก

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 120 คน เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 5 ดาน DINESERV จำนวน 29 ขอและคุณภาพอาหาร 

จำนวน 5 ขอ พบวาการรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคาดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา และดานการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาซึ่งมีความสำคัญตอความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

     Saneva, Chortoseva (2018) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการในรานอาหาร: ความคาดหวังและการรับรูของลูกคา โดย

แบบสอบถามไดรับการออกแบบตามสามรุน SERVQUAL, DINESERV และCFFRSERV โดยมีคุณลักษณะ 29 รายการและการ

กระจายในหกมิติขอมูลเพิ่มดานคุณภาพอาหาร พบวาทุกมิติคุณภาพการบริการมีชองวางเชิงลบ ซึ่งบงชี้วาระดับความคาดหวังของ

คุณภาพการบริการในรานอาหารสูงกวาระดับการรับรูของลูกคา การรับรูของลูกคาในดานคุณภาพการบริการคือองคประกอบที่

สำคัญสำหรับความยั่งยืนของรานอาหาร และจำเปนตองติดตามอยางตอเนื่องความพอใจจากการบริการคาเฉลี่ยการรับรูคุณภาพ

การบริการ เทากับ 3.75 และคาเฉลี่ยของคุณภาพที่คาดหวังคือ 3.99 บนขนาดตั้งแต 1 ถึง 5 ตามความคาดหวังจากการบริการ

ลูกคา คุณลักษณะจากมิติ “คุณภาพอาหาร” มีมูลคาสูงสุดที่พิสูจนวามิตินี้คือสิ่งที่ตองใหความสำคัญที่สุด ในเรื่องของการบริการ

รานอาหารตามการรับรูของลูกคาที่มีตอบริการ คุณลักษณะจากมิติ "ความ นาเชื่อถือ" และ "คุณภาพอาหาร" มีคาสูงสุด 

2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

     การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาทำการศึกษาความคาดหวังและการรับรูในคุณภาพการบริการ โดยประเมินคุณภาพการบริการดวย

เครื่องมือการวิเคราะหระดับความสำคัญและระดับผลการดำเนินงาน (IPA) จากนั้นศึกษาความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพการ

บริการกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ ซึ่งนำมายังการกำหนดสมมติฐานที่ 1 การรับรู

ในคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังภาพที่ 1 

 

 

       

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา   

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ลูกคาที่ไดเขามาใชบริการรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน ทางรานไมไดมีการเก็บขอมูลจำนวนลูกคาทำให

ไมสามารถระบจุำนวนประชากรที่แนนอน จงึคำนวนกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาจากสูตรคำนวณของ (Barlett, Kotrlik and 

Higgins, 2001) ไดเทากับ 118 คน จึงเก็บตัวอยางจำนวน 120 คน เพื่อใหเปนเลขจำนวนเตม็สิบ 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

     การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาใชแบบสอบถามในการสำรวจ โดยประกอบไปดวย 3 สวนดังนี้ 

     สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยใชมาตร

วัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวดัแบบเรียงอันดบั (Ordinal Scale) 

     สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังในคุณภาพการบริการของลูกคาที่มตีอรานอาหารทีม่ีคุณภาพการบริการที่ดี โดย

ดัดแปลง เครื่องมือ CFFRSERV ของ (Tan, Oriade and Fallon, 2014) มาใชซึ่งประกอบดวย 6 ดาน จำนวน 28 ขอ แบง

ออกเปนดังนี้ ดานที่ 1 การรับรองและการเอาใจใส จำนวน 8 ขอ ดานที่ 2 ความสะอาด จำนวน 4 ขอ ดานที่ 3 คุณภาพอาหาร 

จำนวน 5 ขอ ดานที่ 4 ความนาเชื่อถือ  จำนวน 4 ขอ ดานที่ 5 การตอบสนองตอลูกคา จำนวน 4 ขอ ดานที่ 6 ส่ิงทีจ่ับตองได 

จำนวน 3 ขอ โดยแบบสอบถามใชมาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) และใชมาตรวัดระดับความคิดเห็นตามของลิเคิรท 

(Likert Scale) ซึ่งแบงระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังในคุณภาพการบริการที่ดขีองรานอาหารเปน 7 ระดับดังนี้ ระดับ 1 

หมายถงึ ไมเหน็ดวยอยางยิง่ ระดับ 2 หมายถึง ไมเห็นดวย ระดับ 3 หมายถึง ไมเห็นดวยเล็กนอย ระดับ 4 หมายถึง ไมแนใจ 

ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยเล็กนอย ระดับ 6 หมายถงึ เห็นดวย ระดับ 7หมายถึง เห็นดวยอยางยิง่ และใชเกณฑการแปลผล

คาเฉล่ีย ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่ไดจากแบบสอบถามการรับรูคุณภาพบริการรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ รายดานทั้งฉบับ 

6 ดาน เทากับ 0.941 

     สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคาที่มีตอรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน ใช

เครื่องมอืเดียวกบัสวนที่ 2 

     สวนที่ 4  ขอมูลการเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา โดยใชเครือ่งมือวดัการเปนผูสนับสนุนองคกร (NPS) จำนวน 1 

ขอ ใชมาตรวดั 11 ระดับ โดยมคีะแนนใหผูตอบเลือกคะแนนตั้งแต 0 ไปจนถงึ 10 โดยที่ 0 หมายถงึลูกคาไมมีทางที่จะแนะนำตอ 

และ 10 หมายถึงจะแนะนำตออยางแนนอน 

3.3 การวิเคราะหขอมูล         

     การวเิคราะหขอมูลใชโปรแกรมสำเรจ็รูป SPSS version 28 สถติิที่วเิคราะหขอมูลคือสถติิเชิงพรรณนา ไดแกความถี่ รอยละ 

คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินคุณภาพการบรกิารจากการเปรยีบความคาดหวังในคุณภาพการบรกิาร และการรับรู

คุณภาพการบรกิารดวยเครือ่งมือการวิเคราะหความสำคัญและผลการปฏิบัติงาน (IPA) วิเคราะหความสัมพนัธระหวางการรับรู

คุณภาพการบรกิาร กับความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา โดยใชสถติิการวเิคราะหถดถอยเชิงเสนพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

4. ผลการศกึษาและการอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษา 

       4.1.1 ขอมูลทั่วไปของลูกคาที่ตอบแบบสอบถาม 
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รูปที่ 3 จำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

     จากรูปที่ 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.7 มีชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 50.0 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.8 สวนใหญมีอาชีพเปนขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 47.5 

และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนที่ 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 

4.1.2 ผลการศกึษาความคาดหวังตามปจจัยคุณภาพการบริการตอรานอาหารที่มีคุณภาพการบริการทีดี่ 

     ผลการศึกษาความคาดหวงัตามปจจยัคุณภาพการบริการตอรานอาหารทีม่ีคุณภาพการบริการที่ดี แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียของความคาดหวงัตามปจจยัคุณภาพการบริการตอรานอาหารทีม่ีคุณภาพบริการที่ดี   

     จากรูปที่ 4 ผลการศึกษาความคาดหวังตามปจจัยคุณภาพการบริการตอรานอาหารที่มีคุณภาพการบริการที่ดี พบวามีความ

คิดเห็นระดับเหน็ดวยอยางยิง่ คาเฉล่ียอยูที่ 6.56 ทั้งหมดทัง้ 28 ขอ 

4.1.3 ผลการศกึษาการรับรูตามปจจัยในคุณภาพการบริการตอรานอังเคิล ด๊ัค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน 

     ผลการศึกษาการรับรูตามปจจัยในคุณภาพการบริการตอรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน แสดงผลขอมูลดัง

รูปที่ 5 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียของการรับรูตามปจจัยในคุณภาพการบริการตอรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ 

     จากรูปที่ 5 ผลการศึกษาการรับรูตามปจจยัคุณภาพการบริการตอรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ พบวา มีความคิดเห็นระดับเห็นดวย

อยางยิง่ คาเฉล่ียอยูที่ 6.55 ทั้งหมด ทัง้ 28 ขอ 

4.1.4 ผลการประเมินคุณภาพการบริการของรานอังเคิล ด๊ัค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

     ผลการประเมินคุณภาพการบรกิารของรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน แสดงผลขอมลูดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6  การประเมินคุณภาพการบรกิารของรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน    

     จากรูปที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการบริการของรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา 

     สวนที่ 1 เพงความสนใจ (Concentrate Here) จากการหาคาเฉล่ียความคาดหวังหรอืการรบัรู จะเปนการแสดงถึงคุณลักษณะ

ที่ผูรับบริการใหความสำคัญสูง แตมีผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการต่ำ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะดังกลาวใหดี

ขึ้น จากกราฟมีคุณลักษณะคุณภาพการใหบริการ 2 ดาน ไดแก 1.ดานการรับรองและการเอาใจใส (Assurance & Empathy: A) 

จำนวน 4 ขอ ซึ่งประกอบไปดวย มีทัศนคติที่ดีและเต็มใจที่จะใหคำแนะนำตอลูกคา (A1) มีความเห็นอกเห็นใจและมีความเอาใจใส

หากมีสิ่งที่ผิดปกติตอลูกคา (A3) มีความรูสึกมั่นใจเมื่อคุณสื่อสารกับพวกเขา (A4) มีการฝกฝนมาอยางดี มีความสามารถและ

ประสบการณ (A5) 2.ดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness :RP) จำนวน 2 ขอ คือ มีความพรอมและรวดเร็วในการ

ใหบริการ (RP3) มีความสามารถและยินดีที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับเมนูอาหาร (RP4) 

     สวนที ่ 2 ทำดีแลว รักษาไว (Keep Up with Good Work) จากการหาคาเฉลี ่ยความคาดหวังหรือการรับรู  แสดงถึง

คุณลักษณะผูรับบริการใหความสำคัญสูง และผลของการปฏิบัติงานของผูใหบริการที่สูงทั้งคู จึงควรรักษาการปฏิบัติงานนั้นไว จาก

กราฟมีคุณลักษณะคุณภาพการใหบริการ 4 ดาน ไดแก 1.ดานการรับรองและการเอาใจใส (Assurance & Empathy: A) จำนวน 

2 ขอ ประกอบไปดวย มีความสุภาพและเปนมิตร (A2) และมีการแกไขใหลูกคาอยางรวดเร็วเมื่อเกิดขอผิดพลาด (A8) 2.ดานความ

สะอาด (Cleanliness: C) จำนวน 4 ขอ ประกอบไปดวย มีหองน้ำที่สะอาด (C1) มีพื้นที่รับประทานอาหารที่สะอาด (C2) มีของ

เครื่องใชบนโตะอาหาร มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ (C3) มีความสะอาด เรียบรอย และพนักงานแตงกายเหมาะสม (C4) 3.ดาน

คุณภาพอาหาร (Food Quality: F) จำนวน 2 ขอ ประกอบไปดวย มีอาหารที่รสชาติดี อรอย (F1) อาหารมีความสดใหม (F3) 4.

ดานความนาเชื่อถือ (Reliability: R) จำนวน 2 ขอ ประกอบไปดวย มีพนักงานเสิรฟอาหารถูกตองตรงตามที่ส่ัง (R1) มีการบริการ

ที่มีความเชื่อถือได และสม่ำเสมอ (R4) 

     สวนที ่ 3 ลำดับความสำคัญต่ำ (Low Priority) จากการหาคาเฉลี ่ยความคาดหวังหรือการรับรู  แสดงถึงคุณลักษณะที่

ผูรับบริการใหความสำคัญต่ำ และผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการที่ต่ำทั้งคู จากกราฟมีคุณลักษณะคุณภาพการใหบริการ 4 ดาน 

ไดแก 1.ดานการรับรองและการเอาใจใส (Assurance & Empathy: A) จำนวน 2 ขอ ประกอบไปดวย มีการตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคามากกวาที่จะทำตามนโยบายและขั้นตอนเสมอ (A6) มีความสามารถในการตอบคำถามของคุณไดอยางสมบูรณ 

(A7) 2.ดานความนาเชื่อถือ (Reliability: R) จำนวน 1 ขอ ประกอบไปดวย การใหบริการคุณตามเวลาที่แจงไว (R3) 3.ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness :RP) จำนวน 2 ขอ ประกอบไปดวย มีการชวยเหลือกันเพื่อรักษาความเร็วของการบริการ

ระหวางเวลาที่รานยุง (RP1) มีการบริการซื้อกลับบานซึ่งในรานมีการแบงโซนที่มีความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ (RP2) 4.

ดานสิ่งที่จับตองได (Tangibles: T) จำนวน 3 ขอ ประกอบไปดวย มีพื้นที่รับประทานอาหาร ซึ่งงายตอการเคลื่อนที่ไปมาภายใน

ราน (T1) การตกแตงรานเปนไปตามภาพลักษณและราคา (T2) มีเมนูที่อานงาย (T3) 

     สวนที่ 4 มีโอกาสลมเลิก (Possible Overkill) จากการหาคาเฉลี่ยความคาดหวังหรือการรับรู  แสดงถึงคุณลักษณะที่ได

ผูรับบริการใหความสำคัญต่ำ แตผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการที่สูง จากกราฟมีคุณลักษณะคุณภาพการใหบริการ 2 ดาน ไดแก 

1.ดานคุณภาพอาหาร (Food Quality: F) จำนวน 3 ขอ ประกอบไปดวย มีอาหารเสิรฟในอุณหภูมิที่ถกูตอง (F2) มีอาหารใหเลือก

หลากหลาย (F4) มีสัดสวนอาหารในจานเสิรฟมาอยางพอดี (F5)  2.ดานความนาเชื่อถือ (Reliability: R) จำนวน 1 ขอ ประกอบ

ไปดวย มีการตรวจสอบจำนวนแขกไดถูกตอง แมนยำ (R2) 
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4.1.5 ผลการศกึษาความต้ังใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ด๊ัค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

     จำนวน และรอยละของกลุมตัวอยางแบงตามระดับความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน แสดงผลขอมูลดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 จำนวนและรอยละระดับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแกน 

     จากรูปที่ 7 พบวา ไมมีผูตอบแบบสอบถามที่ใหคะแนนในระดับ 0-6 (Detractors) ดงันั้นสามารถสรุปไดดังนี้ ผูทีใ่หคะแนนใน

ระดับ 7-8 จัดอยูในกลุมรูสึกเฉย ๆ (Passives) คิดเปนรอยละ 13.40 และผูที่ใหคะแนนในระดับ 9-10 จัดอยูในกลุมสนับสนุน

องคกร (Promoters) คิดเปนรอยละ 86.60   

 4.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับความต้ังใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของ

ลูกคารานอังเคลิ ด๊ัค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

     การศึกษาความสัมพันธของการรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคารายดานที่มีผลตอความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอ

ของลูกคารานองัเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีสมมติฐานการศึกษาที่ 1 คือ การรับรูในคุณภาพการบริการมี

ความสัมพันธกบัความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน จาก

สมมติฐานที่ 1 มีตัวแปรตนหรอืคุณภาพการบริการ 6 ตวั จึงกำหนดสมมติฐานยอย ดงันี ้

     H1: การรับรูคุณภาพการบริการดานการรบัรองและการเอาใจใสมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอ

ของลูกคา H2: การรับรูคุณภาพการบริการดานความสะอาดมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา 

H3: การรับรูคุณภาพการบริการดานคุณภาพอาหารมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา H4: การ

รับรูคุณภาพการบรกิารดานความนาเชื่อถือมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา H5: การรับรู

คุณภาพการบรกิารดานการตอบสนองตอลูกคามีความสัมพันธกับความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา H6: การรับรู

คุณภาพการบรกิารดานส่ิงที่จับตองไดมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา 

     ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา ดงั

แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา 

 

 

     จากตารางที่ 1 พบวา การรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคารายดานที่มีผลตอความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของ

ลูกคารานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ R เทากับ 0.567 คาสัมประสิทธิ์ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา R2 เทากับ 

0.322 คาสัมประสิทธิ์ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาที่ปรับแลว (Adjust R2 ) = 0.310 สามารถพยากรณ

ระดับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาไดเปน 31% จากคาสถิติ Durbin-Watson มีคาอยูในชวง 1.5 – 2.5 

แสดงถึงคาความคลาดเคลื่อนมีความเปนอิสระกัน โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.593 

แสดงวาตัวแปรอิสระที่นำมาใชในการทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง คา Variance Inflation Factor (VIF) เมื่อคาเขาใกล 

1 แสดงวาตัวแปรเปนอิสระจากกัน แตถาคาใกล ศูนยแสดงวาเกิดปญหา Multicollinearity หากมีคาใกล 10 มากแสดงวาระดับ

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสนมีมาก นั้นคือ เกิดปญหา Multicollinearity และ

จากการตรวจสอบ ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระพบวาคา VIF มีคาเทากับ 1.280 แสดงวาตัวแปรเปนอิสระจากกัน และเมื่อ

พิจารณาเปนรายตัวแปรแลว พบวาการรับรูในคุณภาพการบริการของลูกคาดานความสะอาด และดานสิ่งที่จับตองไดมีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     การทดสอบสมมติฐานการรับรูในคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาราน

อังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ปฏิเสธ H1, H3, H4, H5 และยอมรับสมมติฐาน H2 และ H6 ที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05 

     เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ของเสนถดถอยของตัวพยากรณ พบวาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ (B) มาสราง

สมการตัวแบบในการวเิคราะหการถดถอยเชงิเสนเพื่อพยากรณความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาตามสมการ ดังนี ้
 

𝑌𝑌 = 2.206 +  0.764𝑋𝑋2  +  0.327𝑋𝑋6               (1) 
 

     สมการที่ (1) สมการตัวแบบในการวิเคราะหการถดถอยเชงิเสนเพื่อพยากรณความตัง้ใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของ

ลูกคา 

ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. Statistics 

VIF 

B Std. Error 

(Constant) 2.206 .977 2.257 .026  

คาเฉล่ียดานความสะอาด .764 .156 4.893 <.001 1.280 

คาเฉล่ียดานส่ิงที่จับตองได .327 .122 2.677 .009 1.280 

R R2 Adjusted R2 R =0.567 R2 =0.322, Adjusted R2 =0.310  

Durbin-Watson = 1.593 
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     จากสมการขางตนวิเคราะหไดวา เมื่อลูกคามีการรับรูคุณภาพการบริการดานความสะอาดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทำใหลูกคามี

ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคามากขึ้น 0.764 ระดับ นอกจากนี้สมการขางตนวิเคราะหไดวา เมื่อลูกคามีการ

รับรูคุณภาพการบรกิารดานส่ิงที่จับตองไดเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทำใหลูกคามีความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคามาก

ขึ้น 0.327 ระดบั  
 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

     จากการศึกษาประเมินคุณภาพการบริการรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการประเมินคุณภาพการ

บริการของราน พบวาดานคุณภาพอาหาร และดานความนาเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการสูง แตควรใหความสนใจ

และปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนในดานการตอบสนองตอลูกคา สอดคลองกับการศึกษาของ (ยุวันดา จันทรศรี, 2564) ที่ไดศึกษา

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริการของรานขนมจีนคุณยาย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวาดานคุณภาพ

อาหาร และดานการบริการที่นาเชื่อถือและไววางใจ ผลการปฏิบัติงานสูงแลวตองรักษาไว แตควรใหความสนใจและปรับปรุงแกไข

อยางเรงดวนในดานการตอบสนองตอลูกคา อีกทั้งยังสอดคลองกับ (Saneva and Chortoseva, 2018) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพ

การบริการในรานอาหาร: ความคาดหวังและการรับรูของลูกคา พบวา สิ่งที่ตองใหความสำคัญที่สุด ในเรื่องของการบริการ

รานอาหารตามการรับรูของลูกคาที่มีตอบริการ คือ คุณลักษณะดานความนาเชื่อถือ และดานคุณภาพอาหารเชนกัน และจาก

ขั้นตอนวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะหสหสัมพันธถดถอยพหุคูณ ความสัมพันธระหวางการรับรูในคุณภาพการบริการกับ

ความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคา (NPS) ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวก คือ การรับรูใน

คุณภาพการบริการดานสิ่งที่จับตองได มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ (สรรเสริญ สัต

ถาวร, 2563) ที่ไดศึกษาคุณภาพการบริการมีอิทธิพลตอ ความคุมคา ของราคา อัธยาศัยที่ดีมีไมตรีจิตของผูใหบริการ กับความพึง

พอใจของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวารูปธรรมของการบริการ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
     สรุปผลความคาดหวังตามปจจัยคุณภาพการบริการตอรานอาหารที่มีคุณภาพการบริการที่ดีพบวาทุกขอใน 6 ดาน มีความ

คาดหวังระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง 
     สรุปผลการรับรูตามปจจัยในคุณภาพการบริการตอรานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกนพบวาทุกขอใน 6 ดาน 

มีการรับรูระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง 
     สรุปผล ผลปฏิบัติการพบวามีดานการรับรองและการเอาใจใส จำนวน 2 ขอ ดานความสะอาด จำนวน 4 ขอ ดานคุณภาพ

อาหาร จำนวน 2 ขอ ดานความนาเชื่อถือ จำนวน 2 ขอ ที่ตองรักษาไว  เนื่องจากผลการปฏิบัติงานดีอยูแลว แตควรใหความสนใจ

และปรับปรุงแกไขอยางเรงดวนในดานการรับรองและการเอาใจใส จำนวน 4 ขอ ดานการตอบสนองตอลูกคา จำนวน 2 ขอ 
     สรุปผลความสัมพันธกับความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาพบวาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวกมี 2 

ดาน คือการรับรูในคุณภาพการบริการดานความสะอาดและดานส่ิงที่จับตองได 

6. ขอเสนอแนะ       
1. ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ รานอังเคิล ดั๊ค คาเฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน สามารถนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาไป

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการตอ เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหม เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก

สำหรับธุรกิจรานอาหารและคาเฟ โดยจากผลการศึกษาแสดงใหเหน็วาถาหากปรับปรงุคุณภาพการบรกิาร ดานการรับรองและการ
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เอาใจใส และดานการตอบสนองตอลูกคา จะทำใหลูกคาที่มาใชบริการพึงพอใจในคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งดานความ

สะอาด และดานสิ่งที่จับตองได เมื่อผูใหบริการพัฒนา 2 ดานนี้ จะสงผลตอความตั้งใจเปนผูสนับสนุนการแนะนำตอของลูกคาอีก

ดวย 

2. ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยครั้งตอไป โดยแบงการนำเสนอออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานแนวคิดทฤษฏีควรศึกษาเพิ่มเติมตัว

แปรอื่น ๆ ที่จะสงผลตอคุณภาพการบริการ เพื่อใหผลการวิจัยมีขอมูลเชิงลึกและละเอียดมากยิ่งขึ้น 2) ดานการเก็บขอมูล แนะนำ

ใหมีการเก็บขอมูลโดยศึกษาการแบงกลุมประชากร โดยใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปรจัดกลุม (Categorical 

Data) และเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางที่หลากหลายสามารถนำไปขยายผลเพื่ออธิบายไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 3) ดาน

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาประกอบการศึกษาวิจัย เชน การสัมภาษณกลุม (Focus Group) และการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่มีความลึกละเอียดมากกวานี้ 
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การสรางรายไดเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลาย 

กรณีศึกษา : บริษัทXXX 

Increased revenue and optimization of stamp concrete systems 

management: Case study XXX company. 

 

บารมี เที่ยงสนัเทียะ1 และ วันชัย รัตนวงษ2 

Baramee Theangsunthia and Wanchai Rattanawong 

 

บทคัดยอ  

     บทความนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้1.เพื่อความตองการจำแนกวัตถุดิบออกเปนหมวดหมู แยกประเภทสินคา และจัดกลุมสินคา

ที่มีการใชงานบอยสุด ระยะเวลาในการหยิบใชนอยลง ดวยวิธี ABC Analysis และนำโปรแกรม Istore Xpress เขามาชวยใน

การจัดการสตอกสินคา 2.เพื่อแกไขปญหากระบวนการคอขวด (Bottleneck) ในขั้นตอนที่ 3 การปาดหนาคอนกรีตใหได

ระดับ และการไลน้ำออกจากผิวหนาคอนกรีต ใชเวลา2ชั่วโมง ดวยวิธกีารนำเครื่องมือที่ไดมาตรฐานเขามาใชในการดำเนินงาน 

3.เพื่อวิเคราะหการประมาณตนทุน พรอมนำเสนอแนวทางการสรางรายไดเพิ่มใหแกบริษัท ดวยวิธีการศึกษาตนทุน และ

สามารถวิเคราะหตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและนำแนวทางการสรางมูลคาไปสูการสรางรายไดเพิ่มใหบริษัทในอนาคต 

คำสำคัญ : คอนกรีตพิมพลาย,กระบวนการคอขวด,การสรางรายไดเพิ่ม 

Abstract 

     This article presented the purpose is classified raw materials into categories, classify product, group that 

are frequently used, less time to pick them up by ABC analysis. Istore Xpress program to manage inventory. 

To solve the Bottleneck at step 3 it smooths the concrete and expel water from the concrete floor take 

two hours by applying standard tools to the step 3. Analyzing cost estimates and providing companies with 

additional revenue guidelines and can analyze the cost and bring a value-added for the company.  

Keywords: Stamp concrete, Bottleneck, ABC Analysis, Efficiency 
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     การสรางรายไดเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลาย เปนบริษัทรับเหมาตอเติมพื้น 

อาคาร บานพักอาศัย ดำเนินธุรกิจดวยความชำนาญดานรับเหมาตอเติมพื้นมาแลวกวา 20 ป ประกอบไปดวย พื้นหินขัด 

ดำเนินงานมาตั้งแต พ.ศ. 2539 พื้นทรายลาง พ.ศ. 2545 และพื้นคอนกรีตพิมพลาย ตั้งแต พ.ศ. 2558-ปจจุบัน มีบุคลากร

ทั้งหมด 9 คน ประกอบไปดวย ผูบริหาร จำนวน 1 คน ฝายบริการลูกคา จำนวน 1 คน และฝายทีมชาง จำนวน 7 คน แบง

ออกไดดังนี้ ชางชำนาญ  1 คน ชางปูน 4 คน และชางทั่วไป 2 คน  

     ปจจุบันปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร คือ ปญหาในคลังสินคา ซึ่งเปนลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นบอยที่สุดในองคกร จึงเลือก

นำมาปรับปรุงแกไขเปนอันดับแรก เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของปญหาที่ทำใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการทำงานอีกดวย 

องคกรจัดเก็บสินคาไมเปนระเบียบ ไมมีการตรวจนับสต็อกสินคากอนการสั่งสินคา ทำใหสินคาเกิดการขาดสต็อก สงผลให

พนักงานเกิดปญหาตองหยุดการผลิตลง ไมมีเครื่องมือมาตรฐานที่ใชในขั้นตอนการปาดหนาคอนกรีต ทำใหจำเปนตองใช

บุคลากรจำนวนมาก อีกทั้งยังใชระยะเวลาในการดำเนินงานนานขึ้น และในปจจุบันไมมีการคำนวณหาตนทุนที่แทจริง 

     ดังนั้น บทความการสรางรายไดเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลายตองการจำแนก

วัตถุดิบออกเปนหมวดหมู แยกประเภทสินคา และจัดกลุมสินคาที่มีการใชงานบอยสุด ระยะเวลาในการหยิบใชนอยลง ดวยวิธี 

ABC Analysis และนำโปรแกรม Istore Xpress เขามาชวยในการจัดการสตอกสินคา อีกทั้งยังแกไขปญหาการผลิตไมทันรอบ

ความตองการของลูกคา ปญหากระบวนการคอขวด (Bottleneck) ในขั้นตอนที่ 3 การปาดหนาคอนกรีตใหไดระดับ และการ

ไลน้ำออกจากผิวหนาคอนกรีต ดวยวิธีการนำเครื่องมือที่ไดมาตรฐานเขามาใชในการดำเนินงาน เพื่อแกไขปญหากระบวนการ

คอขวด (Bottleneck) ในขั้นตอนที่ 3 ใหใชระยะเวลาในการดำเนินงานลดลง และสามารถลดจำนวนบุคลากรลงได ตองการ

วิเคราะหตนทุน ดวยการศึกษาตนทุนของบริษัท เพื่อวางแผนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำแนวทางการสราง

มูลคาเพิ่มไปสูการสรางรายไดใหบริษัทในอนาคต 

2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

หลักการวิเคราะหโดยใช ABC Analysis 

     การวิเคราะหโดยใช ABC Analysis ใชในการจัดกลุมสินคาคงคลังโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ จัดลำดับตามยอดขาย

หรือสวนแบงกำไรของสินคาใหเปนหมวดหมูอยางชัดเจน หากสินคาใดที่ทำยอดขายหรือสวนแบงกำไรมาก จะจัดใหอยูใน

หมวดหมู A สินคาหมวดหมูนี้จำเปนตองใหความสำคัญและดูแลอยางใกลชิด เพราะเปนสินคาที่ทำยอดขายหรือสวนแบงกำไร

มากที่สุด สวนสินคาที่มียอดขายหรือสวนแบงกำไรนอยลงมา ก็จะจัดใหอยูในหมวดหมู B และ C ตามลำดับ ประเภท A มี

ปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของรายการสินคาคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคาประมาณ 75-80 เปอรเซ็นตของ

มูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด ประเภท B มีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 20-30 เปอรเซ็นตของรายการสินคาคงคลังทั้งหมด แต
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มีมูลคาประมาณ 15 เปอรเซ็นตของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด ประเภท C มีปริมาณสินคาคงคลังประมาณ 40-50 เปอรเซ็นต

ของรายการสินคาคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคาประมาณ 5-10 เปอรเซ็นตของมูลคาสินคาคงคลังทั้งหมด  

ขั้นตอนในการแบงประเภทของสินคาคงคลังตามระบบเอบีซี  

1. คำนวณหาปริมาณการใชของสินคาคงคลังแตละประเภทในรอบ 1 ป และคำนวณหาราคาตอหนวยของ

สินคาคงคลังแตละประเภท 

2. คำนวณหามูลคาของสินคาคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปของสินคาคงคลังแตละประเภท โดยการคูณปริมาณ

การใชของสินคาคงคลังแตละประเภทในรอบปดวยราคาของสินคาคงคลังประเภทนั้น 

3. เรียงลำดับรายการของสินคาคงคลังแตละประเภทตามมูลคาของสินคาคงคลังจากมากไปหานอยตามลำดับ 

4. คำนวณหาเปอรเซ็นตสะสมของปริมาณสินคาคงคลังและเปอรเซ็นตสะสมของมูลคาสินคาคงคลังแตละ

ประเภทที่ไดเรียงลำดับไวในขั้นตอนที่ 3 

5. นำเอาเปอรเซ็นตที่คำนวณไดมาสรางกราฟ โดยใหเปอรเซ็นตสะสมของสินคาคงคลังเปนแกนนอนและให

เปอรเซ็นตสะสมของมูลคาสินคาคงคลังเปนแกนตั้งแลวทำการแบงประเภทใหอยูในกลุม A B และ C ตามความ

เหมาะสม (พิภพ ลลิตาภรณ,2540,หนา51) 

     (สุนันทา ศิริเจริญวัฒน ,2555) ไดทำการศึกษา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคาคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทภูมิ

ไทย คอมซีส จำกัด โดยผูศึกษาเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญของอะไหลดวยวิธี ABC การตั้งรหัสสินคา จากการศึกษา

พบวาการจัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น คือสินคามีความเปนระเบียบมากขึ้น เวลาเฉล่ียในการเบิกจายอะไหลใหชาง

ลดลงจาก 24 นาที เปน 11 นาทีตอครั้ง รวมเฉลี่ยตอวันคิดเปน 33 นาที และอัตราสวนความผิดพลาดในการตรวจนับสินคา

ลดลงจาก 46.14% เปน 21.25%   

     (อนุพันธ ปทุมาสูตร,2558) ไดทำการศึกษา เรื่องรูปแบบและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจรับเหมากอสรางกรณีศึกษา หจก.

เลาจุนฮะกอสราง ดวยกลยุทธดานกระบวนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา จากการศึกษาพบวาผูบริโภคกลับมาใชงานซ้ำ 

มีความเปนกันเอง ราคาคากอสราง ฝมือ และความรับผิดชอบของกิจการ อีกทั้งผูศึกษาแนะนำใหมีการโฆษณาผานสื่อ หรือ

หนาเว็บ เพื่อเปนชองทางในการเพิ่มยอดขายใหหลากหลาย 

     (เจนรตชา แสงจันทร ,2562) ไดทำการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาโดยประยุกตใชวิธีการจัดแบง

วัสดุตามความถี่ในการใช กรณีศึกษา บริษัทแหงหนึ่งในอุตสาหกรรมการพิมพ ดวยวิธีการจัดตำแหนงสินคาโดยใชวิธีการ

วิเคราะหเอฟเอสเอ็น (FSN Analysis) จากการศึกษาพบวาสามารถลดระยะทางในการหยิบสินคาและงายตอการเบิกจาย

สินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกคลังสินคา 

     (สิริภัสสร หิรัญสุรรัฐโชติ, 2558) ไดทำการศึกษา เรื่องการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินคา กรณีศึกษา บริษัท พี 

แอล เค จำกัด ดวยวิธี ABC Analysis เขามาวิเคราะหในการออกแบบพื้นที่การจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับการหยิบใชงาน 

และมีการพัฒนาการตรวจนับสินคาคงเหลือโดยการใช Barcode เขามาตรวจสอบ จากการศึกษาพบวา ผลการปรับปรุงทำให
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การจัดเก็บคลังสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการคนหาในการหยิบมาใชจาก 20 นาที เปน 10 นาที อีกทั้งยังชวยให

ตรวจนับสินคาไดจากปกติ 6 เดือน เหลือเพียง 1 วัน 

     (ณัฐนันท ชุนดี ,2559) ไดทำการศึกษา เรื่องกลยุทธการสรางรายไดเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจผลิตศาลพระ

ภูมิกรณีศึกษา ราน ส.วิจิตรศิลป ดวยวิธีวิเคราะหหาจุดสั่งซื้อใหม (Reorder point) สรางรายไดเพิ่มโดยการออกแบบศาลให

มีรูปแบบทันสมัยมากขึ้น และยังเพิ่มชองทางการขายผานชองทางออนไลน โดยการตั้งเพจ Facebook  จากการศึกษาพบวา 

ชวยใหกิจการลดคาเสียโอกาสในการขาย 94,870 บาท/ป ลดเงินจมลงได 190,870 บาท ประหยัดเวลาในการรอคอยปูนแหง

ได 48 วัน/ป และกำไรเพิ่มขึ้น 143,500 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน 

     (รักษณาลี หาบุบผา ,2558) ไดทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา  ดวยวิธีการวาง

แผนการเติบโตของสินคาในอนาคต (Growth Strategy) เพื่อทางบริษัทจะไดมีการแขงขนักับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด จากการศึกษาพบวา การออกแบบที่เปนเอกลักษณหรือแมแตการเย็บเสื้อจากเศษผา ยังเปนการเพิ่มมูลคาและความคิด

สรางสรรคใหกับสินคา ขยายตลาดไดมากขึ้น อีกทั้งองคกรมีแนวโนมในการจำหนายเสื้อยืดคอกลมคอวีมากที่สุดในอนาคต 

เพราะมียอดขายสูงสุดสามารถทำกำไรไดมากเหมาะกับการลงทุนมากที่สุด    

3. วิธีการศึกษา  

 

 

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมขั้นตอนในการศึกษา 

     จากแผนภาพที่ 1 แสดงภาพรวมขั้นตอนในการศึกษา การสรางรายไดเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบ

คอนกรีตพิมพลาย กรณีศึกษา บริษัทXXX  ผูศึกษามีวิธีการศึกษาดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำการศึกษาเรื่องปญหาภายในคลังสินคา 

สำรวจและศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้น นำปญหาที่ไดมาวิเคราะห โดยการใชการจัดลำดับความสำคัญของสินคาในคลังสินคา 

และมีการนำโปรแกรม Istore Xpress เขามาชวยในการจัดการคลังสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนที่ 2 ทำการศึกษา

เรื่องปญหาในขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อนำมาแกไขปญหา Bottleneck และลดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานลง 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการศึกษาประมาณตนทุน นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงตนทุนที่แทจริง จากนั้นผูวิจัยไดคิดคน 

New Product เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหกับบริษัท  

3.1 การวิเคราะหปญหาคลังสินคา 
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     จากการศึกษาปญหาดานคลังสินคา สามารถแบงออกเปน 4 ปญหา ดังนี้ 

3.1.1 องคกรจัดเก็บสินคาไมเปนระเบียบ เกิดการวางสินคาปะปนกัน 

3.1.2 สินคาไมมีการจัดวางตามความถี่การใชงาน จากเดิมใชระยะเวลาในการคนหาสินคา 8.30 นาที ทำใหเกิด

ระยะเวลาในการคนหาสินคานาน 

 3.1.3 คลังสินคาไมมีการตรวจนับสินคารับเขา-จายออก  

 3.1.4 ปจจุบันบริษัทไมทราบสินคาคงเหลือที่แทจริง จากเดิมมีสินคาคงเหลือ 215 รายการ มูลคาของสินคาคือ 

170,600 บาท  

3.2 การวิเคราะหปญหากระบวนการคอขวด (Bottleneck)  

     จากการศึกษาปญหาดานขั้นตอนการดำเนินงาน Bottleneck ขั้นตอนที่ 3 การปาดหนาคอนกรีตใหไดระดับ และไลน้ำ

ออกจากผิวหนาคอนกรีต จากเดิมใชเวลาถึง 2 ชั่วโมง และใชบุคลากร 3 คน ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร 

3.3 การวิเคราะหขอมูลตนทุนของบริษัท  

     จากการศึกษาปญหาดานการศึกษาตนทุนของบริษัท ในปจจุบันไมมีการคำนวณหาตนทุนตอตารางเมตร สงผลใหไมทราบ

ถึงผลกำไรที่แทจริงในการดำเนินงาน 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย  

 

     จากการศึกษาและวิเคราะหภาพรวมของบริษัทนั้นทำใหทราบถึงปญหาที่กระทบตอบริษัท และแกไขดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

     4.1 ปญหาดานคลังสินคา สามารถแบงออกเปน 4 ปญหา ดังนี้ 

     4.1.1 องคกรจัดเก็บสินคาไมเปนระเบียบ เกิดการวางสินคาปะปนกัน 

 

ภาพที่ 2  แสดงผังตำแหนงคลังสินคากอนและหลังการปรับปรุง 
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     ดวยขั้นตอนการวางผังตำแหนงตามประเภทของสินคา ผลการศึกษาพบวาสินคาถูกจัดวางอยางชัดเจนตามประเภทของ

สินคา  

     4.1.2 สินคาไมมีการจัดวางตามความถี่การใชงาน จากเดิมใชระยะเวลาในการคนหาสินคา 8.30 นาที ทำใหเกิดระยะเวลา

ในการคนหาสินคานาน 

 

 ภาพที่ 3  แสดงการจัดลำดับความสำคัญของสินคากอนและหลังการปรับปรุง 

     ดวยขั้นตอนการนำ ABC Analysis เขามาจัดลำดับความถี่ตามการใชงาน ผลการศึกษาพบวา สามารถจัดการลำดับ

ความสำคัญของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคา คือ 2.15 นาที (Efficiency 

time 74.19%)  

     4.1.3 คลังสินคาไมมีการตรวจนับสินคารับเขา-จายออก  

 

ภาพที่ 4  แสดงขั้นตอนการนำชื่อสินคาและบารโคดเขามาใชในคลังสินคากอนและหลังการปรับปรงุ 

     ดวยขั้นตอนการนำบารโคดเขามาชวยในการตรวจนับสต็อกสินคา ผลการศึกษาพบวาเมื่อจัดทำปายระบุชื่อสินคาและ

บารโคด สงผลใหงายตอการนำโปรแกรมเขามาชวยตรวจนับสินคา 

     4.1.4 ปจจุบันบริษัทไมทราบสินคาคงเหลือที่แทจริง จากเดิมมีสินคาคงเหลือ 215 รายการ มูลคาของสินคาคือ 170,600 

บาท  

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1152



ภาพที่ 5  แสดงขั้นตอนการนำโปรแกรมเขามาจัดการสตอกสินคากอนและหลังการปรับปรงุ 

     ดวยขั้นตอนการใชโปรแกรม Istore Xpress มาจัดการสตอกสินคา ผลการศึกษาพบวาทำใหทราบถึงจำนวนของ

สินคาคงเหลือทั้งสิ้น 83 รายการและมูลคาสินคาคงเหลือ คือ 57,340 บาท มีระบบแจงเตือนสินคาใกลจะหมด สงผลให

สามารถสั่งซื้อสินคาไดลวงหนา ไมเกิดปญหาสินคาขาดสตอก ชวยจัดการลำดับความสำคัญของสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคา เหลือ 2.15 นาที เวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คิดเปน 74.19% และทำใหทราบถึง

จำนวนสินคาและมูลคาสินคาคงเหลือทั้งสิ้น 83 รายการ มูลคาสินคาคงเหลือคือ 57,340 บาท มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดเปน 

61.39% 

     4.2 ปญหาดานขั้นตอนการดำเนินงาน Bottleneck ขั้นตอนที่ 3 การปาดหนาคอนกรีตใหไดระดับ และไลน้ำออกจาก

ผิวหนาคอนกรีต จากเดิมใชเวลาถึง 2 ชั่วโมง และใชบุคลากร 3 คน ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร 

 

ภาพที่ 6  แสดงขั้นตอนการปาดหนาคอนกรีตใหไดระดับ และไลน้ำออกจากผิวหนาคอนกรตีกอนและหลังการปรับปรงุ 

     ดวยวิธีนำเครื่องปาดปูนอัตโนมัติเขามานั้น สามารถลดบุคลากรในขั้นตอนนี้ลง ในพื้นที่ 100 ตารางเมตร จากเดิมใช

บุคลากร 3 คน สามารถลดบุคลากรได 1 คน เหลือ 2 คน ในขั้นตอนนี้ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาได จากเดิมพื้นที่ 100 

ตารางเมตร ใชระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ชั่วโมง สามารถลดระยะเวลาไดถึง 45 นาที เวลากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้

ลดลงเหลือ 1 ชั่วโมง 15 นาที มีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดเปน 37.5% 

     4.3 ปญหาดานการศึกษาตนทุนของบริษัท ในปจจุบันไมมีการคำนวณหาตนทุนตอตารางเมตร สงผลใหไมทราบถึงผล

กำไรที่แทจริงในการดำเนินงาน  

ตารางที่ 1 แสดงตนทุนรวมของ B to C 

 

    จากตารางที่ 1 ตนทุนรวมของ B to C คือ 361.5 บาท ตอตารางเมตร โดยบริษัทรับราคาที่ตารางเมตรละ 500 บาท ทำ

ใหทราบกำไรที่แทจริง คือ 138.5 บาท ตอ 1 ตารางเมตร ถางาน100 ตารางเมตร กำไรที่ไดคือ 13,850 บาท หลังหักคาใชจาย

ทั้งหมด  
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ตารางที่ 2 แสดงตนทุนรวมของ B to B 

 

     จากตารางที่ 2 ตนทุนรวมของ B to B คือ 256.5 บาท ตอตารางเมตร โดยบริษัทรับราคาที่ตารางเมตรละ 350 บาท 

เนื่องจากทางโครงการหมูบานนั้นไดรับผิดชอบคาคอนกรีตดวยตนเอง ทำใหทราบกำไรที่แทจริง คือ 93.5 บาท ตอ 1 ตาราง

เมตร ถางาน100 ตารางเมตร กำไรที่ไดคือ 9,350 บาท หลังหักคาใชจายทั้งหมด 

 

 

การสรางรายไดเพิ่มใหแกบริษัท 

 

ภาพที่ 7 แสดงผนังคอนกรตีพมิพลาย 

     ในปจจุบัน คอนกรีตพิมพลายนั้นมีเฉพาะงานพื้น ผูวิจัยจึงออกแบบพิมพลายแบบปมลงบนผนัง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

บริษัท การทำคอนกรีตพิมพลายบนผนังนั้นมีความยากขึ้นมากเพราะเปนการทำโดยหนาตั้ง จะตองประครองแผนพิมพตั้งขึ้น 

ใชบุคลากรในการชวยปมลายเพิ่มมากขึ้น โดยผูวิจัยตั้งราคาการดำเนินงานอยูที่ 1,200 บาท ตอตารางเมตร ลูกคาสามารถ

เลือกลายและสีไดตามความตองการ  

5.สรุปผลการศึกษา  

 

     จากการศึกษา เรื่องการสรางรายไดเพิ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการระบบคอนกรีตพิมพลาย กรณีศึกษา 

บริษัทXXX ผูศึกษาไดนำทฤษฎีการจัดการคลังสินคาเขามาชวยการบริหารงาน เนื่องจากการดำเนินงานในขั้นตอนแรกเริ่มตน

มาจากการจัดการคลังสินคา เมื่อสินคาถูกจัดวางเปนระเบียบ มีการจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ มีบารโคดเขามาชวยในการ

คนหาตำแหนงของสินคา อีกทั้งผูศึกษาไดนำโปรแกรม Istore Xpress เขามาชวยบริหารจัดการคลังสินคาใหเปนระบบเพิ่ม
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มากขึ้น ทำใหบริษัททราบถึงปริมาณสินคาคงคลังที่คงเหลือ อีกทั้งยังมีการแจงเตือนการสั่งซื้อใหมเมื่อสินคาในสตอกนั้นใกล

หมด ทำใหไมเกิดปญหาสินคาขาดสตอก นอกจากนี้ ผูศึกษาไดนำแนวความคิดการวิเคราะหตนทุนเขามาชวยในดานการ

บริหารของบริษัท เนื่องจากการจัดการคลังสินคาจะสำคัญแลว การวิเคราะหตนทุนของบริษัทเปนสิ่งที่สำคัญ เมื่อมีการ

วิเคราะหหาตนทุนกอนการดำเนินงาน ทำใหทราบถึงราคาตนทุนตอตารางเมตรที่แทจริง ผูศึกษาสามารถนำไปคำนวณหา

กำไรได อีกทั้งเมื่อมีการวิเคราะหตนทุนแลวนั้นสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนสั่งซื้อวัสดุอุปกรณในการ

ดำเนินงานไดอีกดวย 

     เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาหาขอมูลนั้นเปนเวลาที่จำกัด โดยในชวงทำการศึกษานั้นทางบริษัทมีการดำเนินงานที่

ตอเนื่อง ในบางครั้งมีการลงพื้นที่หนางานที่ตางจังหวัดบริเวณจังหวัดใกลเคียง และเมื่อไปลงพื้นที่ตางจังหวัดแตละครั้งใช

ระยะเวลาหลายวัน จึงสงผลกระทบตอการเขาถึงขอมูลในการศึกษานั้นเพิ่มมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย 

Factors associating with the performance of insurance companies in 

Thailand 

บุญญสิา มังตรีสรรค 1 และ สุนียรัตน วุฒิจินดานนท 2 

Boonyisa Mungtreson and Suneerat Wuttichindanon 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย โดยเก็บ

ขอมูลตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2561 ถึงไตรมาสที่ 3 ป พ.ศ.2564 จำนวน 649 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา ขนาดของ

บริษัทและความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดำเนินงาน ในขณะที่สัดสวนหนี้สินตอ

สวนของเจาของมีความสัมพันธเชิงลบตอผลการดำเนินงาน ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้เปนประโยชนตอผูบริหารและ

หนวยงานกำกับ เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหนวยงาน    อีกทั้งยังเปนประโยชนแกนักลงทุน

และผูบริโภค เพื่อใชขอมูลประกอบการพิจารณาการลงทุน 

 

คำสำคัญ: ผลการดำเนินงาน, บริษทัประกัน, ประเทศไทย 

 

Abstract 

The objective of this study was to examine the factors associating with the performance of insurance 

companies in Thailand by collecting the data from quarter 1/2018 to quarter 3/2021. The sample size 

consisted of 649 observations. The research results show that company size and capital adequacy ratio 

have a positive relationship with firm performance. In contrast, debt-to-equity ratio has a negative 

relationship with firm performance.  The research findings in this study benefits executives and regulators 

as a guideline to increase operational efficiency. The findings are also useful for investors and customers in 

a consideration of investments. 

 

Keywords: Performance, Insurance companies, Thailand 
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1. บทนำ 

     เมื่อป 2564 ที่ผานมา บริษัทประกันภัยหลายบริษัทประกาศลมละลาย มูลเหตุสำคัญมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด – 19 ที่แพรระบาดมาตั้งแตตนป 2563 ทำใหยอดเคลมประกันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทประกันภัยที่ขายกรมธรรม

ประกันโควิด – 19 มียอดเคลมสินไหมรวมสูงถึง 40,000 ลานบาท ตัวอยางของการลมสลายของบริษัทประกันในประเทศไทย 

เชน บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จนตองปดกิจการไป เนื่องจาก ฐานะทางการเงินไมมั่นคง สินทรัพยสภาพคลองไมเพียงพอตอการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 

และอัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนต่ำกวาเกณฑที่กฎหมายกำหนด ทำใหบริษัททั้งสองแบกรับภาระยอดเคลมประกัน

ไมไหว บริษัทยักษใหญอยาง บริษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก็ไดยื่น

หนังสือขอเลิกกิจการและขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ทำใหสิทธิประโยชนและความคุมครองตาม

กรมธรรมดอยลงกวาเดิม (ไทยรัฐออนไลน, 2565) การลมละลายและขอเลิกกิจการดังที่กลาวสงผลตอผูถือกรมธรรมเปนอยาง

มาก เนื่องจากจะไมไดรับความคุมครองตามที่กำหนดไวในกรมธรรม อีกทั้งยังเหมือนเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหผูถือกรมธรรม  

และทำลายความเชื่อมั่นและความไวใจตอบริษัทประกัน 

     ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันในประเทศ รัฐไดจัดตั้งใหมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย หรือ คปภ.ขึ้น เพื่อควบคุมและดูแลบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศไทย นอกจากนั้น คปภ.ไดมี

การออกขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ขอกำหนดเกี่ยวกับเงินสำรองของธุรกิจ อัตราเบี้ยประกันและอัตรา

ผลตอบแทนของตัวแทน เปนตน เพื่อคุมครองผูเอาประกันภัยหรือประชาชนที่เกี่ยวของในอีกระดับหนึ่ง บทบาทที่สำคัญของ

ธุรกิจประกัน คือ การสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในสวนของภาคเอกชนและภาครัฐ ดังนั้นธุรกิจประกันจึงมี

ความจำเปนที่จะตองสนใจในดานการเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานใหดียิ่งขึ้น (วิสุทธิ์ เหมหมัน, 2553) ผลการ

ดำเนินงานของบริษัท เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพความสามารถขององคกร ทั้งความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการเงินสด หรือความสามารถในการใหบริการหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพของตนทุน การวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานของบริษัทประกันถือวาเปนสวนสำคัญในการสรางความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัย เพราะแสดงถึง

ความมั่นคงและการเติบโตของบริษัทในอนาคต และสงผลไปถึงความมั่งคั่งโดยรวมของเศรษฐกิจอีกดวย (Ahmed, Ahmed, 

& Ahmed, 2010)  

     การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย เพื่อที่จะ

ไดเปนประโยชนตอผูบริหารบริษัทประกันที่จะไดนำไปเปนแนวทางในการบริหารกิจการ รวมถึงหนวยงานกำกับสามารถใช

เปนแนวทางในการชวยสงเสริมใหบริษัทประกันเติบโตอยางยั่งยืน อันจะสงผลตอเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ การเก็บ

รวบรวมขอมูลครอบคลุมทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ตั้งแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2561 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.

2564 ซึ่งเปนชวงระยะเวลากอนเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และชวงระหวางเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโค

วิด-19 ซึ่งคาดวานาจะสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

     โดยทั่วไปผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยสามารถประเมินโดยการวัดความสามารถในการทำกำไรซึ่งเปนตัวชี้วัด

ความสำเร็จสำหรับธุรกิจและทำหนาที่เปนตัวแทนของผลการดำเนินงานทางการเงิน หนึ่งในวัตถุประสงคของการบริหาร

บริษัทประกันภัยคือ การบรรลุผลกำไร (Chen & Wong, 2004) Malik (2011) กลาววา ผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

และผลตอบแทนจากผูถือหุน (ROE) เปนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดีที่สุด เนื่องจากเปนอัตราสวนที่บงบอกถึง

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกัน แนวโนมที่เพิ่มขึ้นของ ROA บงชี้วา การทำกำไรของบริษัทกำลังดีขึ้น ในสวน

ของ ROE เปนอัตราสวนทางการเงินที่วัดจำนวนกำไรที่บริษัทไดรับเมื่อเทียบกับยอดรวมของสวนของผูถือหุนที่ลงทุน ดังนั้น 

ROE ที่สูงขึ้นจึงแสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการในสวนของทุนของ ผูถือหุนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Khrawish, 2011)  

     จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกัน ไดแก              การ

เติบโต โครงสรางทางการเงิน ปริมาณเงินทุน ขนาด และสภาพคลอง (Yuvaraj, Gashaw, & Research, 2013) อัตราสวน

ความพอเพียงของเงินกองทุน รวมไปถึงผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และอัตราเงินเฟอของประเทศ (Berhe & Kaur, 

2017) 

2.2 การพัฒนาสมมติฐานงานวิจัย 

     ในวรรณกรรมหลายฉบับ กลาววาขนาดของบริษทัมีความสัมพันธเชิงบวกกบัผลการดำเนินงานทางการเงิน                อัน

เนื่องมาจากสาเหตุหลักดังนี้ 1) บริษัทประกันขนาดใหญมักมีศักยภาพในการจัดการกับความผันผวนของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปมากกวาบริษัทประกันขนาดเล็ก 2) บริษัทประกันขนาดใหญมีความสามารถในการรับสมัครพนักงานที่มีความรูทางวิชาชีพ

ไดคอนขางงายเมื่อเทียบกับบริษัทประกันขนาดเล็ก 3) บริษัทประกันขนาดใหญมีการประหยัดจากขนาดในแงของตนทุน

แรงงาน ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดสำหรับการใหบริการประกันภัย (Daniel & Tilahun, 2013) ดังนั้น ผูวิจัยจึง

กำหนดสมมติฐานวา 

     สมมติฐานที่ 1: ขนาดของกิจการมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกัน 

     นอกจากขนาดกิจการ Cowling, Bates, Jagger, and Murray (2008) ตรวจสอบความสัมพันธระหวางโครงสรางทาง

การเงิน (วัดดวยอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู ถือหุ น) และผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุ นสำหรับการธนาคารของ

สหรัฐอเมริกา พวกเขาพบความสัมพันธเชิงลบระหวางเงินทุนของธนาคารกับความสามารถในการทำกำไรซึ่งสอดคลองกับ 

Athanasoglou, Brissimis, and Delis (2008) ที่กลาววา ธนาคารที่มีโครงสรางทางการเงินที่ต่ำ มักจะมีคา ROA ที่สูง และ 

Malik (2011) ก็พบวาอัตราสวนโครงสรางทางการเงินมีความสัมพันธเชิงลบตอการทำกำไรของบริษัทประกันภัยในปากีสถาน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงกำหนดสมมติฐานวา 

     สมมติฐานที่ 2: อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกัน 

     อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital adequacy Ratio: CAR) เปนอีกปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถใน

การทำกำไรของบริษัท จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา การที่บริษัทมีเงินทุนเพียงพอทีจ่ะนำไปลงทุนไดเปนจำนวน
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มาก สงผลใหผลการดำเนินงานของกิจการดีขึ้น (Berhe & Kaur, 2017) สอดคลองกับ Kennedy (2008) แล Yuvaraj et al. 

(2013) ที่กลาววา CAR ที่สูงจะสงผลใหความสามารถในการทำกำไรสูงตามไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงกำหนดสมมติฐานวา 

     สมมติฐานที่ 3: อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกัน 

     สำหรับตัวแปรควบคุมในการศึกษานี้ไดรวมผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) และอัตราเงินเฟอในการทดสอบ

สมมติฐาน เนื่องจากวรรณกรรมในอดีตชี้วา GDP เปนตัวสะทอนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสามารถบอกระดับการพัฒนา

ของประเทศในชวงเวลาที่กำหนด GDP จึงเปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญตัวหนึ่งที่ใชวัดความสมบูรณทางเศรษฐกิจของ

ประเทศได เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย อาจสงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัทแยลง หาก GDP เติบโตจะสงผลในเชิง

บวกตอผลการทำกำไรของบริษัท เนื่องจากชวยกระตุนความตองการของผูบริโภคในการซื้อประกัน (Berhe & Kaur, 2017) 

สำหรับอัตราเงินเฟอ โดยทั่วไปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของราคาภายในระบบเศรษฐกิจ D'Arcy (1979) พบวากำไร

ของบริษัทประกันมีความสัมพันธกับอัตราเงนิเฟอ และภาวะเงินฝด การชำระคาสินไหมทดแทนของบริษทัอาจสะทอนถงึอตัรา

เงินเฟอได เชน มูลคาทรัพยสินที่เอาประกัน อาจเปล่ียนแปลงราคาซึ่งเปนผลมาจากอัตราเงินเฟอ ทำใหบริษัทประกันตองจาย

มากขึ้น Doumpos, Gaganis, and Pasiouras (2012) ก็พบวา อัตราเงินเฟอ และความไมเทาเทียมกันของรายไดมีผลตอผล

การดำเนินงานของบริษัทประกัน นอกจากนั้น ในการวิเคราะหขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผูวิจัยไดเพิ่มตัวแปรหุน 

(Dummy variables) สำหรับระยะเวลา 4 ไตรมาส และระยะเวลากอนและระหวางชวงโควิด-19 เพื่อควบคุมผลกระทบดาน

เวลาที่อาจมีผลตอผลการดำเนินงานของกิจการ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

3. วิธีการศึกษา 

     การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมขอมูลจากงบการเงินรายไตรมาสของ

บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทยไทย ซึ่งรวบรวมไดจากฐานขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอมูลรายไตรมาสที่รวบรวมอยูในชวงไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2561 ถึง  ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.

2564 รวม 649 ตัวอยาง จาก 44 บริษัทประกัน สำหรับผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และอัตราเงินเฟอ รวบรวมจาก

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

ตัวแปรอิสระ 

1. ขนาดของบรษิัท 

2. อตัราสวนหนี้สินตอสวนของ 

3. อตัราสวนความพอเพียงของเงินกองทุน 

ตัวแปรควบคุม 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

2. อตัราเงินเฟอของประเทศ 

 

ตัวแปรตาม 

1. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยของ

บริษทั 

2. อตัราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ

บริษทั 
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     ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) และ การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยสมการถดถอยที่ใชในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยมีดังนี้ 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝑳𝑳𝑺𝑺𝑳𝑳𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟒𝟒𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟓𝟓𝑺𝑺𝑰𝑰𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟔𝟔𝑸𝑸𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳𝑺𝑺𝑮𝑮𝒕𝒕

+ Σ𝒕𝒕=𝟏𝟏
𝟒𝟒 𝜷𝜷𝒕𝒕𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒕𝒕𝑸𝑸𝑸𝑸𝒕𝒕 + 𝜺𝜺𝒊𝒊,𝒕𝒕 

(1) 

สมการที่ (1) แสดงผลการดำเนินงานที่วัดจาก ROA   

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑺𝑺𝒊𝒊,𝒕𝒕 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟐𝟐𝑳𝑳𝑺𝑺𝑳𝑳𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟑𝟑𝑪𝑪𝑹𝑹𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟒𝟒𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟓𝟓𝑺𝑺𝑰𝑰𝑹𝑹𝒊𝒊,𝒕𝒕 + 𝜷𝜷𝟔𝟔𝑸𝑸𝑪𝑪𝑹𝑹𝑳𝑳𝑺𝑺𝑮𝑮𝒕𝒕

+ Σ𝒕𝒕=𝟏𝟏
𝟒𝟒 𝜷𝜷𝒕𝒕𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒕𝒕𝑸𝑸𝑸𝑸𝒕𝒕 + 𝜺𝜺𝒊𝒊,𝒕𝒕 

(2) 

สมการที่ (2) แสดงผลการดำเนินงานที่วัดจาก ROE 

โดยที่ 

ROA𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทที่ i ในปที่ t (วัดจาก กำไรสุทธิ/สินทรัพยรวม) 

ROE𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของบริษัทที่ i ในปที่ t (วัดจาก กำไรสุทธิ/สวนของเจาของ) 

SIZE𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   ขนาดของบริษัทที่ i ในปที่ t (วัดดวยสินทรัพยรวม หนวยเปน log) 

LEV1𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของของบริษัทที่ i ในปที่ t (วัดจากหนี้สินรวม/สวนของเจาของ) 

CAR𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัทที่ i ในปที ่ t (วัดจากเงินกองทุนที่สามารถนำมาใชได

ทั้งหมด/เงินกองทุนที่ตองดำรงทั้งหมด) 

GDP𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศที่ i ในปที่ t (หนวยเปน log ) 

IFR𝑖𝑖,𝑡𝑡    =   อัตราเงินเฟอของประเทศที่ i ในปที่ t (วัดจากดัชนีราคาผูบริโภค) 

Quarter𝑡𝑡    =   ไตรมาสที่ t ซึ่งเปนตัวแปร Dummy มีทั้งหมด 4 ไตรมาส และใชไตรมาสที่ 1 เปนฐาน  

QCOVID𝑡𝑡 = ไตรมาสที่ t ซึ่งเปนตัวแปร Dummy มีคาเทากับ 1 เมื่อ t อยูในป พ.ศ. 2563 และ 2564 

ε𝑖𝑖,𝑡𝑡     =   คาความคลาดเคล่ือน 

4. ผลการศึกษา 

     จากการศ ึกษาต ัวอย างในกล ุ มบร ิษ ัทประก ันช ีว ิตและประก ันว ินาศภ ัยในประเทศไทย จำนวน 44 บร ิษัท                     

649 ตัวอยาง ไดผลการวิเคราะหขอมูลและผลการทดสอบสมมติฐานดังแสดงในตารางที่ 1-3 

     ตารางที่ 1 แสดง คาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ของแตละตัวแปร พบวา อัตราผลตอบแทน

จากสินทรัพย (ROA) มีคาเฉลี่ย 0.328 อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (ROE) มีคาเฉลี่ย 0.718 ขนาดของบริษัท 

(SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.864 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (LEV) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.559 เทา อัตราสวนความ
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พอเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (CAR) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.533 ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) มีคาเฉลี่ยเทากับ 

6.607 และอัตราเงินเฟอของประเทศ (IFR)  มีคาเฉล่ียเทากับ 0.096 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร 

ตัวแปร คาต่ำสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ROA -12.675 11.761 0.328 2.414 

ROE -75.686 32.017 0.718 10.956 

SIZE 1.792 6.024 3.864 0.975 

LEV 0.164 16.342 3.559 2.528 

CAR -0.727 15.073 4.533 2.850 

GDF 6.548 6.637 6.607 0.021 

IFR -2.180 1.880 0.096 0.846 

ROA คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ROE คืออัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ SIZE คือขนาดของบริษัท LEV 

คืออัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ CAR คือ อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัท GDP คือ ผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ IFR คือ อัตราเงินเฟอของประเทศ 

 

     ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคูตัวแปรทุกตัว คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละ

คูไมควรเกิน 0.8 ซึ่งพบวาตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธอยูในระดับต่ำ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรแต

ละคู คาที่มากที่สุดอยูที่ 0.504 (ความสัมพันธระหวาง LEV และ CAR)  นอกจากนั้น                    เมื่อวิเคราะหขอมูลดวย

สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (ตารางที่ 3) คา Tolerance คานอยสุดคือ 0.212 ซึ่งมากกวา 0.2 และคา VIF คาสูงสุดคือ 4.722 

ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรทั้งหมดไมมีความสัมพันธกันเอง จึงไมมีสัญญาณของ multicollinearity สามารถนำขอมูลไป

วิเคราะหความถดถอยเชงิพหุคูณตอไป 

 

ตารางที่ 2 คาประสิทธิ์สหสัมพัทธระหวางตัวแปร 

 ROA ROE SIZE LEV CAR GDP IFR 

ROA 1 0.837* 0.250* -0.128* 0.356* 0.027 0.009  

ROE 0.837* 1 0.217* -0.212* 0.241* 0.054 0.042 

SIZE 0.250* 0.217* 1 0.468* -0.117* 0.001 -0.001 

LEV -0.128* -0.212* 0.468* 1 -0.504* -0.008 -0.019 

CAR 0.356* 0.241* -0.117* -0.504* 1 0.044 0.022 

GDP 0.027 0.054 0.001 -0.008 0.044 1 0.264* 

IFR 0.009 0.042 -0.001 -0.019 0.022 0.264* 1 
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     ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหคาสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยแบงเปน 2 สมการจำแนกตามตัววัดผลการดำเนินงาน 

สมการที่ 1 ผลการดำเนินงานวัดคาดวย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) พบวา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ROA อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (LEV) มีความสัมพันธเชิงลบกับ 

ROA และ อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (CAR) มีความสัมพันธเชิงบวก กับ ROA  

     ในสมการที่ 2 เมื่อผลการดำเนินงานวัดคาดวย อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (ROE) พบวา ณ ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 ขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ROE อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (LEV) มี

ความสัมพันธเชิงลบกับ ROE และ อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (CAR)                                    มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับ ROE  

ตารางที่ 3 คาสถิติจากการวิเคราะหความถดถอยเชงิพหุคณู 

(n=649) 

 เครื่องหมายที่

คาดหวัง 

ตัวแบบที่ 1 ตัวแบบที่ 2 

ROA ROE 

b Sig. b Sig. 

Constant  63.880 0.267 188.738 0.482 

SIZE + 0.844 0.000 4.322 0.000 

LEV - -0.113 0.010 -1.444 0.000 

CAR + 0.284 0.000 0.448 0.006 

GDP + -10.261 0.237 -30.416 0.453 

IFR + 0.108 0.414 0.935 0.130 

Q2  -0.009 0.978 -1.362 0.370 

Q3  -0.071 0.810 -1.532 0.268 

Q4  0.925 0.000 1.871 0.125 

QCOVID  -0.145 0.560 -0.673 0.562 

R2  0.238 0.192 

Adjusted R2  0.227 0.180 

Durbin - Watson  1.384 1.513 

* มีความสัมพันธกัน ณ นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05       

     จากผลการทดสอบขอมูลดวยสมการถดถอยเชิงพหุคูณทั้งสมการที่  1 และ 2 ยืนยันวา ผลการดำเนินงานของบริษัท

ประกันมีความสัมพันธเชิงบวกกับขนาดของกิจการ (SIZE) และอัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุน (CAR) และมี

ความสัมพันธเชิงลบกับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (LEV) ผลการศึกษาทั้งสามสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยทั้ง 3 

สมมติฐาน  
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     สำหรับตัวแปรควบคุม (GDP และ IFR) ไมแตกตางจาก 0 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับตัวแปรควบคุม

ดานเวลา จะเห็นไดวา ในไตรมาสที่ 4 (Q4) ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันจะขึ้นกวาไตรมาสอื่น อาจเพราะลูกคานิยม

ซื้อประกันเพิ่มเติมกอนสิ้นปเพื่อนำไปลดหยอนทางภาษี ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 สวน

ชวงเวลากอนและระหวางโควิด-19 ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ 

5. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา     

     จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันในประเทศไทย พบวา ขนาดของบริษัทมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดำเนินงาน กลาวคือ บริษัทประกันที่มีขนาดใหญกวามีแนวโนมที่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีกวา

บริษัทขนาดเล็ก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว สอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวา  ผลการดำเนินงานของบริษทั

ขนาดใหญจะดีกวาผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทขนาดใหญสามารถประหยัดตนทุนตอหนวยใน

กระบวนการตางๆในบริษัทได (Hardwick & Adams, 2002) อีกทั้งบริษัทขนาดใหญยังสามารถกระจายความเสี่ยง และ

ตอบสนองตอสภาวะของตลาดไดดีกวาบริษัทขนาดเล็ก (Wyn, 1998)  

     ในทางตรงกันขาม โครงสรางทางการเงินของบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบตอผลการดำเนินงาน กลาวคือ ยิ่งอัตราสวน

โครงสรางทางการเงินสูง ยิ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีหนี้สินมากกวาสวนของเจาของ มีโอกาสที่กิจการจะไมสามารถชำระหนี้ได 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีค่าดการณไว สอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวา โครงสรางทางการเงินมีความสัมพันธเชิงลบตอ

ผลการดำเนินงาน เนื่องจากระดับของโครงสรางทางการเงนิจะสะทอนถึงความสามารถในการจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ตอการสูญเสียที่ไมคาดคิด (Charumathi, 2012)   

     อัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนของบริษัท (CAR) มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดำเนินงาน กลาวคือ บริษัทที่มี 

CAR สูง ยิ่งแสดงใหเห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแกรงทางการเงิน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอยูรอดของ

บริษัทในระยะยาวอีกดวย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว สอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวา บริษัทที่มีเงินกองทนุ

เพียงพอ จะมีทางเลือกในการลงทุนเปนจำนวนมาก ดวยเหตุนี้ทำใหมีแนวโนมที่จะไดรับผลกำไรที่สูงขึ้น สงผลใหผลการ

ดำเนินงานดีขึ้นดวย (Berhe & Kaur, 2017) 

     จากผลการศึกษาที่พบจากสมมติฐานทั้ง 3 เปนประโยชนตอทั้งผูบริหารและหนวยงานกำกับ สำหรับบริษัทประกันขนาด

เล็กมีแนวโนมที่ผลการดำเนินงานจะไมดีเทากับบริษัทขนาดใหญ จึงเปนความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการขนาดเล็ก ผูซื้อประกัน

รวมถึงนักลงทุนอาจตองระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกลงทุนในบริษัทขนาดเล็กได ในสวนของอัตราสวนหนี้สนิตอ

สวนของผูถือหุน ผูบริหารตองสรางสมดุลใหดี เพราะการที่สามารถจูงใจใหลูกคามาซื้อกรมธรรมกับบริษัทในจำนวนที่สูง แม

จะมีรายไดแตก็มีหนี้สินในขณะเดียวกัน ดังนั้น ส่ิงที่อาจงายกวาคือการบริหารสวนของผูถือหุน โดยสรางกำไรใหสูงที่สุดเพื่อให

มีจำนวนกำไรสะสมเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาชี้วา หนึ่งวิธีการที่สามารถสรางกำไรใหสูงขึ้นได คือ การรักษาระดับอัตราสวน

ความเพียงพอของเงินกองทุนใหมีจำนวนที่สูง เพื่อใหบริษัทมีทางเลือกในการลงทุนเปนจำนวนมาก อยางไรก็ดี ไตรรัต 

พุทธรักษา (2557) เตือนวา การมีอัตราสวนความพอเพียงของเงินกองทุนที่มากเกินไปก็อาจสงผลเสียได เพราะตามหลัก

ทฤษฎีแลวการที่มีเงินกองทุนมากเกินไปจะไปดึง ROE ใหลดต่ำลง และเปนการเพิ่มภาระดอกเบี้ยที่ตองจายไปอีกดวย การที่

คา CAR ของบริษัทประกันนั้นสูงกวาเกณฑที่กำหนด ไมไดเปนสิ่งที่การันตีไดวากรมธรรมนั้นจะไมโดนบอกเลิก งานวิจัยใน

อนาคตสามารถศึกษาจุดที่เหมาะสมของการรักษาระดับ CAR เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลการดำเนินงานได 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

Factors Affecting Retirement Planning of Metropolitan Electricity Authority 

Employees 

บุษยมาศ  ม่ังคั่ง0

1 และ นงนภัส  แกวพลอย1

2 

Budsayamard Muangkhung and Nongnapad Kaewploy 

  
 

บทคัดยอ 
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง และเพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง จากการศึกษาพบวา พนักงานการไฟฟานคร

หลวงมีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณสูงสุด คือ ความถี่ในการลงทุน และต่ำสุด คือ รายไดหลังจากเกษียณ ผลการวิเคราะหใน

การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง พบวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา และรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน ปจจัยดานการทำงาน ไดแก ตำแหนงงาน 

ลักษณะงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอ ปจจัยดานสุขภาพ และปจจัยดานครอบครัว มีผลตอพฤติกรรม

การวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

 

คำสำคัญ: การไฟฟานครหลวง , การเกษียณ , พฤติกรรม , ปจจัย 

 

Abstract 
     This research has the purpose to study the behavior of the retirement planning employees of the 

Metropolitan Electricity Authority and studying the factors affecting the retirement planning behavior of the 

Metropolitan Electricity Authority employees. The research found that the employees of the Metropolitan 

Electricity Authority had the highest retirement planning behavior, which was the frequency of investment 

and the lowest was the income after retirement. The results of the hypothesis testing to analyze the 

retirement planning behavior of MEA employees revealed that the demographic factors were educational 

level and gross monthly overtime income, the work factors were job title, job description and average 

overtime hours. The health factors and family factors affect the retirement planning behavior of the 

employees of the Metropolitan Electricity Authority. 

 

Keywords : Metropolitan Electricity Authority , retirement , behavior , factors 
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1. บทนำ 
 

จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการประเมิน

และออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวากลุมแรงงานในระบบ ชวงอายุ 40-60 ป ในกรุงเทพและปริมณฑล มี

การวางแผนออมเงินไวใชในวัยเกษียณที่ผิดพลาด โดยเรื่องที่ผิดพลาดดังกลาว เชน เริ่มวางแผนชาเกินควร มั่นใจมากเกินควร 

วางแผนโดยขาดความรู ความเขาใจ การประมาณการคาใชจายหลังเกษียณนอยเกินควร ประมาณอายุขัยเฉลี่ยนอยเกินควร 

ออมเงินนอยเกินควร 

การไฟฟานครหลวง เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความมั่นคงในดานการงาน มีสวัสดิการใหพนักงานและครอบครัว มี

กองทุนสำรองชีพ มีสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ที่เปนเสมือนธนาคารในการใหบริการทั้งดานการเงิน เงิน

ฝาก และเงินกู ได งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง วามี

ปจจัยทางดานใดที่ทำใหพนักงานไมสามารถวางแผนเกษียณได พฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานเปนอยางไร และ

พนักงานมีการวางแผนสำหรับเตรียมตัวเกษียณหรือไม เพียงพอสำหรับการใชชีวิตหลังเกษียณหรือไมและดวยสภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบันพนักงานมีการวางแผนไวดีแลวหรือยัง โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

วางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงาน

การไฟฟานครหลวง ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ พนักงานการไฟฟานครหลวงตระหนักและใหความสำคัญกับการวางแผน

เกษียณมากขึ้น เริ่มวางแผนเกษียณมากขึ้น และพนักงานการไฟฟานครหลวงมีความรูดานการวางแผนทางการเงินเพื่อ

เตรียมพรอมเกษียณมากขึ้น สมมติฐานของการศึกษา คือปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานการทำงาน ปจจัยดานสุขภาพ 

และปจจัยดานครอบครัว มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

ขอบเขตการศึกษา คือ การไฟฟานครหลวง ทั้งหมด 18 เขต กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลหลักในงานวิจัยนี้คือ พนักงานการ

ไฟฟานครหลวง ชวงระหวางอายุ 45 - 59 ป จำนวน 4,130 คน โดยเลือกมาเปนกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน แบงเปนเขตละ 

22-23 คน จำนวน 18 เขต 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ไดแก ตัวแปรตนคือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดรวมคา

ลวงเวลาตอเดือน ปจจัยสวนการทำงาน ไดแก อายุการทำงาน ตำแหนงงาน ลักษณะงานจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาตอ

วัน ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก โรคประจำตัว การออกกำลังกาย การดื่มสุรา/สูบบุหรี่ และปจจัยดานครอบครอบ ไดแก จำนวน

บุตร จำนวนสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได เปนตัวกำหนดพฤติกรรมการวางแผนเกษียณอายุของ

พนักงานการไฟฟานครหลวง และตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการวางแผนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟานครหลวง ในดาน

การหารายได ความถี่ในการลงทุน ดานการใชจาย และรายไดหลังจากเกษียณ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร 

 

การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จำนวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดับ การศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดไดของ

ประชากร ชวยในการกำหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ชวยอธิบายถึงความคิดและ

ความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะ สามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกำหนดตลาดเปาหมาย คนที่

มีลักษณะประชากรศาสตร ตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 

1. เพศ ความแตกตางทางเพศ ทำใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศหญิงมีแนวโนมมีความ

ตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียว

เทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง ความสัมพันธ อันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย 

2. อายุ เปนปจจัยที่ทำใหคนมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคดิเสรี

นิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือ

การปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใช

ส่ือมวลชนก็ตางกัน 

3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะ

ไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ 

ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาตํ่ามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมี

การศึกษาสูงมีเวลาวางพอ ก็จะใชสื่อสิ่งพิมพวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจำกัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ 

ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอื่น 

4. รายได เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางสำคัญ ตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณทัศนคติคานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

  

การออมเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมไดใชจายไปเพื่อการบริโภค หากแตเก็บไว

โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อการใชจายตางๆ ในอนาคตหรือการนำเงินออมไปลงทุนเพื ่อหาผลประโยชนตอบแทนในทาง

เศรษฐศาสตร การออมของประเทศแบงออกเปน การออมภาครัฐและการออมภาคเอกชน โดยที่การออมภาคเอกชนแบงออก 

เปนการออมภาคธุรกิจและการออมภาคครัวเรือน การออมของประชาชนทั ่วไปจัดเปนการออมภาคครัวเรือนในทาง

เศรษฐศาสตร (เกษมศรี ปูชนียวงศ, 2558) 

อัตราเพิ่มของประชากรและโครงสรางอายุของประชากรเองมีอิทธิพลตอการบริโภคและการออม ถาอัตราเพิ่มของ

ประชากรอยูในระดับสูง รายจายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอัตราสูง สวนกรณีตรงขามถาอัตราเพิ่มของประชากรอยูในระดับต่ำ 

รายจายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอัตราต่ำ นอกจากนี้โครงสรางอายุของประชากรก็มีอิทธิพลตอรายจายเพื่อการบริโภคและ

การออม หากจำนวนประชากรวัยทำงานเทียบกับประชากรทั้งหมดมีสัดสวนต่ำ การใชจายเพื่อการบริโภคจะมีมาก เพราะ

ประชากรที่ไมอยูในวัยทำงานแมจะไมมีรายไดแตก็ยังตองมีการบริโภค (เกษมศรี ปูชนียวงศ, 2558) 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัรูปแบบการออม 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ถือเปนรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณของไทยปจจุบันอีกรูปแบบนึง ไดขยาย

ขอบเขตความคุมครองครอบคลุมประชากรโดยทั่วไปนอกเหนือจากขาราชการ เพื่อสรางความสามารถในการพึ่งพาตนเองใน

วัยเกษียณใหแกประชาชนตามทฤษฎีระบบเงินออมของธนาคารโลก โดยเฉพาะกลุมขาราชการซึ่งสามารถเขาถึงระบบบำนาญ

ที่เปนหลักประกันได ทั้งนี้กองทุนการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทยมีดังนี้ 1. กองทุนประกันสังคม  2. กองทุนบำเหน็จ

บำนาญขาราชการ 3. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 4. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ5. กองทุนการออมแหงชาติ6. เงินฝากธนาคาร 7. 

เงินฝากสหกรณ 8. ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย (ดาราภรณ โคสิริวิวัฒน, 2558) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

ปจจัยที่สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบดวย  

1) วัตถุประสงคของงานที่มีคุณคาที่แทจริง ไมวาจะปฏิบัติงานอะไร ถาขาราชการรูวา สิ่งที่ตนทำนั้นมีคามีประโยชน

อยางแทจริงยอมตั้งใจปฏิบัติงานที่มีคุณคานั้น ๆ มากกวางานที่ไมมี ประโยชนหรือมีคุณคานอยในขณะที่เงินเดือนเทากัน

ขาราชการยอมสนใจในงานที่มีคุณคามากกวา  

2) สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดีการจัดสถานที่ปฏิบัติงาน สะอาด มีอุปกรณเครื่องอำนวย

ความสะดวกสบายที่เหมาะสม แสงสวางพอเพียง ทำใหสามารถปฏิบัติงานได รวดเร็ว และอยูกับโตะปฏิบัติงานนานขึ้นไดผล

งานมากขึ้น ทำใหรักและพอใจในการปฏิบัติงาน หองพักควรจัดใหสะอาดเรียบรอย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอสมควร  

3) ความมั่นคงในตำแหนงหนาที่การงาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ดวยความมั่นใจอยูเสมอวา ตำแหนงหนาที่ที่ตนกระทำนั้น

จะเปนอะไร ผูบริหารที่ดีจะตองพยายามสนับสนุนใหขาราชการของ ตนกาวหนาตอไปใหมากที่สุด หาโอกาสใหไดรับตำแหนง

หนาที่สูงขึ้น สนับสนุนใหเรียนตอหรือเขารับ การอบรมสัมมนา (สมคิด บางโม, 2540) 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ผูทำวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability 

sampling) ผูวิจัยใชการเลือกตัวอยางแบบตามวัตถุประสงคหรือมีจุดมุงหมาย (Purposive sampling) เพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการทำวิจัย ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงเปนพนักงานการไฟฟานครหลวง ชวงอายุ 45 – 59 ป จำนวน 400 คน 

โดยกลุมตัวอยางจะเปนพนักงานการไฟฟานครหลวงจากทั้งหมด 18 เขต แบงเปนเขตละ 22 - 23 คน เครื่องมือที่ใชในการทำ

วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูทำวิจัยจะแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจำนวน 400 ชุด โดยคำถาม

ในแบบสอบถามจะเปนคำถามปลายปด (Closed-and Questionnaire) โดยเนื้อหาคำถามในแบบสอบถามจะแบงออกเปน 5 

สวน คือ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน 
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สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานการทำงาน ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุการทำงาน 

ตำแหนงงาน ลักษณะงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉล่ียตอวัน 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย โรคประจำตัว การออก

กำลังกาย และการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ 

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานครอบครัว ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย จำนวนบุตร และ

จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวเอง) 

สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟา

นครหลวง 

การวเิคราะหขอมูล ใชสถติิในการวเิคราะห ดงันี้  

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ใชวิธีการแจกแจง คาความถี่ (Frequency) โดยแสดงผลเปนคารอยละ 

(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการทำงาน ใชวิธีการแจกแจง คาความถี่ (Frequency) โดยแสดงผลเปนคารอยละ 

(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสุขภาพ ใชวิธีการแจกแจง คาความถี่ (Frequency) โดยแสดงผลเปนคารอยละ 

(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 

4. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัดานครอบครัว ใชวิธกีารแจกแจง คาความถี่ (Frequency) โดยแสดงผลเปนคารอยละ 

(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 

5. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความแตกตางโดยใช t-test (Independent Samples) โดย กำหนดระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 โดยในกรณีที่จำแนกตัวแปรตนเปน 2 กลุม 

6. เปรียบเทียมความสัมพันธ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ANOVA (One Way Analysis of 

Variance) โดยในกรณีที่จำแนกตัวแปรตนมากกวา 2 กลุม และเมื่อยอมรับ สมมติฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงนำมา

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบ Least Significant Difference 

(LSD) test 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่องปจจัยที่มีผลตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง พบวา พนักงานการ

ไฟฟานครหลวงมีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณสูงสุด คือ ความถี่ในการลงทุน มีคาเฉลี่ย 4.38 รองลงมา คือ ดานการหา

รายได มีคาเฉลี่ย 3.97 รองลงมา คือ ดานการใชจาย มีคาเฉลี่ย 3.78 และต่ำสุด คือ รายไดหลังจากเกษียณ มีคาเฉลี่ย 3.06 

ผลการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟา

นครหลวง  

- จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ และ

อายุ ไมมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง และความแตกตางของปจจัยดาน
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ประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา และรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของ

พนักงานการไฟฟานครหลวง อยางมีนัยสำคัญทาง สถติิที่ 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดรวมคา

ลวงเวลาตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ

ของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

 

 

√ 

 

สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานอายุ มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ

ของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

 

 

√ 

 

สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการ

วางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√ 

 

 

 

สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน มีผลตอ

พฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

- จำแนกตามปจจัยดานการทำงาน ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานการทำงาน ไดแก อายุการทำงาน ไมมี

ผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง และความแตกตางของปจจัยดานการทำงาน ไดแก 

ตำแหนงงาน ลักษณะงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอวัน มีผลตอมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ

ของพนักงานการไฟฟานครหลวง อยางมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

 

ปฏิเสธ

สมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานการทำงาน ไดแก อายุการทำงาน ตำแหนงงาน ลักษณะงาน และ

จำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอวัน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงาน

การไฟฟานครหลวง 

สมมติฐานยอยท่ี 2.1 ปจจัยดานการทำงาน ดานอายุการทำงาน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

 √ 

สมมติฐานยอยท่ี 2.2 ปจจัยดานการทำงาน ดานตำแหนงงาน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

สมมติฐานยอยท่ี 2.3 ปจจัยดานการทำงาน ดานลกัษณะงาน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  
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สมมติฐานยอยท่ี 2.4 ปจจัยดานการทำงาน ดานจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอวัน มี

ผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

- จำแนกตามปจจัยดานสุขภาพ ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานสุขภาพ ไดแก โรคประจำตัว การออกกำลัย

กาย และการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ มีผลตอมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง อยางมีนัยสำคัญ

ทาง สถิติที่ 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสุขภาพ ไดแก โรคประจำตัว การออกกำลัยกาย และการดื่มสุรา/สูบ

บุหรี่ มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

สมมติฐานยอยท่ี 3.1 ปจจัยดานสุขภาพ ดานโรคประจำตัว มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

สมมติฐานยอยท่ี 3.2 ปจจัยดานสุขภาพ ดานการออกกำลัยกาย มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

สมมติฐานยอยท่ี 3.3 ปจจัยดานสุขภาพ ดานการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ มีผลตอพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  

     - จำแนกตามปจจัยดานครอบครัว ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานครอบครัว ไดแก จำนวนบุตรและจำนวน

สมาชิกในครอบครัว มีผลตอมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 
สมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานครอบครัวไดแก จำนวนบุตรและจำนวนสมาชิกในครอบครัว มี

ผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

สมมติฐานยอยที่ 4.1 ปจจัยดานครอบครัว ดานจำนวนบุตร มผีลตอพฤตกิรรกาวางแผน

เกษยีณของพนกังานการไฟฟานครหลวง 

√  

สมมติฐานยอยที่ 4.2 ปจจัยดานครอบครัว ดานจำนวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอ

พฤตกิรรมการวางแผนเกษยีณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

√  
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบความถูกตอง และความครอบคลุมของเนื้อจากอาจารยที่ ปรึกษา และ

ทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Analysis Test) จำนวน 20 ตัวอยาง 

ไดผลทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.821 และกลุมตัวอยาง คือ พนักงานการไฟฟานครหลวง ชวงอายุ 45 – 59 ป 

จำนวน 400 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-

probability sampling) ผูวิจัยใชการเลือกตัวอยางแบบตามวัตถุประสงคหรือมีจุดมุงหมาย (Purposive sampling) เพื่อให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการทำวิจัย 

     สถิติในการวิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน อธิบายผลการวิเคราะห ไดแก การแจงความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คาสถิติในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 

ประชากรหรือกลุม โดยสุมตัวอยางจากแตละกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent – Sample t-test) โดยใชสถิติแบบ t – 

test คาสถิติในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยใช สถิติวิเคราะหคาความ

แปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA) โดยใชคาสถิติแบบ f – test และเมื่อยอมรับ

สมมติฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติจึงนำมาทดสอบ ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู (Multiple Comparison) โดย

วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ 

     จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ และอายุ ไมมีผล

ตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง ซึ่งขัดแยงกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 41) 

ไดกลาวไววา ความแตกตางทางเพศ ทำใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศหญิงมีแนวโนมมีความ

ตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียว

เทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย สวนดานอายุ เปนปจจัยที่

ทำใหคนมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยนี้ เนื่องจาก เพศ และอายุ ของ

พนักงานการไฟฟานครหลวงไมมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก 

ระดับการศึกษา และรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

โดยดานระดับการศึกษา กลุมระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ดานรายไดรวมคาลวงเวลาตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538 : 

41) ไดกลาวไววา การศึกษา เปนปจจัยที่ทำใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูง

จะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี กลุมรายได 30,000 – 50,000 

บาท มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมรายได 70,001 – 90,000 บาท และมากกวา 90,001 บาท 

     ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานการทำงาน ไดแก อายุการทำงาน ไมมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของ

พนักงานการไฟฟานครหลวง และความแตกตางของปจจัยดานการทำงาน ไดแก ตำแหนงงาน ลักษณะงาน และจำนวนชั่วโมง

การทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอวัน มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นครินทร เจียวสวาง (2558, เรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาขาราชการกรม

โยธาธิการและผังเมือง) ที่วา ระดับตำแหนงงานมีความสัมพันธกับการออมและการลงทุนมากที่สุด ดานลักษณะงาน กลุมที่

ปฏิบัติงานภาคสนาม มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และบริหารและวางแผน ดาน
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จำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาเฉลี่ยตอวัน กลุมที่ไมไดทำงานลวงเวลา มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่

ทำงานลวงเวลา 3 -5 ชั่วโมง และมากกวา 5 ชั่วโมง 

     ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานสุขภาพ ไดแก โรคประจำตัว การออกกำลัยกาย และการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ มีผล

ตอมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง ดานโรคประจำตัว กลุมที่ไมมีโรคประจำตัว มี

พฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่มีโรคประจำตัว 2 – 3 โรค และกลุมมากกวา 3 โรค ดานการออกกำลังกาย กลุม

ที่ไมไดออกกำลังกาย มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่ออกกำลังกายมากกวา 4 วัน/สัปดาห  ดานการดื่มสุรา/

สูบบุหรี่ กลุมที่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่ 3 - 4 วัน/สัปดาห มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่มากกวา 4 

วัน/สัปดาห 

     ผลวิจัยพบวา ความแตกตางของปจจัยดานครอบครัว ไดแก จำนวนบุตรและจำนวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอมีผลตอ

พฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง ดานจำนวนบุตร กลุมที่ไมมีบุตร มีพฤติกรรมการวางแผน

เกษียณ ต่ำกวา กลุมที่มีบุตร 1 คน และ 2 คน ดานจำนวนสมาชิกในครอบครัว กลุมที่จำนวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน 

มีพฤติกรรมการวางแผนเกษียณ ต่ำกวา กลุมที่จำนวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และมากกวา 5 คน 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป 

 

     1. งานวิจัยครั้งตอไปควรทำการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเตรียมตัวกอนการเกษียณอายุ และควรศึกษาการวาง

แผนการใชชีวิตหลังจากการเกษียณอายุ 

     2. งานวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาพฤติกรรมการวางแผนเกษียณของพนักงานที่อายุนอยๆ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

วางแผนเกษียณ แนวคิด และรูปแบบการบริหารจัดการเงิน วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 

 

บรรณานุกรม 

 
ศิริวรรณ เสรรีัตน. (2538). ทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

สมคิด บางโม. (2540). ปจจัยทีส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

หทัยทิพย ล้ิวสงวนกุลธร. (2555). ปจจัยที่มีผลตอสมดุลชีวิตกบัการทำงานของพนักงานสถาบนัคุมครองเงินฝาก 

เพ็ญประภา เบญจวรรณ (2558). การเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุ (The Preparation before The Retirement) 

เกษมศรี ปูชนียวงศ. (2558). ทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

ดาราภรณโคสิรวิิวัฒน. (2558). รูปแบบการออมเงิน 

นครินทร เจียวสวาง. (2558). การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤตกิรรมการออมเพื่อวยัเกษียณ : กรณีศึกษาขาราชการกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 29. (2562). การออมเพื่อประชากรวัยเริ่มทำงาน 

การิตา  เธียรถาวร. (2563). การศึกษารูปแบบการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟาสวน ภูมิภาค เขต 

1 ภาคกลาง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปาณิสรา โสวรรณไพบูลย. ปจจัยที่สงผลกระทบตอการวางแผนเกษียณของพนักงานการไฟฟานครหลวง 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1174



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบ้ืองเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผาน

ชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing customer purchase decision in Duragres ceramic tile of 

online channels in Bangkok 
เบญนภา ศรลีาน0

1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Bennapa Srilan and Jaratchwahn Jantarat 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเก

รสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 

ลูกคาที่เคยสั่งซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน ผล

การศึกษาพบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด ดำรงชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 20,000 - 40,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทาง

ออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานการรักษาความเปนสวนตัว รวมถึง ปจจัยดานการทำการตลาดออนไลนโดยการทำการตลาดผานเครื่องมือคนหาบน

อินเตอรเน็ตมีอิทธิพลตอการการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05   

คำสำคัญ: กระเบื้องเซรามิค, สวนประสมทางการตลาด, การตลาดออนไลน, การตลาดผานเครื่องมือคนหาบนอินเตอรเน็ต, 

การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the Factors influencing customer purchase decision in 

Duragres ceramic tile of online channels in Bangkok.  Data collection was done by using a questionnaire. 

The sample group in this research was 400 people of Customers who have ordered ceramic tiles from 

Durages through online channels and live in the Bangkok area. Most of the population is female, aged 

between 26-35 years, bachelor's degree, single status, occupations are employees of private companies 

with an average monthly income of 20,000 – 40,000 baht. The results of hypothesis testing showed that 

the only different of personal characteristics includes gender and income affecting the decision to purchase 

decision in Duragres ceramic tile of online channels in Bangkok differently at the significant level of 0.05. In 

1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 email:Bennapa.sr@gmail.com 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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addition, the marketing mix factors in term of privacy and factors of digital marketing whit search engine 

marketing (SEM) affecting the decision to purchase decision in Duragres ceramic tile of online channels in 

Bangkok at the significant level of 0.05 

 

Keywords: ceramic tile, marketing mix, digital marketing, search engine marketing, purchase decision 

 

 

1. บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

จากพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชชีวิตอยูบานมากขึ้นโดยการเลือกและส่ังซื้อสินคาผานชองทางออนไลนทำใหผูผลิตและ

จำหนายหลายรายหันมานำเสนอขายสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้นในธุรกิจการคากระเบื้องเซรามิคซึ่งเปนสินคาในหมวด

วัสดุกอสรางนั้นอาจจะทำการขายผานชองทางออนไลนไดยากเพราะมีความยุงยากในการเลือกซื้อมีผูประกอบการบางสวน

ปรับใชกลยุทธการขายแบบ O2O (Online to Offline ) เนื ่องจากผู บริโภคสมัยใหมนิยมศึกษาขอมูลสินคาบนระบบ

อินเทอรเน็ตกอนตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งไดเลือกสินคาที่หนารานและกลับไปตัดสินใจซื้อผานทางออนไลนอีกครั้ง นอกจาก

การขายกระเบื้องเซรามิคผานชองทางออนไลนจะถูกมองวาเปนเรื่องยากแลว การทำการตลาดหรือการสงเสริมการขายผาน

ชองทางออนไลน (Digital Marketing) ตางถูกมองวาเปนเรื่องยากและไมสามารถใชตัววัดเดียวกันกับสินคาทั่วๆไปได นั้นคือ

การวัดจาก Conversion จากยอดขาย เพราะเนื่องจากสินคาวัสดุกอสรางจัดวาเปนสินคาประเภท “คนซื้อไมไดใช คนใชไมได

ซื้อ” ดังนั้นหากตองตั้งการวัดผลของการทำ Digital Marketing ใหสินคาประเภทนี้ใหเปลี่ยนไปเนนการสราง Awareness 

เพราะเปาหมายสูงสุดของแบรนดวัสดุกอสรางตองการใหเจาของบานหรือเจาของเงินเลือกแบรนดของตัวเอง สิ่งจำเปนที่สุด

ยังคงเปนการสรางการรับรู (Awareness) กับพวกเขาใหพวกเขาเปนคนไปบอกผูรับเหมาหรือคุยกับสถาปนิกวา ถาตองซื้อ

สินคาเหลาน้ีใหเลือกแบรนดที่เจาของบานรูจักและเชื่อถือ บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) เปนผูผลิตและจำหนาย

กระเบื้องเซรามิคภายใตแบรนดดูราเกรสโดยกระเบื้องนั้นมี 2 ประเภทคือกระเบื้องพื้น และกระเบื้องผนังจากเดิมในการขาย

ในเขตกรุงเทพมหานครไดมีการขายผานทางรานคาวัสดุกอสรางโมเดิรนเทรดตางๆ ไดแก บุญถาวร โฮมโปร และไทวัสดุ แลว

นั้นในป 2018 กระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรส เริ่มขายผานชองทางออนไลนโดยที่ยอดขายไดขยับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จาก

ยอดหลักแสนในปแรกสูยอดหลักลานบาทตอเดือนในปถัดมา แตยังจะเห็นไดวายอดขายคอนขางที่จะไมเสถียรมีการขึ้นลงของ

ยอดขายคอนขางมากทั้งนี้นอกจากการเพิม่ชองทางขายผานทางออนไลนแลวดูราเกรสจะตองพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนเพิ่มเติมเพื่อผลักดันใหสินคาเขาถึงกลุมเปาหมายนั้นคือ

ลูกคารายยอย และกลุมผูรับเหมาขนาดเล็กไดมากขึ้นสามารถเพิ่มยอดขายใหไดมากขึ้น และชวงชิงสวนแบงทางการตลาด

สำหรับกระเบื้องเซรามิคใหมีมากยิ่งขึ้น 

 

1.2 ปญหาการศึกษา 

     จากการสืบคนวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิคผานชองทางออนไลนใน

เขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดยังมิไดมีผูใดไดศึกษาวจิัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผาน

ชองทางออนไลนโดยเฉพาะ มีเพียงการทำวิจัยในเรื่องของการซื้อสินคาวัสดุกอสรางโดยรวมของนัฏยา ประดับการ (2561) ได

ศึกษาและวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางกรณีศึกษารานศิริชัย อำเภอสมเด็จ จังหวัด
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กาฬสินธุ เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนบุคคล ดานสวนประสมทางการตลาด และดานพฤติกรรมของประชากร 

หรือปทิดา กังวานวงษ (2563) ศึกษาปจจัยทางการตลาดรวมถึงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อกระเบื้องแกรนิตโต

ของประชากรในเขตบางกะป ซึ่งยังไมไดเจาะจงถึงสินคากระเบื้องเซรามิคโดยตรง และการวิจัยของสุณิสา ตรงจิตร (2559)  

ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-

Marketplace) เพื่อศึกษาปจจัยดานนประชากรศาสตรและปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดซึ่งยังไมไดศึกษากับการขาย

กระเบื้องเซรามิคผานทางชองทางออนไลนโดยตรงดวยเชนกัน นอกจากในสวนของเรื่องที่ศึกษาแลว ปจจัยหรือตัวแปรที่เลือก

ศึกษายังขาดในสวนของการทำการตลาดผานชองทางออนไลน หรือที่เรียกวา Digital marketing แบบเฉพาะวามีผลตอการ

เลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนดังนั้นจึงไดจัดทำวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ

กระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพฯ ขึ้นมา เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการเลือก

ซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพฯ และองคกรสามารถนำผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนา

หรือปรับปรุงใหสามารถเขาถึง และไดการตอบรับจากกลุมลูกคาเปาหมายใหดียิ่งขึ้น 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน ในเขต

กรุงเทพหมานครที่แตกตางกัน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ที่มีอิทธิพลตการ

ตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการทำการตลาดออนไลน (Digital Marketing) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิค 

แบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร ถือเปนความหลากหลายและแตกตางเกี่ยวกับบุคคล เชน เพศ อายุ สถานภาพ 

ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทำงาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึง

ปจจุบัน ซึ่งความแตกตางและหลากหลายของบุคคลนี้สามารถบงชี้ลักษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน การตัดสินใจ

ที่แตกตางกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือความเปนมาของบุคคลนั่นเอง (วชิรวัชร งาม

ละมอม,2558)  และ วสุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดศึกษาและวิจัยผลพบวา สำหรับปจจัยประชากรศาสตร (ปจจัยสวนบุคคล) 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ รายไดตอเดือนที่ศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณชิย

อิเล็กทรอนิกส (e-marketplace)  

2.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สำนักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยกลาวไวเกี่ยวกับหลักการตลาด 6P ของ  

E-Commerce หรือเกี ่ยวกับกลยุทธสวนผสมทางการตลาดสำหรับ การขายสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(E-Commerce) โดยมีรายละเอียดที่แตกตางจาก การทำการตลาดแบบ Offline Marketing และสำหรับแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับสวนประสมการตลาดออนไลนวิเชียร วงศณิชชากุล และคณะ (2550: 13-16) และจิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ
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(มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553: ออนไลน) ไดกลาวถึง สวนประสมการตลาดออนไลน(Online Marketing Mix) เปน

องคประกอบการตลาดแบบใหม ซึ่งประกอบดวย 6 P’s ไดแก ผลิตภัณฑ(Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) และการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) 

โดยสวนประสมการตลาดออนไลนทุกปจจัยมีความเกี่ยวเนื่องกันและ มีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินการตลาดออนไลน 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการตลาดผานชองทางดิจิทัล 

Wertime และ Fenwick (2008) ไดให ความหมายของ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) วาคือ “พัฒนาการ

ของตลาดในอนาคตเกิดขึ้นเมื่อ บริษัทดำเนินงานทางการตลาดสวนใหญผานชองทางสื่อสารดิจิทัล สื่อดิจิทัลเปนสื่อที่มีรหัส

ระบุตัวผู ใชไดจึงทำใหนักการตลาดสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกคาไดอยางตอเนื่อง

เปนรายบุคคล ขอมูลที่ไดจากการสื่อสารกับลูกคาแตละคนในแตละครั้งเปนการเรียนรูรวมกัน 1) Social Media Marketing 

การทำการตลาดชองทางนี้เปนการทำการตลาดออนไลนผานสื่อสังคม Social Media ตางๆ เชน Facebook, Instagram, 

Twitter และ Pinterest เปนตน แตอาจมีเพื่อสราง Brand Awareness ยิงโฆษณาเพื่อใหคนมารูจักสินคาและแบรนดของเรา 

หรือยิงโฆษณา Facebook เพื่อนำลูกคาไปปดที่ Website หรือ Line@ เปนตน  2) Google Marketing / SEM : Google 

Ads การทำการตลาดผานชองทาง Google หรือเรียกวาการทำการตลาดแบบ SEM (Search Engine Marketing) คือ การ

ทำใหเว็บไซตหรือ Facebook Fan page ของเรา ปรากฏขึ้นเมื่อมีคนมาคนหาคำ Keyword ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หากอยาก

ทำการตลาดชองทางนี้ควรมี “เว็บไซต” ที่ดี เพราะการทำ Google Marketing สามารถแบงใหญๆได 2 ทางคือ (1)การทำ 

SEO หรือการปรับแตงเว็บไซตใหเว็บตดิ Google โดยธรรมชาติ (2) การลงโฆษณากับ Google หรือการทำ Google Ads การ

ลงโฆษณา Google Ads เปนส่ิงแรกๆที่แบรนดควรทำเมื่อสรางเว็บไซต (Startupnow, 2564: ออนไลน) 

 

2.4 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

                    ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

     

 

 

 

 

2.5 สมมติฐานของการศึกษา 

1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของผูซื้อมีผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน 

ในเขตกรุงเทพฯที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพฯ 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ 

1) เพศ 2) อาย ุ3) สถานภาพสมรส 4) การศึกษา 5) อาชีพ 6) รายได ้

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 

1) ผลิตภณัฑ ์2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด  

5) การใหบ้ริการส่วนบุคคล 6) การรักษาความเป็นส่วนตวั 

 
ปัจจัยด้านการทําการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 

1) SEM (Search Engine Marketing) 2) SEO (Search Engine Optimization) 

3) Facebook 4) Line 5) GSA (Google Shopping Ads) 

การตดัสินใจซือ้ 

กระเบือ้งเซรามิค 

แบรนดด์รูาเกรสผ่าน 

ช่องทางออนไลนใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. การทำการตลาดออนไลน (Digital Marketing)  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูรา

เกรส ผานชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพฯ 

 

3. วิธีการศึกษา 
งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) โดย

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายกลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือลูกคาที่เคยซื้อกระเบื้อง

เซรามิคแบนรดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุมประชากรมีขนาดใหญ และผูวิจัยไมทราบ

จำนวนที่แนนอนทำใหการวิจัยในครั้งนี้กำหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบประชากรโดยใชสมมติฐานที่กำหนดวาขอมูลมี

การกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) กำหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง 5% ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตร

ของ W.G. Cochran พบวาในกรณีที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ณ ระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95% จะไดขนาดของกลุม

ตัวอยางที่เหมาะสม เทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปองกันความเสียหายและความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม

สมบูรณผูวิจัยจึงสำรองกลุมตัวอยางเพิ่มอีก 15 ตัวอยางรวมเปน 400 ตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ Quota  sampling 

โดยแบงตามลักษณะการขายออกเปน 2  กลุมใหญคือกลุมตัวอยางที่ติดตอผานชองทางออนไลนจะเปนการแจกแบบสอบถาม

ผานชองทางออนไลนจำนวน 300 ชุด และกลุมตัวอยางที่เขารับบริการผานรานโมเดิรนเทรดจะเปนการแจกแบบสอบถามเปน

กระดาษใหกลุมตัวอยางจำนวน 100 ชุด นำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัย

กับการตัดสินใจซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนดวยวิธีการทางสถิติโดยสามารถแบงออกไดเปน 2 

สวน ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของผูบริโภคโดยการอธิบายคาความถี่ 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และ 2) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชเครื่องมือวิเคราะหผลทางสถิติ Independent Sample t-Test, One-Way ANOVA และ Multiple 

Linear Regression 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  

ดานประชากรศาสตร พบวาประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60 อายุ 

26-35 ป จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 สถานภาพสมรส โสด จำนวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.7 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีจำนวน 259 คิดเปนรอยละ 64.8 เปนพนักงานบริษัทเอกชนจำนวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42 และมีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 20,000 – 40,000 บาท จำนวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5 สวนดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 6Ps สำหรับ

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลูกคาใหความสำคัญกับดานการรักษาความเปนสวนตัวเปนลำดับที่หนึ่งคาเฉลี่ย 4.55 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญกับการที่ผูขายเปดเผยขอมูลรายการสินคาที่ส่ังซื้อ ที่อยู และเบอรโทรของลูกคาใหแก

ผูดำเนินการจัดสงเทานั้นเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.62 ลำดับสองคือ ดานผลิตภัณฑคาเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาใหความสำคัญกับเรื่องสีของกระเบื้องเซรามิคมีความสวยงามเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.52  สามคือดานราคาคาเฉล่ีย 

4.15 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญกับความเหมาะสมกับคุณภาพเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.47 สี่คือดานการ

ใหบริการสวนบุคคลคาเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญกับการที่ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลจาก

พนักงานเพิ่มเติมกอนตัดสินใจสั่งซื้อไดอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.44  หาคือดานชองทางการจัดจำหนายคาเฉลี่ย 3.99 เมื่อ
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พิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของการจัดสงสินคาที่รวดเร็วเปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ย 4.63 และสุดทาย

ลำดับที่หกคือดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของการจัด

โปรโมชั่นลดราคาเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.45 และปจจัยดานการทำการตลาดออนไลนลูกคาใหความสำคัญกับการทำ 

Search Engine Optimization เปนอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคาใหความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหาที่

เกี่ยวของกับกระเบื้องเซรามิคเพื่อชวยในการตัดสินใจซื้อเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ย 4.12 สองคือ Search Engine Marketing 

คาเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคาใหความสำคัญกับการที่ลูกคาสามารถคนหาเว็บไซตจำหนายกระเบื้อง

เซรามิคผานการเสิรช Google ไดและเมื่อเสิรชชื่อกระเบื้องเซรามิคที่สนใจผาน Google แลวคนพบรานจำหนาย เปนอันดับ

หนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.09 สามคือ Facebook คาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคาใหความสำคัญกับการ

ตอบกลับขอความที่รวดเร็วเปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.18 สี่คือ Google Shopping Ads คาเฉลี่ย 3.66 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคาใหความสำคัญกับการการเห็นรูปกระเบื้องเซรามิคพรอมขอมูลเบิ้องตนและราคา เมื่อเสิรช 

Google ดวยคำวา “กระเบื้อง” เปนอันดับหนึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 3.78  และสุดทายหาคือ Line คาเฉลี่ย 3.37 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาลูกคาใหความสำคัญกบัการสงเนื้อหาเกี่ยวกับกระเบื้องเซรามิค ผาน Line เปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.59 

4.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

ดานประชากรศาสตรทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ Independent Sample t-Test และ One-Way ANOVA พบวา 

ปจจัยดานประชากรศาสตรดาน เพศ และรายได ที่ตางกันมีผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผาน

ชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  โดยดานเพศมีคานัยสำคัญเทากับ 

0.005 และดานรายไดมีคา 0.007 สอดคลองกับงานวิจัยของวิจิตร อภัยวงศ (2559) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อกระเบื้องยางสำหรับที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอกระบวกการใน

การตัดสินใจซื ้อกระเบื ้องยางสำหรับที่อยู อาศัยในกรุงเทพมหานครตางกัน  สวนปจจัยดานประชากรศาสตรดานอายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผาน

ชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันที่ไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของของภัทรวดี กฤตรัชตนันต 

(2562) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบวา

ปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ และ สถานภาพโสด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนใน

จังหวัดพัทลุง และของสุณิสา ตรงจิตร (2559)  ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด

กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันนมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด

กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติ Multiple Linear Regression พบวาคา

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม ( R 

Square) มีคาเทากับ 0.103 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 6P ทั้ง 6 ดานสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือก

ซื้อไดรอยละ 10.3 สวนที่เหลือที่รอยละ 89.7 เกิดจากอิทธิพลปจจัยอื่น ๆ โดยดานการรักษาความเปนสวนตัวมีคานัยสำคัญ

เทากับ 0.004 สรุปผลไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 6Ps สำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการรักษาความเปน

สวนตัวสงผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของรังสรรค สุธีสิริมงคล (2561) ไดทาการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคยุค

ดิจิทัลในกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัวมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน

ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ในระดับมากที่สุด สวนดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานอื่นๆ ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ( คา Sig. เทากับ 0.459), ดานราคา ( คา Sig. เทากับ 0.082), ดานชองทางการจัดจำหนาย ( คา Sig. เทากับ 
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0.215), ดานการสงเสริมการตลาด ( คา Sig. เทากับ 0.083), ดานการใหบริการสวนบุคคล ( คา Sig. เทากับ 0.058) นั้นสรุป

ไดวา ปจจัยประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจัดจำหนาย, การ

สงเสริมการขาย และการใหบริการสวนบุคคล ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคากระเบื้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผาน

ชองทางออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของภัทรวดี กฤตรัชตนันต (2562) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง พบวาดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริม

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานวัสดุกอสรางสมัยใหมของประชาชนในจังหวัดพัทลุง และ อัฐถศาสตร ผดุง

พันธ (2563) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรและของแตงบานของกลุม GenY ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พบวาดานชองทางการจัดจำหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน 

ปจจัยดานการทำการตลาดออนไลน (Digital Marketing) ทดสอบสมมติฐานโดยใชค าสถิต ิ Multiple Linear 

Regression พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผานชองทางออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวม ( R Square) มีคาเทากับ 0.080 หมายความวา ปจจัยสวนการทำการตลาดออนไลนทั้ง 5 รูปแบบ 

สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซื้อ ไดรอยละ 8.0 สวนที่เหลือที่รอยละ 92.0 เกิดจากอิทธิพลปจจัยอื่น ๆ โดยดานการทำ

ตลาดรูปแบบ SEM (Search Engine Marketing) มีคานัยสำคัญเทากับ 0.002 จึงสามารถสรุปไดวา การทำการตลาด

ออนไลนผานสื่อออนไลนรูปแบบ Search Engine Marketing สงผลตอการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคแบรนดดูราเกรสผาน

ทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05สอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ ตาลประเสริฐ 

(2561) ที่ศึกษาอิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาผลการทดสอบสมมติฐานการตลาดแบบดิจิทัลดานครองหนาแรกในการเสิรชของลูกคามีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร สวนดานปจจัยการทำ

การตลาดออนไลน สวนในดานปจจัยการทำการตลาดออนไลนดานอื่นๆพบวาดาน  Search Engine Optimization ( คา Sig. 

เทากับ 0.228), ดาน Facebook ( คา Sig. เทากับ 0.579), ดาน Line ( คา Sig. เทากับ 0. 650) และดาน Google Shopping 

Ads (คา Sig. เทากับ 0. 635) นั้นสามารถสรุปไดวา ปจจัยการทำการตลาดออนไลนไดแกการทำ SEO, Facebook, Line 

และ GSA ไมสงผลตอการตัดสินใจซื ้อของลูกคากระเบื ้องเซรามิค แบรนดดูราเกรส ผานชองทางออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร        

 

5.  ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 
1. ปจจัยเรื่องของประชากรศาสตรในดานของอายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษานั้นไมมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อกระเบื้องเซรามิคของลูกคาแตในเรื่องของเพศ อาชีพ และรายไดนั้นคอนขางมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อ

กระเบื้องเซรามิคของลูกคา โดยผูประกอบการควรจะแบงกลุมลูกคา (Segmentation) ตามอาชีพ เพศ และรายไดใหชัดเจน 

และเลือกกลุมลูกคาเปาหมายที่สอกคลองกับสินคามากที่สุด เชนกลุมลูกคาที่มีอาชีพเปนชางผูรับเหมา เพศชาย เปนกลุมที่ 1 

กลุมที่ 2 ลูกคาเพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนตำแหนงพนักงานจัดซื้อ เปนตน จะเห็นไดวาทั้ง 2 กลุมมีความแตกตาง

กันอยางชัดเจนทั้งเหตผลในการส่ังซื้อ และรูปแบบของการบริการที่ตองการไดรับ 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) สำหรับการสั่งซื้อกระเบื้อง

เซรามิคผานชองทางออนไลนลูกคาใหความสำคัญกับดานนี้มากดังนั้นจำเปนอยางมากที่ผูประกอบการควรจะตองเก็บรักษา

ขอมูลสวนตัวของลูกคาเชน เบอรติดตอ อีเมล ที่อยู ขอมูลบัตร เครดิต ไดอยางปลอดภัย มีการใหขอมูลลูกคาเฉพาะสวนกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น 
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3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  (Product) ผูประกอบการควรใหความสำคัญมากที่สุดคือ

เรื่องของความสวยงามของสีและลายของกระเบื้อง รวมถึงเรื่องของความแข็งแรงทั้งในสวนของตัวกระเบื้องและตัวบรรจุภัณฑ

ที่จะสามารถปกปองไมใหกระเบื้องเซรามิคเสียหายจากการเก็บหรือขนสงไดงาย เนื่องจากสินคาที่จัดจำหนายในตลาดสวน

ใหญมีคุณภาพตามมาตราฐานเดียวกันอยูแลว ลูกคาสวนใหญจึงใหความสำคัญกับสีและความสวยงามของกระเบื้องที่ตรงกับ

ความตองการของตนเองเปนอันดับแรก 

4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) ลูกคาใหความสำคัญกับเรื่องของราคามีความเหมาะสม

กับคุณภาพมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูประกอบการไมจำเปนที่จะตองพยายามขายกระเบื้องเซรามิคในราคาที่ต่ำหากกระเบื้อง

มีคุณภาพเพียงพอและคุมคามากกวาคูแขงในสายตาของลูกคา 

5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการใหบริการสนบุคคล (Personalization) เนื่องจากกระเบื้องเซรามิค

เปนสินคาที่คอนขางเฉพาะกลุม และเปนสินคาที่ลูกคาไมไดซื้อบอย และเมื่อซื้อแลวจะตองใชงานไปอีกยาวนานดังนั้นลูกคามกั

ที่จะไมมีความชำนาญหรือความรูในการเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคมากนัก ดังนั้นผูประกอบการจำเปนที่ตองสรางเนื้อหาที่

สามารถใหความรูใหกับลูกคาได รวมถึงจำเปนจะตองมีชองทางที่จะสามารถใหลูกคาติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ

พนักงานไดสะดวกที่สุดเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจส่ังซื้อกระเบื้องเซรามิคออนไลนได 

6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) สำหรับการจัดจำหนายผานชองทาง

ออนไลนนั้นลูกคาไมสามารถเห็นและสัมผัสผิวหนาของกระเบื้องจริงได ดังนั้นจำเปนอยางมากที่ผูประกอบการจะตองมีสราง

สวนชวยใหลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นนั้นคือการสรางแบบหองตัวอยางเพื่อใหลูกคาสามารถเห็นตัวอยางของการใช

งานกระเบื้องเซรามิคที่ตนเองสนใจอยู รวมถึงมีการแนะนำพื้นที่ใชงานที่เหมาะสมกับกระเบื้องแตละประเภท เชนพื้นหองน้ำ

โซนปยก ที่ลูกคามักจะกังวลเรื่องของความลื่น ผูประกอบการควรระบุใหชัดเจนวากระเบื้องเซรามิครายการใดที่ใชงานใน

หองน้ำได หรือไมควรใชงานเปนอยางยิ่ง เพื่อไมใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องเซรามิคผิดประเภท และสุดทายทำลูกคาให

ความสำคัญกับการส่ังซื้ออนไลนคือการจัดสงที่รวดเร็ว 

7. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจากกระเบื้องเซรามิคเปน

สินคาที่ลูกคามักซื้อเพียงครั้งเดียว ไมไดมีการสั่งซื้อซ้ำมากนักดังนั้นเรื่องของการทำโปรโมชั่นสงเสริมการขายลูกคาจึงให

ความสำคัญกับเรื่องของใหสวนลดเมื่อสั่งซื้อครั้งแรก หรือการใหสวนลดในรายการกระเบื้องเลย โดยที่ลูกคานั้นไมตองรีวิว 

หรือสะสมคะแนนเพื่อสั่งซื้อในครั้งตอไป และเนื่องจากกระเบื้องเซรามิคเปนสินคาที่คอนขางมีราคาสูงลูกคาจึงใหความสำคัญ

กับโปรโมชั่นผอน 0% ดวย 

8. ปจจัยการทำการตลาดออนไลน (Digital Marketing) ผูประกอบการควรที่จะมีชองทางใหความรูเกี่ยวกับ

การเลือกใชกระเบื้องใหมากที่สุด รวมถึงชองทางจำหนายที่ลูกคาควรจะเขาถึงไดงายที่สุดนั้นคือ การที่ลูกคาสามารถเสิรชคำ

วา “กระเบื้อง” แลวเว็บไซตจำหนายควรขึ้นเปนอันดับตนๆ รวมถึงการใหบริการตอบคำถามที่ลูกคาตองการสอบถามเพิ่มเติม

เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อควรจะตองทำใหลูกคาสามารถติดตอไดสะดวกที่สุดเชนการมีสถิติการตอบกลับที่รวดของ Facebook 

Fanpage ซึ่งทั้งนี้ชองทางการทำการตลบาดออนไลนที่ลูกคากระเบื้องเซรามิคใหความสำคัญนอยที่สุดคือชองทาง Line ทั้งนี้

อาจจะเนื่องจากประชากรไทยสวนใหญใชสื่อสังคม Line กับกับติดตอพูดคุยกับคนที่รูจักในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อติดตอ

เรื่องงาน จึงทำใหลูกคาสวนใหญมักบล็อคชองทางนี้ ผูประกอบการควรที่จะพิจารณาชองทางอื่นเพื่อสื่อสารโปรโมชั่นหรือ

ขาวสารกับลูกคา 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน  
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียน

เอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 

340 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสัดสวน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และกา

รวิเคาระหการถดถอยเชิงพหุคูณ และผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 100,001 ขึ้นไป 

สวนใหญมีพื้นที่พักอาศัยอยูในอำเภอเมืองปทุมธานี และในดานการวิเคราะห  พบวา สวนประสมทางการตลาดดานสงเสริม

การตลาด ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ และดานชองทางการจัดจำหนายมีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบล

หลักหก จังหวัดปทุมธานี และในขณะที่ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไม

มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

คุณคาตราสินคา ดานรูจักชื่อตราสินคา ดานการรับรูคุณภาพตราสินคา ดานการเชื่อมโยงกับตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเขา

เรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, คุณคาตราสินคา, การตัดสินใจ,โรงเรียนเอกชน 
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Abstract 

The objective of the research was to study the marketing mix factor affecting a parent’s decision to 

select a private school located in the Lak Hok district, Pathum Thani. Questionnaires were used to collect 

data from 340 families obtained by using proportional sampling. The data analysis included descriptive 

statistics consisting of frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and multiple regression 

analysis. The results revealed that most of the sample groups in the study were female, aged between 41-

50 years, married with an education equal to a bachelor's degree. The majority of the samples collected 

indicated that the individuals are self-employed, with an average monthly income of 100,001 or more. 

Most of them live in residential areas located in Mueang, Pathum Thani District. In the analysis, it was found 

that the marketing mix for Promotion, Physical Evidence and Chanel distribution greatly affects the decision 

to select a private school located in the Lak Hok Subdistrict, Pathum Thani Province. The other marketing 

mix factors, such as Product, Price, People and Process does not impact their decision to attend a private 

school located in the Lak Hok Subdistrict, Pathum Thani at the 0.05 level of significance. Brand equity 

greatly affects the decision to select a private school in Lak Hok Subdistrict, Pathum Thani Province at the 

0.05 level of significance. 

 

Keyword: Marketing mix Factor, Brand quality, Decision, Private School 

 

บทนำ 

ภายใตสภาวการณของประเทศไทยที่มีอัตราการเกิดลดลง ทำใหสงผลตอจำนวนนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจึง

จำเปนตองสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ( 7P’s) เพื่อดึงดูดใหผูปกครองตัดสินใจพาบุตรหลานของตนเขาเรียน 

(Kotler, 2016) สวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ หรือที่รูจักกันในชื่อของ “7Ps”อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนำเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) โดยเฉพาะการศึกษา

เอกชนถือไดวาเปนธุรกิจบริการอยางหนึ่งที่สามารถตอบโจทยดวยหลักสูตรที่มีความหลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ

นำแนวคิดสวนประสมทางการตลาด มาประยุกตใชจึงมีความสำคัญสำหรับผูบริหารเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เพื่อ

สรางแรงจูงใจใหเกิดการสมัครเขาศึกษาตอของผูปกครอง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาและทำการรวบรวมขอมูลของ

โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีสถานที่ตั ้งอยูใน ตำบลหลักหก จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยรังสิต 2. โรงเรียนเซ็นตโยเซฟเมืองเอก 3. โรงเรียนบานพลอย โดยวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และปจจัยดานคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนของ

ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยคาดหวังวาการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกผูดำเนิน
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ธุรกิจการศึกษาเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพ และการวางแนวทางกลยุทธ เพื่อกำหนดจุดขายหรือขอดีที่สรางความแตกตาง 

รวมถึงการจัดบริการดานการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูปกครองโรงเรียนเอกชน ในอนาคตตอไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและกรอบแนวคิด  
1. แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

ลักษณะประชากรศาสตร (Demographic) (วชิรวัชร งามละมอม, 2558) ประกอบดวย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ

การศึกษา, อาชีพ, รายได, พื้นที่พักอาศัย เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะ

ที่สำคัญที่ชวยกำหนดตลาดเปาหมาย    

2. แนวคิดทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors) (Kotler, 2016) สวนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ จึง

แบงออกเปนกลุมได 7 กลุม หรือที่รูจักกันในชื่อของ “7Ps”อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย 

(Place) การสงเสริมการขาย (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process)  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

องคประกอบที ่ทำใหเกิดคุณคาตราสินคา Aaker,1996 (Farjam & Hongyi, 2015)  (1)การรับรู ถึงตราสินคา (brand 

awareness) คือความสามารถของสินคาของบริษัทที่สามารถทำใหลูกคาจดจำได และสามารถแยกแยะจากสินคาประเภท

เดียวกันในบริษัทอื่นๆได โดยสามารถระลึกถึงและบงบอกคุณลักษณะเดนของสินคาของบริษัทไดอยางถูกตอง(2)การรับรูถึง

คุณภาพ (perceived quality) คือความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาจากสินคานั้น โดยมักถูกเทียบกับ

ราคาสินคาวามีความคุมคาหรือไม เมื่อเทียบกับสินคาในลักษณะเดียวกันในตราสินคาอื่นๆ (3)ความเชื่อมโยงกับตราสินคา 

(brand associations) คือการรับรูเกี่ยวกับสินคาของผูบริโภคการตีความคุณลักษณะของตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค ใน

แงบวกหรือแงลบเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาอื่นๆ โดยเชื่อมโยงกับประโยชนที่ไดรับจากสินคา ความแตกตางของสินคาที่ทำใหเ

กิดการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค (4)ความภักดีตอตราสินคา (brand loyalty)คือการตัดสินคุณคาของสินคาโดยภาพรวม

จาก ประสบการณของผูบริโภคที่จะตัดสินใจวาจะใชสินคาโดยไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีสินคาประเภทเดียวกันที่ยื่นขอเสนอ

ดานราคาหรือโปรโมชั่นในแบบเดียวกันหรือดีกวา 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

Keller Kevin Lane (2016) ไดกลาวไววา กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision Process) เปนลำดับ

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบไปดวย การรับรูปญหาการคนหาขอมูลการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจ

ซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นจะประกอบไปดวยบุคคลหรือกลุมคนที่เขามา มี

สวนเกี่ยวของหรือมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 บทบาท คือ 1) ผูริเริ่ม (Initiator) คือบุคคลที่เสนอ

ความคิดในการซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก 2) ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ ผูที่มีอิทธิพลในการใหคำแนะนำใหขอเสนอแนะใน

การตัดสินใจซื้อ 3) ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือผูที่ตัดสินใจในการซื้อสินคาครั้งสุดทายในเรื่องตาง ๆ 4) ผูซื้อ (Buyer) คือผูทำ

การซื้อสินคานั้น ๆ 5) ผูใช (User) คือบุคคลที่เปนผูใชหรือบริโภคสินคานั้น ๆ จากแนวคิดการตัดสินใจ สรุปไดวาการตัดสินใจ
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เปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลิตภัณฑหรือบริการใด โดยมีปจจัยคือขอมูลเกี่ยวกับ ตัวสินคา สังคม และกลุม

ทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาส 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี จึงนำไปสูสมมติฐาน

การวิจัยดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 – ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา

เรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานที่ 2 – ปจจัยดานคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 

กรอบแนวคิดวิจัย แ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย  

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยาง คือผูปกครองนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน  คือ 1.โรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 2. โรงเรียนเซ็นตโยเซฟเมืองเอก 3. โรงเรียนบานพลอย จำนวน 340 คน คำนวณขนาดของกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 และผูวิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุม

ทดลองที่เปนบุคลากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อนำไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) จากนั้นผูวิจัยนำแบบสอบถามแจกกับกลุมผูปกครองทั้ง 340 คน โดน

ใชวิธีการสุมแบบสะดวก (Proportionate Stratified Sampling)โดยแบงกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรโรงเรียนเอกชน 

ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้  

ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละกลุม  =    
ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 𝑥𝑥 ขนาดประชากร

ขนาดประชากรท้ังหมด
 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 7Ps 

- ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดานชองทาง

การจดัจำหนาย, ดานการสงสรมิการตลาด 

, ดานบุคคล, ดานกระบวนการ 
 

ปจจัยดานคุณคาตราสินคา 

- ดานการรูจกัตราสินคา, ดานคุณภาพที่รับรู, 

ดานการเชื่อมโยงกับตราสินคา 

 

การตัดสินใจเลือก

เรียนของผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียน

เอกชนตำบลหลักหก 

จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย  

โรงเรียนเอกชนในตำบลหลักหก จังหวัดปทมุธานี จำนวนนักเรียน กลุมตัวอยาง 

โรงเรียนเซ็นตโยเซฟ 

โรงเรียนบานพลอย 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 

1,017 

217 

1,030 

153 

33 

154 

รวม 2,264 340 

*ขอมูลจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

จากนั้นกำหนดเวลาเขาเก็บรวบรวมแบบสอบถามและ นำมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป (Statistical Package for The Social Sciences: SPSS) ในการวิเคราะห โดยแบงไดดังนี ้ 1) สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive statistic) โดยผลที่ไดจะเปนรูปแบบรอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean)และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และ 2) ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ผลการศึกษาและอภปิราย 

 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูปกครอง 

            การศึกษาวจิัย พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปรญิญาตรี อาชพี ประกอบธรุกจิสวนตัว/คาขาย โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 100,001 ขึ้นไป สวนใหญมีพื้นทีพ่ัก

อาศัยอยูในอำเภอเมืองปทุมธานี 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหตัวแปรอิสระ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียน

โรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จงัหวัดปทุมธานี 

            การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple liner Regression) ดวยวิธี Enter เพื่อหาคาความสัมพันธดาน

ปจจัยประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ ไดแก ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ และดานชองทางการจัดจำหนาย อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน 

ตำยบหลักหก จังหวัดปทุมธานี (R2) ไดรอยละ 45.00 และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรมีคาเปนบวก 

เมื่อพิจารณาแลวพบวา (Beta = 0.26, sig = 0.00) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัด

ปทุมธานี มากที่สุด รองลงมาคือสวนประสมทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ (Beta = 0.25, sig = 0.00) สงผลตอ

การตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี และ สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัด

จำหนาย (Beta = 0.14, sig = 0.02) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี อยางมี

นัยสำคัญที่ 0.05 ตามลำดับ  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1188



 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณระหวางสวน

ประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี  

Coefficientsa 

Model B SE Beta t Sig 

1 

(Constant) 1.09 0.19  5.65 0.00 

1. Product 0.08 0.06 0.08 1.29 0.20 

2. Price -0.04 0.05 -0.05 -0.81 0.42 

3. Chanel distribution* 0.13 0.06 0.14 2.25 0.02 

4. Promotion* 0.21 0.05 0.26 3.94 0.00 

5. People 0.03 0.07 0.03 0.40 0.70 

6. Process 0.08 0.07 0.09 1.18 0.24 

7. Physical evidence and presentation* 0.23 0.06 0.25 3.84 0.00 

R=0.67, Adjust R2= 0.44, F=39.07 

* Significance at level 0.05 

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหตัวแปรอิสระ ดานคณุคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

บุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลกัหก จงัหวัดปทุมธานี  

 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple liner Regression) ดวยวิธี Enter เพื่อหาคาความสัมพันธดาน

คุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรยีนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของคุณคาตราสินคาดานรูจักชื่อตราสินคา (Beta =0.32, sig 

=0.00) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี มากที่สุดรองลงมา คือดานการรับรู

คุณภาพตราสินคา (Beta =0.25, sig =0.00) และดานการเชื่อมโยงกับตราสินคา (Beta =0.17, sig =0.00) โดยตัวแปรทั้ง 3 

ดานรวมกันพยากรณการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัด อยางมีนัยสำคัญที่ 0.5 ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ คาคงที่ และคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณระหวางคุณคา

ตราสินคาและการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี  

 Coefficientsa 

Model B SE Beta t Sig 

1 

(Constant) 1.28 0.17  7.60 0.00 

1. Brand Awareness* 0.30 0.06 0.32 5.21 0.00 

2. Perceived Quality* 0.24 0.07 0.25 3.60 0.00 

3. Brand Associations* 0.16 0.06 0.17 2.42 0.02 

R=0.67, Adjust R2= 0.44, F=90.07 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลัก

หก จังหวัดปทุมธานี มี 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ รองลงมาคือปจจัยดานสงเสริมการตลาดและปจจัย

ดานชองทางการจัดจำหนาย ตามลำดับ 

            ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบล

หลักหก จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจจะเกิดจากการที่ผูปกครองมองเห็นวาการจัดการส่ิงแวดลอมที่เปนทั้ง

รูปธรรมและกายภาพ เปนสิ่งสำคัญที่จะชวยอำนวยความสะดวกใหนักเรียนในการเรียน สภาพแวดลอมที่ดีไมวาจะเปนใน

หองเรียน บริเวณโรงเรียนและรอบๆ จะชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนใหกับนักเรียนและเรียนรูอยางมีความสุข อีกทั้งยัง

สะทอนใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนเอกชนนั้นๆ จึงเปนจุดเริ่มตนของการไดรับความไววางใจจากผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ กิตติคุณ ทวนสุวรรณ (2560) ไดศึกษาเรื่อง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร

ธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขา

เรียน โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี  

            ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก 

จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจจะเกิดการโฆษณาประชาสัมพันธของทางโรงเรียนผานทางสื่อในหลายๆ

ชองทางทำใหผูปกครองเขาถึงขอมูลของโรงเรียนไดงายขึ้น รวมทั้งสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมแรกเขา

เปนสวนที่ดึงดูดผูปกครองใหเขามาเยี่ยมชมโรงเรียนและเกิดกระบวนการตัดสินใจในที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ของ สิริกานดา คุณมง (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนกวดวิชาพัฒน

ศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาผลพบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลัก

หก จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจเกิดจากการที่โรงเรียนเอกชนมีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลาย ทั้ง

ดานสมัครเรียน ลงทะเบียน และการชำระเงินออนไลน รวมถึงการบริการและการนำเสนอขอมูลที่ทั่วถึง และเขาถึงไดงาย จึง

ทำใหผูปกครองไดรับบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งทำใหงายตอการตัดสินใจของผูปกครอง สอดคลองกับงานวิจัยที่

เกี่ยวของของ กันตรัตน สุจิตวนิช (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนสองภาษาเอกชน A ของผูปกครองสำหรับบุตรหลานในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจำหนายสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน A ของผูปกครองสำหรับบุตรหลาน

ในจังหวัดปทุมธานี และ สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของชัยวัฒน ขัตติวงค (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยสวนประสมดานชองทางการจัดจำหนายมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากรและดานกระบวนการ ไมสงผลตอการตัดสินใจเขาเรียน

โรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี อาจเนื่องมาจากทั้ง 3 ปจจัยเปนปจจัยที่สามารถประเมินไดภายหลังจากได

เขามาเรียนและไดประสบการณการจากการเขามาศึกษาในโรงเรียนนั้นๆ เชน พอเขามาเรียนแลวหลักสูตรไดมาตราฐานตรง
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ตามที่โฆษณาหรือไม คุณครูผูสอนมีความสามารถและความชำนาญตามหลักสูตรหรือไม และสามารถสรางความพึงพอใจและ

ไวใจใหกับผูปกครองในการสงบุตรหลานมาเรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุรภาพใหดีอยางสม่ำเสมอหรือไม ที่กลาวนั้นเปน

ปจจัยที่ผูปกครองนั้นจะสามารถประเมินหลังจากสงบุตรหลานเขาศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ กันตรัตน 

สุจิตวนิช (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน A 

ของผูปกครองสำหรับบุตรหลานในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน

บุคลากรและดานกระบวนการ ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน A ของผูปกครองสำหรับบุตรหลานใน

จังหวัดปทุมธานี 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไมสงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัด

ปทุมธานี ที ่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจเกิดจากโรงเรียนเอกชนสวนใหญหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนจะมีความ

คลายกันรวมถึงดานราคาจะไมตางกันมาก ตัวอยางเชน โรงเรียนเอกชนที่มีบุคลากรครูเปนชาวตางชาติเจาของภาษา (Native 

English speaker) คาธรรมเนียมการศึกษาจะอยูในระดับ 100,000 บาทขึ้นไป หากเปนโรงเรียนเอกชนที่มีบุคลากรครูเปน

ตางชาติที ่ไมใชเจ าของภาษา (Non Native English speaker) คาธรรมเนียมการศึกษาจะอยู ท ี ่ 20,000 บาทขึ ้นไป 

โดยประมาณ จากเหตุผลดังกลาวผูปกครองจะสามารถกำหนดเปาหมายในใจกอนการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชนนั้นๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของชัยวัฒน ขัตติวงค (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม

ดานราคาไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษา  

           จากการศึกษาพบวาปจจัยดานคุณคาตราสินคา (Brand equity) ทุกดานมีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียน

เอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

 ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัด

ปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจเนื่องมาจากผลของการที่โรงเรียนเอกชนใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อให

ผูปกครองและนักเรียนเกิดการรูจักตราสินคา ชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคาของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

เอกลักษณ วิริยะยุทมา (2562) ไดศึกษาเรื่องปจจยัการสื่อสารที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีภายใต

วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการศึกษาพบวา การรับรูคุณคาตราสินคาในดานการตระหนักรูในตราสินคา

และสามารถพยกรณการตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีภายใตวิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชนได รอยละ 

59.8 

           ดานคุณภาพที่รับรู (Perceived Quality) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัด

ปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจเนื่องมาจากหลักสูตรที่เปดสอนตรงกับความตองการของผูปกครอง และผูปกครองมี

ความเชื่อมั่นวาหากบุตรหลานของตนเรียนสำเร็จหลักสูตรจากโรงเรียนเอกชนแหงนี้จะสามารถนำความรูไปสอบแขงขันได 

สอดคลองกับฟลิปล (Filip, 2012) พบวา กลยุทธสำหรับสถาบันอุดมศึกษาควรเริ่มตั้งแตการจัดหลักสูตรใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภค เนื่องจากการจัดหลักสูตรการสอนมีผลกระทบตอการรับรูของผูศึกษา 

 ดานการเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Association) สงผลตอการตัดสินใจเขาเรียนโรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก 

จังหวัดปทุมธานี ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 อาจเนื่องมาจากชื่อเสียงของโรงเรียน ความโดดเดนแตกตางจากสถาบันอื่น มี

ความเขาใจตราสินคาของโรงเรียนจึงทำใหเกิดความภูมิใจที่บุตรหลานไดเขาศึกษาที่ผูปกครองและสามารถแยกลักษณะของ

ภาพลักษณและความแตกตางออกจากสถาบันการศึกษาอื่นได สอดคลองกับ (Aaker,1996) ไดกลาวไววา สินคาหรือบริการที่
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สามารถทำใหลูกคาจดจำไดและสามารถแยกแยะจากสินคาหรือบริการประเภทเดียวกันในบริษัทอื่นๆได โดยสามารถบอก

คุณลักษณะเดนของสินคาไดอยางถูกตอง นั่นเกิดจากความสามรถในการตอบสนองความตองการของลูกคาจากสินคานั้น โดย

มักถูกเทียบเทียบถึงความคุมคาเมื่อเทียบกับสินคาในลักษณะเดียวกันในตราสินคาอื่นๆ โดยการเชื่อมโยงนี้จากประโยชนและ

ความคุมคาที่ไดรับจะทำใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค   

 

ขอเสนอแนะ  

           จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากที่สุดเปนอันดับแรก ผูที่เกี่ยวของ

กับการกำหนดกลยุทธทางการตลาดของโรงเรียนเอกชนควรเนนเรื่องการทำโฆษณาและการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน

การตระหนักรูและสรางภาพลักษณตราสินคาใหเปนที่จดจำ รวมถึงการหาแนวทางหรือปรับกลยุทธที่สามารถนำมาสนับสนุน

ผูปกครองที่อยูในเขตพื้นที่อำเภออื่นๆหรือจังหวัดใกลเคียงใหเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น เชน จัดหารถตู

โรงเรียนรับสงนักเรียนในอำเภอใกลเคียง หรือสรางหอพักนักเรียนสำหรับรองรับนักเรียนในจังหวัดอื่นๆที่สนใจเขาเรียน

โรงเรียนเอกชน ตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี  

 

ขอเสนอแนะสำหรับวิจัยคร้ังตอไป 

 ขยายขอบเขตพื้นที่ในการเก็บขอมูลการวิจัยใหกวางขึ้น เชน สำรวจไปยังพื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียงและเพิ่มดาน

การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆเชน แรงจูงใจ หรือ ดานทัศนะคติ และความคาดหวังของผูปกครอง เพื่อการนำ

ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและสรางกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย ตรงกับความตองการของ 
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พฤติกรรมการลงทุน และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของประชากรเจเนอเรช่ันวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Investment behavior and marketing mix affecting on investment decision  

in the common stock in the stock exchange of Thailand case of 

generation Y in Bangkok Metropolis 
ปรมินทร มวงสังข01 และ ฐานิตา ฆองฤกษ12 

Porramin Muangsung and Thanita Kongrerk 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และสวนประสมทางการตลาดที่มีผล

ตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของประชากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จากนักลงทุนที่อยูในชวงเจเนอเรชั่นวาย ที่อาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

โดยใชการวิเคราะหและการทดสอบความแปรปรวน 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐาน ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ การศึกษา และรายได ที่แตกตางกัน สงผล

ตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตกตางกัน ดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา ระยะเวลา

การลงทุน และวัตถุประสงคของการลงทุน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยแตกตางกัน ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ราคา ชองทางจัดจำหนาย และบุคคล สงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

คำสำคัญ: เจเนอเรชั่นวาย, หุนสามัญ, พฤติกรรมการลงทุน, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจลงทุน 

 

Abstract 
This research was aimed to study the Behaviors and marketing mix affecting on investment decision in the 

common stock in the stock exchange of Thailand case of generation Y in Bangkok Metropolis. Total sample 

of 400 investors collected with survey questionnaire, The statistics used in the descriptive analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis testing is conducted by using t-test 

statistics and one-way variance statistics (One-way ANOVA) methods and using multiple regression statistics.          

     The hypothesis test results found that the personal factors of investors with different sex, education 

and income have different effects on the decision to invest in the common stock in the stock exchange of 

Thailand, the investment behavior factor with different period of investment and purpose of investment 
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have different effects on the decision to invest in the common stock in the stock exchange of Thailand. In 

terms of marketing mix factors, it was found that prices, distribution channels and individuals effects on 

the decision to invest in the common stock in the stock exchange of Thailand. 

 

Keywords: Generation Y, Common stock, Investment behavior , Marketing mix, Investment Decision 

 

1. บทนำ 
 

     ปจจุบันภาวะเงินเฟอ สงผลกระทบตอชีวิตประจำวัน เพราะทำใหราคาสินคาและบริการแพงขึ้น มูลคาเงินลดลง 

ประชาชนจึงมองหาทางเลือกการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูง เชน กองทุน หุนกู พันบัตร การลงทุนที่ยังไดรับความนิยม 

คือการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย จากขอมูล ณ เม.ย.2564 มีผูลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุนรวม 1.84 ลานคน เพียงชวง 

4 เดือนแรกของป 64 มีผูลงทุนบุคคลใหมที่ซื้อขายหุนเปนครั้งแรก 151,653 คน มากกวา 1 เทาตัวจากยอดรวมทั้งป 63 

บุคคลทั้งหมดที่ซื้อขายหุนในปนี้ โดย 1 ใน 3 เปนผูลงทุนบุคคลใหมที่เริ่มตนจากการจองซื้อ IPO (การเสนอขายหุนเปนครั้ง

แรก) ของหุน OR (บมจ.น้ำมันและการคาปลีก) โดยผูลงทุน Gen Y เปนกลุมที่มีบทบาทสูงที่สุด คิดเปน 61% ของจำนวน

บุคคลใหมทั้งหมด (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2564) กลุมประชากรเจเนอเรชั่นวาย หรือผูที่เกิดระหวางป พ.ศ.2523-

2540 หรืออายุ 24-41 ในปจจุบัน มีประชากรรวมประมาณ 17 ลานคน (สำนักงานสถิติแหงชาติ,2564) คิดเปน 26% ของ

ประชากรทั้งหมด เปนกลุมประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย  

    จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาการลงทุนในหุ นสามัญไดรับความนิยมเพิ ่มมากขึ ้น งานวิจัยนี ้ใชหุ นสามัญกลุม

อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา สาเหตุที่เลือกหุนกลุมดังกลาว เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ประกอบกับกลุม

ประชากรเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งจะมีบทบาทตอตลาดทุนและตลาดเงินในอนาคต ผูศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของพฤติกรรม

การลงทุนและสวนประสมทางการตลาด วาจะมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญหรือไม เพื่อนำเอาขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาไปประยุกตใชในการวางแผนการลงทุน ในสวนของบริษัทหลักทรัพย และองคกรที่เกี่ยวของ สามารถนำขอมูลไป

วิเคราะห เพื่อจะนำไปกำหนดกลยุทธได 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร สงตอการตดัสินใจลงทุนหุนสามญัในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ

ประชากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ของประชากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

     3.เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มผีลตอการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ของประชากรเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานของการศึกษา 

     1.ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกนั สงผลถึงการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ

นักลงทุนเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรงุเทพมหานครแตกตางกัน  
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     2.พฤตกิรรมการลงทุนที่แตกตางกัน สงผลถึงการตัดสินใจลงทุนหุนสามญัในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของนัก

ลงทุนเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรงุเทพมหานครแตกตางกัน 

     3.ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด สงผลถึงการตัดสินใจลงทุนหุนสามญั ของนักลงทนุเจเนอเรชั่นวาย  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1.ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญของนักลงทุนเจเนอเรชั่นวาย ในเขตกรงุเทพมหานคร 

     2.นักลงทุนสามารถนำผลการวิจัยที่ไดไปประกอบการใชในการตัดสินใจลงทุน 

     3.ตลาดหลักทรัพย บริษัทที่ระดมทุน ตลอดจนถึงองคกรที่เกี่ยวของ สามารถวางแผนการตลาด จัดรูปแบบการลงทุน 

ออกหุนสามัญ เพื่อตอบสนองความตองการของนักลงทุน 

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 ทฤษฎีประชากรศาสตร 

     ตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได การศึกษา และอาชีพ เปนตน 

ซึ่งเปนลักษณะที่มีความสำคัญ โดยปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรที่สำคัญ (ชูชัย สมิทธิไกร,2561) รายละเอียดดังนี้ 1.

เพศ (Sex) 2.อายุ (Age) 3.การศึกษา อาชีพ และรายได (Education, Occupation and Income)  

2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุน 

     การลงทุน หมายถึง กระบวนการที่ผูลงทุนเลือกที่จะชะลอการใชจายในวันนี้ เพื่อนำเงินออมไปสรางความมั่งคั่งใหเพิ่ม

สูงขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนการซื้อหลักทรัพยหรือตราสารการเงิน เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือเลือกลงทุนประเภทอื่นๆ 

โดยมุงหวังเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน และมุงหวังใหส่ิงที่ลงทุนไปนั้น มีมูลคาสูงขึ้นตอเนื่อง (ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย, 2560) 

     ระยะเวลาการลงทุน หมายถึง ตัวกำหนดปริมาณความผันผวนของกลุมหลักทรัพยที่ผูลงทุนยอมรับได โดยทั่วไปแลว 

ระยะเวลาการลงทุน ความตองการสภาพคลอง และระดับการยอมรับความเสี่ยงจะมีความเกี่ยวของกันมาก หากระยะเวลา

การลงทุนยาว ระดับความตองการสภาพคลองจะอยูในระดับสูง เนื่องจากเงินทุนจมอยูกับการลงทุนเปนระยะเวลานาน 

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560) 

     ระดับการยอมรับความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงของผูลงทุนนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

สถานะทางการเงินในปจจุบันและรายไดที่คาดหวังในอนาคต สถานภาพสวนบุคคล เชน อายุของผูลงทุน สถานภาพการสมรส  

หรือรายได (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560) 

     วัตถุประสงคของการลงทุน เปาหมายที่แทจริงจากการลงทุนควรจะตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตอความตองการของผู

ลงทุน และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได โดยเปาหมายในดานผลตอบแทนของผูลงทุน สามารถระบุไดใน

รูปของผลตอบแทนที่เปนตัวเงินหรือในรูปของอัตราผลตอบแทน ไดแก 1.ปกปองเงินทุน 2.เพิ่มคาเงินลงทุน 3.รายไดใน

ปจจุบัน 4.ผลตอบแทนรวม  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560) 

2.3 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบไปดวย 7 ปจจัย (Kotler and Keller,2016) ดงันี้ 1.ผลิตภัณฑ

(Product) 2.ราคา(Price) 3.ชองทางการจัดจำหนาย(Place) 4.การสงเสริมการตลาด(Promotion) 5.บุคคล(People)  
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6.การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) 7.กระบวนการ (Process) ผูศึกษา

จะเลือกใชในการตั้งแบบสอบถามเพียง 5 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคล เนื่องจากผูศึกษาเหน็วามีความเกี่ยวของกับหวัขอในการวจิัย สวนดานกระบวนการการใหบริการ และดาน

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ผูศึกษาเห็นวาไมมีความเกี่ยวของ 

2.4 ทฤษฎีการตัดสินใจลงทุน 

     ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค การตัดสินใจของผูบริโภค มีปจจัยและตัวกำหนดที่สามารถจัดกลุมได 4 ประเภท 

(อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ,2550) ดังนี้ 1.ตัวกระตุนทางการตลาด 2.อิทธิพลของสิ่งแวดลอม 3.อิทธิพลของตัวบุคคล  

4.กระบวนการทางจิตวิทยา  

     กระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผล

ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเห็นไดอยางชัดเจนวากระบวนการซื้อนั้น เริ่มตนกอนการซื้อจริง

และมีผลกระทบหลังการซื้อ นักการตลาดจึงควรเนนไปที่กระบวนการการตัดสินใจซื้อทั้งหมด ไมใชแคขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ

เทานั้น (นันทสารี สุขโต และคณะ,2555)  

2.5 งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

     กนกวรรณ ศรีนวล (2559) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤตกิรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มผีล

ตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกนั มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัยที่แตกตางกนั และดานพฤตกิรรมการลงทุน 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

     นวิชญมัทรา กรรมะตันตระเวท (2560) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ระดับคาเฉลี่ยที่มีผลตอการตัดสนิใจฯ 

นั้นอยูในเกณฑมากโดยเฉพาะเรื่องตัวแทน/นายหนาในการซื้อขายแนะนำหรือ ชักชวนใหลงทุน อยูในอันดับแรก รองลงมา 

เรื่องการแนะนำของตัวแทนสนับสนุนการขายสม่ำเสมอ 

2.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

     กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรอิสระ ไดแก 1.ดานบุคคล ประกอบดวย  เพศ  การศึกษา  อาชีพ และรายได  

2.ดานพฤติกรรมการลงทุน ประกอบดวย ระยะในการลงทุน จำนวนเงินที ่ใชลงทุน ระดับความเสี ่ยงที่ยอมรับได และ

วัตถุประสงคของการลงทุน 3.ดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย การสงเสริม

การตลาด และบุคคล  ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของประชากรเจ

เนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรที่ใชในการศึกษา คือนักลงทุนเจเนอเรชั่นวาย ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางโดย

ใชสูตรคำนวณตามสูตร W.G.Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 5% จะไดกลุมตัวอยางจำนวน 384 

คน และเพื่อปองกันความผิดพลาด จะใชกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน เก็บขอมูลโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

แจกแบบสอบถามออนไลน ผานชองทางกลุมสังคมออนไลนที่เจาะจงเฉพาะกลุมนักลงทุนในหุนสามัญ โดยขอคำถามมาจาก

การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach กับ

กลุมตัวอยาง 30 ชุด ใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห สถิติที่ใช แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1.สถิติเชิงพรรณา 
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ใชอธิบายขอมูลพื้นฐานในรูปการแจกแจงความถี่ คาอัตรารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.สถิติเชิงอนุมาน จะใช

การวิเคราะหการทดสอบความแปรปรวน 2 กลุม (Independent Sample T-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการศกึษา 

     ปจจัยดานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 54.50) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 

69) มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 68) มีรายได 20,001 ถึง 30,000 บาท (รอยละ 40)  

     ปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชระยะเวลาการลงทุน 1 สัปดาห ถึง 1 เดือน (รอย

ละ 32) จำนวนเงินทั้งหมดที่ใชลงทุน 100,000 ถึง 200,000 บาท (รอยละ 32) มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โอกาสไดรับ

ผลตอบแทน 15% แตมีโอกาสขาดทุน 5% (รอยละ 37.5) มีวัตถุประสงคของการลงทุนคือ เพื่อใหไดรับสวนตางของราคา 

(รอยละ 38)  

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวา บริษัทอยูในอุตสาหกรรมที่เติบโตมีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

บริษัทมีผลประกอบการดี ดานราคา พบวา ราคาหุนมีแนวโนมเติบโต มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ กำหนดปริมาณซื้อขั้นต่ำ

ไมสูง ดานชองทางจัดจำหนาย พบวา ชองทางการซื้อสะดวก เอื้อตอการลงทุน มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หุนมีสภาพ

คลองสูง ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีการจัดสรรหุนใหผู จองซื้อรายยอย มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ

ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง ดานบุคคล พบวา ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีผูบริหารมีความรู 

ความสามารถ  

     ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ จำแนกตามเพศ (T-Test) 

เพศ N Mean SD F Sig 

ชาย 218 3.50 1.264 2.504 0.008* 

หญิง 182 3.18 1.195   
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ ดานบุคคล (ANOVA) 

ดานบุคคล SS df MS F Sig 

การศึกษา Between Groups 20.064 3 6.688 4.447 0.004* 

 Within Groups 

Total 

595.526 

615.590 

396 

399 

1.504   

อาชีพ Between Groups 27.501 3 3.910 2.564 0.054 

 Within Groups 

Total 

603.891 

615.590 

396 

399 

1.525   

รายได Between Groups 18.542 3 6.181 4.099 0.007* 

 Within Groups 

Total 

597.048 

615.590 

396 

399 

1.508   
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ ดานพฤติกรรมการลงทุน (ANOVA) 

ดานพฤติกรรมการลงทุน SS df MS F Sig 

ระยะเวลาการลงทุน Between Groups 18.154 5 3.631 2.394 0.037* 

 Within Groups 

Total 

597.436 

615.590 

394 

399 

1.516   

จำนวนเงินที่ใชลงทุน Between Groups 12.135 4 3.034 1.986 0.096 

 Within Groups 

Total 

603.455 

615.590 

395 

399 

1.528   

ความเส่ียงทีย่อมรับได Between Groups 5.335 3 1.778 1.154 0.327 

 Within Groups 

Total 

610.255 

615.590 

396 

399 

1.541   

วัตถุประสงคการลงทุน Between Groups 12.544 3 4.181 2.746 0.043* 

 Within Groups 

Total 

603.046 

603.046 

396 

399 

1.523   

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ 

Coefficientsa 

Model B SE Beta t Sig 

 1. ผลิตภัณฑ -0.011 0.101 -0.006 -0.112 0.911 

2. ราคา 0.295 0.112 0.142 2.627 0.009* 

3. ชองทางการจัดจำหนาย 0.522 0.118 0.230 4.405 0.000* 

4. การสงเสริมการตลาด -0.249 0.093 -0.136 -2.672 0.008 

5. บุคคล 0.296 0.086 0.196 3.448 0.001* 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน ดานบุคคล พบวา เพศ การศึกษา และรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุน

สามัญแตกตางกัน ดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา ระยะเวลาการลงทุน และวัตถุประสงคของการลงทุน ที่แตกตางกัน สงผล

ตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ราคา ชองทางจัดจำหนาย และบุคคล 

สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ 

 

4.2 อภิปราย 

     ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธิชา 

แกวเกตุ และลลิตา นิพิฐประศาสน สุนทรวิภาต (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เขตภาคกลาง พบวา พนักงานที่มีเพศ

ตางกันมีการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) เขตภาคกลาง แตกตางกัน 

     ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลองกับงานวจิยัของ 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอ
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การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณการ

ลงทุนตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตกตางกัน 

     ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธนพล จันทรแกวเดช (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

นักลงทุนรายยอยในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุนของนักลงทุนรายยอยใน

กรุงเทพมหานครไมตางกัน 

     ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ (RMF) ของนักลงทนุ 

Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ระดับการศึกษาและอายุที่ตางกันสงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตางกัน 

     พฤติกรรมการลงทุนดานระยะเวลาในการลงทุนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ มานะ เงินศรีสุข (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

     พฤติกรรมการลงทุนดานจำนวนเงินที ่ใชลงทุนที ่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุ นสามัญไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ มนินธปภา จีรวิทยบุปผา, อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และวิศิษฐ ฤทธิบุญไชย (2559) ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การเปรียบเทียบระหวางการ

ตัดสินใจของนักลงทุนตอจำนวนเงินที่นำมาลงทุน พบวา จำนวนเงินที่นักลงทุนนำมาลงทุนในกองทุนนั้นสวนใหญไมมีผลตอ

การตัดสินใจของนักลงทุน 

     พฤติกรรมการลงทุนดานระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่แตกตางกัน  สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญไมแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมิตรา มีสิน (2563) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของนักลงทุนและความเสี่ยงที่

ยอมรับไดกับการตั ้งใจซื ้อ ของนักลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร พบวา ความเสี่ยงที่ยอมรับไดดานความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่มีผลตอการตั้งใจซื้อของนักลงทุนในกองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของธนาคารไทยพาณิชย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ 

      ปจจัยพฤติกรรมการลงทุนดานวัตถุประสงคของการลงทุนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ของธนพล จันทรแกวเดช (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุนของนักลงทุนรายยอย

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยแวดลอมในการลงทุน ดานจุดมุงหมายและเปาหมาย มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนตรา

สารหุนของนักลงทุนรายยอยในกรุงเทพมหานคร 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรษ

กร จิรภิญโญ (2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการลงทุนและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมสงผลตอ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับราคา 

สอดคลองกับงานวจิัยของ ณัฐกมล กุลสวัสดิ์ และ บุฎกา ปณฑุรอัมพร (2563) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน

หุนในสถานการณ Covid-19 ของนักลงทุนรายยอย พบวา ดานระดับราคา มีผลตอการลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพยภายใต 

สถานการณ Covid-19 ของนักลงทุนรายยอย นักลงทุนรายยอยใหความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อหุนชวงที่ราคาหุนตก แตหุน

ยังมีแนวโนมที่ราคาจะขึ้นตอ 
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     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล

ลักษณ จุยชวย (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนกองทุน

รวมตราสารทุน อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการเพิ่มเรื่องของชองทางการจัดจําหนาย จะมีโอกาสทําใหตัดสินใจ

ลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนเพิ่มขึ้น 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ สอดคลองกับงานวจิัย

ของ วิไลลักษณ จุยชวย (2561) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของ

กลุมเจเนอเรชั่นวาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ นั่นคือถากลุม

เจเนอเรชั่นวายใหความสำคัญดานการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น ความนาจะเปนที่จะตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน

ลดลง 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล สงผลตอการตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน โกศ

การิกา (2561) ศึกษาเรื่อง สวนประสมของแบรนดผูนำที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวา สวนประสมของแบรนดผูนำมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อหุนในทิศทางเดียวกัน และสวนประสมของ

แบรนดผูนำดานขอมูลสวนบุคคลของผูนำองคกร ดานบุคลิกภาพของผูนำองคกร ดานเกียรติยศชื่อเสียงของผูนำองคกร และ

ดานผลงานของผูนำองคกร มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อหุน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุป 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ การศึกษา และรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

ลงทุนหุนสามัญแตกตางกัน ดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา ระยะเวลาการลงทุน และวัตถุประสงคของการลงทุน สงผลตอ

การตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ราคา ชองทางจัดจำหนาย และบุคคล สงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนหุนสามัญ 

5.2 ขอเสนอแนะ 

     ดานราคา นักลงทุนใหความสำคัญกับ ราคาหุนสามัญที่มีแนวโนมเติบโต อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการกำหนด

ปริมาณซื้อขั้นต่ำไมสูง ใชเงินทุนไมมาก ดังนั้นบริษัทผูออกหุนสามัญควรใหความสำคัญกับราคาหุนตอนออก IPO ใหไมสูงมาก

นัก และควรกำหนดปริมาณซื้อขั้นต่ำที่จำนวนไมสูงมากนัก จะทำใหนักลงทุนรายยอยใชเงินทุนไมมาก หากนักลงทุนเห็นวามี

ความเหมาะสมจะสามารถจูงใจใหลงทุนได 

     ดานชองทางจัดจำหนาย นักลงทุนใหความสำคัญกับ ชองทางการซื้อสะดวกเอื้อตอการลงทุน อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือหุนมีสภาพคลองสูง ดังนั้นควรอำนวยความสะดวกใหนักลงทุน ดวยการมีชองทางการจำหนายหุนหลายๆชองทาง 

เพื่องายตอการเขาถึงของนักลงทุน 

    ดานบุคคล นักลงทุนใหความสำคัญกับ ผูบริหารที่มีวิสัยทัศนกวางไกล รองลงมาคือผูบริหารมีความรูความสามารถ 

ผู บริหารองคกรควรมีวิสัยทัศนกวางไกล รู เทาทันตอสถานการณ จะสงผลถึงความสำเร็จขององคกร เชน ในงาน 

Opportunity day (บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน) มีโอกาสที่นักลงทุน จะไดฟงวิสัยทัศนจากผูบริหารโดยตรง พรอมเปด

โอกาสใหนักลงทุนไดซักถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงแผนงานในอนาคตได หากนักลงทุนไดเห็นวิสัยทัศนของผูบริหาร

องคกร จะจูงใจใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนหุนสามัญในบริษัทนั้น 
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5.3 ขอจำกัดในการศึกษา 

     งานวิจัยนี้มีขอจำกัดในเรื่องระยะเวลาการเก็บขอมูล ซึ่งใชเวลาไมนานนัก อาจะทำใหขอมูลกระจายตัวไมดีเทาที่ควร เชน 

หุนบางตัวอาจมีการประกาศจายเงินปนผลในชวงระยะเวลาที่ไมตรงกับชวงที่เก็บขอมูล ทำใหความนาสนใจลงทุนนอยลง 

ประกอบกับชวงเวลาที่ทำวิจัยนี้ อยูในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 อาจทำใหการตัดสินใจของนักลงทุนเปล่ียนไป ดังนั้นผู

ที่จะนำผลงานวิจัยไปใชตอ ควรคำนึงถึงขอจำกัดดวย 

5.4 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

     งานว ิจ ัยน ี ้ เป นเพ ียงการทำว ิจ ัยในช วงระยะเวลาไม นานนัก ไม ได  เก ็บข อม ูลอยางต อเน ื ่องเป นเวลานาน  

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทผูออกหลักทรัพย อาจมีสิทธิประโยชน เชน การประกาศจายเงินปนผล ซึ่งอาจสงผลทำใหการตัดสินใจ

ลงทุนหุนสามัญ เปล่ียนแปลงตามไปดวย การทำวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยทางดานอื่น เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่

กวางขึ้น และครอบคลุมความตองการนักลงทุนที่มากขึ้น 
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การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายของ AA Wellness Center 

The Approach To Increase Sales Of AA Wellness Center 
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 Prakai Piyasawat and Piraphong Foosiri 

  

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกของอุตสาหกรรมการบริการและ

แนวทางของธุรกิจสุขภาพ (Wellness Center) 2. ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของผูรับบริการ และยอดขายที่ลดลง 3. ศึกษา

พฤติกรรมของผูรับบริการเพื่อนำมาวิเคราะหและพัฒนา เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร 4. กำหนดกลยุทธในการดำเนินธรุกิจเพื่อ

เพิ่มสวนแบงการตลาด และผลประกอบการ  

 ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหปจจัยดานกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธของ สถานพยาบาลในเครือ BDMS ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสำคัญ ดานการสรางฐานขอมูลลูกคา ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดานการกำหนดโปรแกรมเพื่อ

สรางความสัมพันธ ดานการเก็บรักษาลูกคา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.50 – 4.49 การวิเคราะหปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7P) ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 

3.50 – 4.49 การวิเคราะหการสัมภาษณผูบริหาร พบวาธุรกิจสามารถดำเนินกิจการไดในระหวางภาวะโรคติดตอโควิด-19 แม

ยอดขายจะไมถึงเปาหมาย แตองคกรไดปรับตัวโดยการปรับนโยบายเพื่อความเชื่อมั่นของลูกคาในการใชบริการ เชนการ

ปรึกษาแพทยผานวิดิโอ และการทำโปรโมชั่นตางๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย องคกรเห็นวาศูนยสุขภาพเปนเทรนดในปจจุบันและ

อนาคต จึงมีการพัฒนาการบริการ และมีแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยตรง จึงทำใหกลุมลูกคาปจจุบันมีความเชื่อมั่น แตยัง

มีปจจัยจากความรูดานเวชศาสตรชะลอวัยเปนแพทยสมัยใหมที่ตองสรางการรับรูใหกลุมเปาหมายมากขึ้น 

 

คำสำคัญ: การเพิ่มยอดขาย, แผนผังกางปลา, จุดออน, จุดแข็ง 

 

Abstract 
 The objective of this studies 1. study the internal environment and outside of the hospitality 

industry and health business guidelines (Wellness Center) 2. study and analyze the causes of service 

recipient and lower sales 3. study the behavior of service recipients for analysis and development. to 

increase sales and profits 4. determine business strategies to increase market share.  

 The results showed that, factor analysis of Customer Relation Management strategy of Hospitals 

under BDMS. Respondents gave importance to Building a customer database, the use of appropriate 

technology, the aspect of defining the program to build relationships and customer retention at a high 

level with an average of 3.50 – 4.49. 
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 Factor analysis of marketing mix factors, it affects the purchasing decision of the product. It was 

found that the marketing mix including products, price, place, promotion, people, physical evidence, and 

process with high score an average score between 3.50 – 4.49, About management interview analysis It was 

found that businesses can operate during the COVID-19 pandemic. Even if sales did not reach the target 

but the organization has adapted by adjusting the policy for customer confidence in using the service such 

as consulting a doctor through video and various promotions to increase sales. The organization sees health 

centers as a current and future trend. Therefore, the service has been developed and has a specialist 

doctor directly, therefore, the current customer group has confidence but there is still a factor from the 

knowledge of anti-aging medicine as a modern physician which must create more awareness for the target 

group. 

 

Keywords: Increase Sales, Fishbone Chart, Weaknesses, Strengths 

 

1. บทนำ 

 

              ศูนยรักษาและฟนฟู AA Wellness center หรือ Wellness center อื่นๆ ใหบริการทั่วไปเปนการตรวจสุขภาพ

เชิงลึก หรือศูนยบริการการแพทยที่ทันสมัยและเฉพาะทางนั้นมีราคาในการใหบริการคอนขางสูง เนื่องจาก ตองใชเครื่องมือ, 

อุปกรณ การตรวจ, รักษาโดยแพทยเฉพาะทาง และการตรวจบางรายการจะตองสงผลตัวอยางไปวิเคราะหยังศูนยวิจัย

ตางประเทศ เพื่อวิเคราะหผลการตรวจตางๆ และอานผลโดยแพทยเฉพาะทาง ชึ่งจะไมมีศูนยรักษาโรคเหมือนโรงพยาบาล

ทั่วไป หรืออาจะเปนศูนยเฉพาะทางภายดานสุขภาพในโรงพยาบาลใหญอีกที ทำใหมีกลุมเปาหมายในประเทศไทยที่คอนขาง

นอยเปนกลุมเปาหมายที่รายไดสูง สามารถใชจายการบริการไดซึ่งตางกับคูแขงที่เกิดใหมแขงขันดานราคาและตัวเลือกการ

บริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและภาวะโรคระบาดโควิด-19 กลุมลูกคาทองเที่ยวเชิงสุขภาพตางชาติไมสามารถเดินทางมาตรวจ

สุขภาพทำไดเพียงการผลิตวิตามินเพื่อสงออกไดอยางเดียว ทำใหเกิดการแบงสวนแบงทางการตลาดที่ของ AA Wellness 

center มีจำนวนลดลง จึงจัดกลยุทธดานการตลาดแขงขันจัดโปรแกรมการบริการ และแคมเปญอยางตอเนื่อง เพื่อสรางการ

รับรูใหกับกลุมเปาหมายทั่วไปที่มีรายไดปานกลางไดมาใชบริการ แตยังไมสามารถตอยอดการขายไดเนื่องจากราคาการบริการ

หลายอยางสูง จึงทำสามารถตรวจไดเพียงครั้งเดียวตอปและกลุมเปาหมายใหมรายไดปานกลางมักหาสถานพยาบาลและ

เวชภัณฑตางๆรักษาและฟนฟูดวยตนเอง และดานการบริการยังไมครบวงจร เนื่องมาจากหลังจาการตรวจวิคราะหรางกาย

เสร็จส้ินหากพบโรคก็ไมสามารถรักษาบางโรคได จึงตองไปรักษาระยะยาวที่โรงพยาบาลที่ครบวงจรดานการรักษา 

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาขององคกร คือ ผูเขารับบริการจำนวนลดลง เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคติดตอ

เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สายพันธเดลตา (Delta) มีจำนวนผูติดเชื้อ และเสียชีวติตอเนื่อง มีการล็อคดาวนและเคอรฟว 

ทำใหกลุมลูกคาชาวไทย และตางชาติลดลงอยางรวดเร็ว จากปญหาการเดินทาง และความกลัวตอเชื้อไวรัสตอการเขารับ

บริการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการเปดศูนยดูแลสุขภาพ (Wellness center) และโรงพยาบาลขนาดใหญ เพื่อดูแลกลุมลูกคา 

และในปจจุบันมีจำนวนโรงพยาบาลเอกชนและศูนยสุขภาพจำนวน 370 แหง (ศูนยวิจัยกรุงศรี (2564) แนวโนมธุรกิจ/

อุตสาหกรรม ป 2563-65: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน) ชึ่งทำใหเกิดการแบงสวนแบงในตลาดเกิดขึ้น และมีการแขงขันโดย

นวัตกรรมทางการแพทย, การบริการ, แพคเกจตรวจสุขภาพ, โปรโมชั่นตางๆ  
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 ดังนั้น ผูวิจัยเล็งเห็นปญหาและความสำคัญของการดูแลสุขภาพจึงไดทำการศึกษาปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัยในการหา

วิธี, แนวทางการวางแผนสรางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายของ AA Wellness Clinic ใหสามารถเพิ่มกลุมเปาหมายที่มาใช

บริการ และยอดขายเพิ่มขึ้นได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมลูกคา 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 Kotler and Armstrong (2002) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน 

(drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง   

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

 อับราฮัม  มาสโลว (A.H.Maslow) กลาววา ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไป

ถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลำดับความตองการตามความสำคัญ คือ 1)  ความตองการทางกาย 2) ความตองการ

ความปลอดภัย  3) ความตองการทางสังคม 4) ความตองการการยกยอง  และ 5) ความตองการใหตนประสบความสำเร็จ 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 

    ซิกมันด ฟรอยด ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิด

พฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางส้ินเชิง บุคคลจึง

มีความฝน พูดคำที่ไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก 

 ชาริณี เดชจินดา (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทำส่ิงใดๆ ที่ใหมีความสุข

และจะหลีกเลี่ยงไมกระทำในสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกขหรือความยากลำบาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 

ประเภท คือ 1) ความพอใจดานจิตวิทยา 2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง และ 3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management)  

 โกศล พรประสิทธิ์เวช (2552) ใหความหมายของ การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง การศึกษา "ความตองการ" และ 

"พฤติกรรม" ของลูกคาเปนกระบวนการตอบสนองใหถูกคาเกิดความประทับใจมีความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้นนำไปสูรายไดผลงานที่

มากขึ้นในอนาคต 

 กุณฑลี รื่นรมย (2547) ใหความหมายของ การบริหารลูกคาสัมพันธ หมายถึง การสรางความสัมพันธกับลูกคาเปน

การสานสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องดวยการเรียนรูเกี่ยวกับตัวลูกคาและความตองการและพฤติกรรมของลูกคาในทุกคาน

จากการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาทำใหสามารถทราบขอมูลลูกคาและนำขอมูลเหลานั้นมาใชในการพัฒนาสินคาและบริการ 

 ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 7P) 

 ประกอบดวย Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence และProcess เปนแนวคิดที่

สำคัญทางการตลาดสมัยใหมดานการบริการ สำหรับตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายที่หวงใยในสุขภาพ 

 Kotler, P. and Keller, K. L. (2016) อธิบายวา สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ7Ps’s) หมายถึง ตัว

แปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทนำมาประยุกต ใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภค

เปาหมาย  

 MaGrath, A. J. (1986) ใหความหมายของสวนประสมการตลาดดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ (Product) คือ สินคาหรือบริการ

ที่ธุรกิจนำมาเสนอขายใหกับผูบริโภคที่ผู บริโภคจะไดรับประโยชน 2) ราคา (Price) คือ คุณคาของสินคา หรือบริการใน
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รูปแบบตัวเงิน ราคาที่ผูบริโภคตองจายเพื่อแลกเปล่ียนกับ สินคาหรือบริการ 3) สถานที่ (Place) หมายถึง การสรางชองทางที่

สามารถเขาถึง ผูบริโภคและสรางเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเปน 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ

กำหนดตำแหนงตราสินคา การตั้งงบประมาณคาใชจายในการโฆษณา 5) บุคคล (People) เปนผูที่มีความสัมพันธเพื่อให

บริการผูบริโภคโดยตรง 6) กระบวนการ (Process Management) หมายถึง วิธีการที่ปฏิบัติดานการบริการทีอ่อกแบบมาเพือ่

ผูใชบริการ  และ 7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง การนำเสนอตัวแปรดานลักษณะทางกายภาพ

ใหกับลูกคา โดยใสใจสรางคุณภาพไมวาจะเปนดานกายภาพและรูปแบบการปฏิบัติงานเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา 

 ทฤษฎีกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

 ศิริชัย เพิ่มกาญจนา (2555) ไดกลาวถึง แผนผังกางปลาวา เปนแผนผังสาเหตุและผลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ปญหา สาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น การกำหนดปจจัยบนกางปลา สามารถที่จะกำหนดกลุมปจจัยที่

แยกแยะและกำหนดสาเหตุตางๆ ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผล โดยสวนมากมักใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย 

(Factors) เพื่อจะนำไปสูการแยกแยะสาเหตุตางๆ ซึ่ง 4M 1E ประกอบดวย 1) M – Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือ

บุคลากร  2)  M – Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณอำนวยความสะดวก 3) M – Material  วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณ

อื่นๆ ที่ใชในกระบวนการ 4) M – Method  กระบวนการทำงาน 5) E  – Environment  อากาศ สถานที่ ความสวาง และ

บรรยากาศการ – ทำงาน 

เคร่ืองมือในการวิเคราะหที่เกีย่วของ 

         SWOT Analysis  

 เปนเครื่องมือการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจ

เปนปญหาสำคัญในการดำเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต SWOT เปนตัวยอที่มีความหมายดังนี้ 1) Strengths – จุดแข็ง

หรือขอไดเปรียบ 2) Weaknesses - จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 3) Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได และ 4) 

Threats - อุปสรรค ขอจำกัด หรือปจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององคกร  

 

 TOWS Matrix  

 เปนอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการสรางกลยุทธใหมจากสภาพแวดลอม และสถานการณปจจุบันขององคกร ที่มีการตอ

ยอดมาจาก SWOT Analysis ดวยการจับคูระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกขององคกร 2 ปจจัยภายในและภายนอก

องคกร ไดแก ปจจัยภายใน – Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) ปจจัยภายนอก – Opportunity (โอกาส) และ 

Threat (ความเสี่ยง) เมื่อนำปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมาจับคูกัน จะทำใหเกิดเปนการวิเคราะหของ TOWS Matrix ได

ออกมาเปนกลยุทธ 4 รูปแบบ ไดแก 1)  กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนการจับคูระหวาง Strength และ Opportunity (ใชจุดแข็ง

รวมกับโอกาส) กลยุทธการเอาจุดแข็งขององคกรมาใชในเกิดประโยชนสูงสุดกับโอกาสที่ไดรับจากภายนอก 2) กลยุทธเชิง

แกไข (WO) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Opportunity (ใชโอกาสลดจุดออน) กลยุทธเชิงแกไขโดยเราลดหรือแกไข

จุดออนเราอยางไรหรือทำใหปญหานอยที่สุดเพื่อรับผลประโยชนจากโอกาสที่เขามา 3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) เปนการจับคู

ระหวาง Strength และ Threat (ใชจุดแข็งรับมืออุปสรรค) กลยุทธการเอาจุดแข็งขององคกรมาหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบที่

เกิดจากอุปสรรคที่ไดรับจากภายนอก และ 4) กลยุทธเชิงรับ (WT) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Threat (แกไข

จุดออนและเลี่ยงอุปสรรค) กลยุทธเชิงปองกันคือทั้งลดและพิชิตจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคเพื่อประคองใหธุรกิจอยูรอดใน

ระหวางนี้พยายามลดจุดออนและรอโอกาสใหมๆ ที่เขามา 

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 วันชัย อินทอง (2562) ไดศึกษาถึงการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาดวยวิธีวิเคราะห 

ตนทุนแบบอิงกิจกรรม ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบตนทุนการบริการ กับรายไดที่โรงพยาบาลไดรับจากใหบริการ
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พบวา มีบางบริการยังมีตนทุนสูงกวารายได เชน การบริการสงตอผูปวย เปนตน แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลจำเปนตองเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการ หรือการเพิ่มการบริการที่กอใหเกิดรายได  

 พรพิมล ทองสุวรรณ (2561) กลยุทธการเพิ่มยอดขายสำหรับธุรกิจเครื่องมือแพทยกรณีศึกษา บริษัทโอลิมปส 

(ประเทศไทย) จำกัด ผลการศึกษาพบวา ปญหาสำคัญของบริษัทคืออัตราการทำกำไรสุทธิของบริษัทลดลงอยางตอเนื่อง 

ประกอบไปดวยปญหา 2 ดานหลักคือ ดานการเงิน, ดานทรัพยากรมนุษย 

 ปลันธน สิงหโต (2555) ศึกษาหาแนวทางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษาแล

วิเคราะหปญหาของบริษัทลีฟวิ่ง ไอเดีย จำกัด โดยการนำขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณ รวมไปถึงการทำแบบสอบถามแลวนำมาวิเคราะหโดยผานทฤษฎีตางๆ ที่วิเคราะหปจจัยทั้งสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก( SWOT Analysis) วิเคราะหปจจัยและสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม (Five Force’s Analysis ) รวม

ไปถึงการวิเคราะหสภาพการเมืองและเศรษฐกิจ (PEST Analysis ) เพื่อที่จะนำมากำหนดกลยุทธโดยใชเครื่องมือ TWOS 

Matrix โดยในการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารพนักงานฝายขายรวมไปถึงการทำแบบกับลูกคาทำใหพบวาปญหาที่ทำ

ใหเกิดการตกลงของยอดขายรวมไปถึง กำไรที่ลดลงเกิดจาก สภาพเศรษฐกิจและสภาวะทางการเมือง ที่ไมแนนอนทำใหลูกคา

มีงบคาใชจายต่ำลง 

 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายของ AA Wellness Center เปนการวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed-Method Research) โดยการใช การว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) และการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 

(Qualitative Research) และใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุม

ลูกคาที่เคยใชบริการการและการตรวจสุขภาพภายในเครือ BDMS ชึ่งผูวิจัยไดทำการกำหนดกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบ

จำนวนแนนอน โดยใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยางของสูตรของคอแครน (Cochran,1977 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใช

ในกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน แตทราบวามีจํานวนมากและตองการประมาณคาสัดสวนของประชากร 

n = 
 𝑍𝑍²

4𝑒𝑒²  
 

n = 
 (196)²

4(0.05)²  
 

n = 384.16 ≈ 384 หนวย 

 n = ขนาดของกลุมตัวอยางทีต่องการ 

 p = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 

 e = ความคลาดคลาดเคล่ือนของกลุมตวัอยาง โดย e ทีร่ะดับความเชื่อมั่น 90% สัดสวน  

ความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.10 

 Z = คาสถิติทีร่ะดับความเชื่อมัน่ที่กำหนดไว โดย Z ทีร่ะดับนยัสำคัญ 0.05 และ ความ  

เชื่อมั่น 90% เทากับ 1.65 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม และ การสัมภาษณผูบริหาร สวนการวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัย

เชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบความครบถวนของการตอบแบบสอบถาม และใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อ
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การศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยการอธิบายคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และในสวนขอมูลเชิงคุณภาพ ไดสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร นํามาวิเคราะหใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และนําเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชในการตัดสินใจ สรางกลยุทธทางการตลอดเพื่อเพิ่มยอกขายของ AA Wellness Center 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง รายได มากกวา 100,000 บาท พฤติกรรมการใชบริการ สถานพยาบาลในเครือ BDMS จาก

อิทธิพลของ พอ / แม รับทราบขอมูลขาวของสถานพยาบาลในเครือ BDMS จากบุคคลที่ทานรูจัก ใชบริการสถานพยาบาลใน

เครือ BDMS  ในวันธรรมดา ใชบริการสถานพยาบาลในเครือ BDMS 5 ครั้งขึ้นไป/ป มีคาใชจาย มากกวา 7,500 บาท ชำระ

คาบริการดวยตนเอง ใชบริการดานคลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ใชบริการ BDMS Wellness Clinic, Royal 

Life Anti-Aging Center และระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ของ สถานพยาบาลในเครือ 

BDMS มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย และ ดานกระบวนการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากที่สุด ดานสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดดานลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดานราคา มี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังกางปลา 

ที่มา. สมาคมสงเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน) 

 

 สาเหตุของปญหาโดยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาณ  สามารถสรุป แผนผังกางปลาได 4 ดาน

ไดดังนี้ 

 1. ดานโปรโมชั่นคือ ไมตรงกลุมเปาหมาย, กลุมเปาหมายมีขนาดเล็ก และไมเขาใจรายละเอียดโปรโมชั่น ชึ่งกลุม

เปาหมายเปนกลุมเปาหมายที่มีรายไดสูง และชองทางในการเขาถึงจะเปนประชากรทั่วไปชึ่งไมเขาใจในการบริการ เปนศาสตร

การรักษาเชิงปองกันชึ่งเปนความรูใหม 

 2. ดานราคาคือ มีราคาสินคา, คาบริการตอครั้งที่สูงกวาสถานพยาบาลอื่นชึ่งตองใชแพทยเฉพาะทางและอุปกรณที่

ทันสมัย และสิทธิประโยชนในการใชจายนอยเชน ไมครอบคลุมบางประกันสุขภาพหรือบริษัท 
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 3. ดานสินคาและบริการคือ เปนสินคาและบริการเฉพาะกลุมที่สนใจในศาสตรรักษาเพื่อปองกัน ชึ่งไมใชผลิตภัณฑ

ตามทองตลาดมีจำหนาย จึงทำใหตองศึกษากอนตัดสินใจชื้อและชนิดสินคามีนอยและไมมีการพัฒนาสูตรเพื่อแขงขันกับคูแขง 

 4. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพคือ สถานที่มีขนาดใหญ จึงทำใหผูใชบริการสับสน มีปายแนะนำการใชบริการที่นอย

และไมชัดเจนจึงทำใหผูใชไมพอใจ การใชบริการตองเดินทางไกลและตองเดินทางหลายจุดตอครั้งเนื่องจากอปุกรณหรือแผนก

ในการตรวจสุขภาพอยูคนละจุดหรือคนละชั้น 

 

การวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis  

จุดแข็ง (Strength)  

 S1 ทีมแพทยระดับประเทศ ทีมแพทยที่มีชือ่เสียงและความชำนาญเขามารวมในการดูแลสุขภาพ เปนบรกิารสุขภาพ

แนวใหม โดยมุงดูแลใหผูรับบรกิารมีสุขภาพทีแ่ข็งแรงทัง้ดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 S2 จำนวนสถานพยาบาลในเครือจำนวนมากที่สุดในประเทศ ดวยจำนวน 53 สถานพยาบาล 

 S3 สถานที่มรีะดับ และส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน  

 S4 ศูนยบรกิารเชิงลึกที่หลากหลาย ประกอบไปดวยศูนยบรกิารเชิงลึกถงึ 8 คลินิก 

 S5 ทำเลที่ตั้งอยูใจกลางเมือง เดินทางสะดวก 

 S6 เทคโนโลยีทางการแพทยทีท่ันสมัย 

 S7 การบรกิารการตรวจเชิงลึก และวิตามินที่เฉพาะบุคคล 

 S8 มีโรงแรมสำหรับบรกิารกลุมลูกคาตางประเทศ 

จุดออน (Weakness) 

 W1 ราคาคาใชจายตอการใชับริการสูง 

 W2 ศูนยบรกิารมีแผนกไมครอบคลุมเทาโรงพยาบาล  

 W3 ศูนยบรกิารยังไมเปนทรีูจกัแพรหลาย 

 W4 โปรโมชั่นไมตรงกลุมเปาหมาย  

โอกาส (Opportunity) 

 O1 โรคระบาดทำใหประชากรเริ่มใสใจสุขภาพเพิ่มขึ้น 

 O2 สังคมเริ่มเขาสูสังสมสูงอาย ุทำใหเกิดการรกัษาเพิ่มขึ้น 

 O3 ประชากรเริ่มสนใจการแพทยสวนบุคคลมากขึ้น  

 O4 ผูมีชื่อเสียงใหความรูดานสุขภาพมากขึ้น ดวยปจจัยดานเทรนดสุขภาพ 

อุปสรรค (Threats) 

 T1 กลุมเปาหมายโดยสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องเวชศาสตรเชะลอวัย หรือเวชศาสตรปองกัน ชึ่งเปนการตรวจเพื่อรูถึง

ความเส่ียงกอนจะเกิดโรค และดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ 

 T2 มีความรุนแรงมากขึ้นในการแขงขันดานโปรแกรมการตรวจ และรักษาทั้งระดับศูนยสุขภาพและโรงพยาบาล 

 T3 เครอืสถานพยาบาลเปดศูนยสุขภาพ และขยายเพิ่มขึ้น 

 T4 มีสินคาทดแทนการดูแลสุขภาพเชน วิตมินและอาหารเสรมิ 

 T5 ประชากรยงัไมเขาใจศาสตรการรกัษาขององคกร 

แนวทางเลือกสำหรับการแกไขปญหา 

 จากการวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis นำขอมูลเพื่อจัดทำกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix แนว

ทางเลือกในการจัดทำกลยุทธประกอบดวย 4 รูปแบบ ดังนี้ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1210



 1. กลยุทธ SO (SO Strategies) เปนการสรางกลยุทธโดยใชจุดแข็งเพื่อสรางความไดเปรียบจากโอกาส  

 สรางโรงพยาบาลเพิ่มเพื่อการบริการที่ครบวงจร เพิ่มศูนยผูสูงอายุโดยเฉพาะ และนำผูมีชื่อเสียงมาชวยในการสราง

การรับรูและส่ือถึงเปาหมาย 

 2. กลยุทธ ST (ST Strategies) เปนการสรางกลยุทธโดยใชจุดแข็งเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรค 

 จัดโปรโมชั่นแพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับกลุมลูกคาทั่วไป ราคาสามารถแขงขันในตลาดได ผลิตและพัฒนาวิตามิน

สำหรับบุคคลทั่วไปที่หวงใยในสุขภาพโดยเฉพาะ และราคาสามารถแขงขันได 

 3. กลยุทธ WO (WO Strategies) เปนการสรางกลยุทธโดยการกำจัดจุดออน โดยอาศัย ประโยชนจากโอกาสจัด

โปรแกรม และการบริการที่ตรวจเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโรคระบาด เพื่อฟนฟูใหรางกายแข็งแรง สรางการรับรูและทำ

ส่ือใหประชากรรูจักและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ  (เชนการตรวจภูมิ การตรวจเชื้อในเลือด และการตรวจฮอรโมน) 

 4. กลยุทธ WT (WT Strategies) กลยุทธโดยการลดจุดออนและเพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรค 

 สำรวจความตองการและเปดแผนกเพิ ่มเพื ่อการรักษาที่ครอบคลุมจบในที ่เดียว และทำสื ่อ จัดกิจกรรมเพื่อ

ประชาสัมพันธขอมูลเพื่อสรางการรับรู 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง รายได มากกวา 100,000 บาท การใชบริการ สถานพยาบาลในเครือ BDMS จากอิทธิพลของ 

พอ / แม รับทราบขอมูลขาวของสถานพยาบาลจากบุคคลที่ทานรูจัก ใชบริการในวันธรรมดา ความถี่ 5 ครั้งขึ ้นไป/ป 

คาใชจาย มากกวา 7,500 บาท ชำระคาบริการดวยตนเอง ใชบริการดานคลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ใชบริการ 

BDMS Wellness Clinic, Royal Life Anti-Aging Center และระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) ของ สถานพยาบาลในเครือ BDMS มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย และนอย

ที่สุดคือดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ตามลำดับ 

 การสัมภาษณผูบริหาร พบวา ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการไดในระหวางภาวะโรคติดตอโควิด-19 ชึ่งมียอดขายลดลง

และลูกคาลดลง จึงทำใหยอดไมถึงเปาหมาย องคกรไดปรับตัวโดยการปรับนโยบายเพื่อความเชื่อมั่นของลูกคาในการใชบริการ

เชนการปรึกษาแพทยผานวิดิโอ และการทำโปรโมชั่นตางๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย  

 ปจจัยการบริหารลูกคาสัมพันธของสถานพยาบาลในเครือ BDMS ดานการกำหนดโปรแหรมเพื่อสรางความสัมพันธ 

มากที่สุดกวาทุกดาน มีคาเฉล่ีย 4.25 ซึ่งอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ กุณฑลี รื่นรมย (2547) ที่กลาววา การบริหารลูกคา

สัมพันธหมายถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคาเปนการสานสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องดวยการเรียนรูเกี่ยวกับตัวลูกคา

และความตองการและพฤติกรรมของลูกคาในทุกคานจากการมีปฏิสัมพันธกับลูกคาทำใหสามารถทราบขอมูลลูกคาและนำ

ขอมูลเหลานั้นมาใชในการพัฒนาสินคาและบริการตลอดจน โปรแกรมการตลาดใหเหมาะสมกับลูกคาแตละรายหรือแตละ

กลุมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตรงใจ  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P) สถานพยาบาลใน

เครือ BDMS โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ปญจพล เหลาทา, ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร และ เสาวภา มีถาวรกุล 

(2562) ศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนของผูปวยใน ในจังหวัดสมทุรปราการ 

แตหากพิจารณารายดานพบวา ดานผลิตภัณฑการบริการ ไมสอดคลองกัน เนื่องจากผลิตภัณฑของโรงพยาบาลกับ Wellness 

Center มีผลิตภัณฑที่ใหบริการไมเหมือนกัน ทำใหมีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกัน 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ทำใหพบวา องคกรมีปญหาดานราคาการ

บริการที่มีคุณภาพสูง สิทธิประโยชนนอย เมื่อเทียบกับรายไดของผูใชบริการ สอดคลองกับ ปลันธน สิงหโต (2555) ศึกษาหา
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แนวทางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายธุรกิจ ปญหาที่ทำใหเกิดการตกลงของยอดขายรวมไปถึง กำไรที่ลดลงเกิดจาก สภาพ

เศรษฐกิจและสภาวะทางการเมือง ที่ไมแนนอนทำใหลูกคามีงบคาใชจายต่ำลง อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่ใหปรับคาแรงขึ้น 300 

บาทตั้งแตตนป2555 อีกทั้งเมื่อตนทุนสินคาสูงขึ้นและงบลูกคานอยลง ลูกคาจึงหันไปใชสินคาทดแทน จึงทำใหยอดการสั่งซื้อ

สินคากับบริษัทลดลง 

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 การเขาถึงขอมูลไดยาก ไมวาจะเปนขอมูลดานสุขภาพ หรือขอมูลภายใน เนื่องจากขอมูลสวนใหญเปนขอมูลของ

ตางประเทศ และบางขอมูลสวนบุคคลจึงไมสามารถเปดเผยขอมูลภายในไดในหลายๆดาน ซึ่งอาจจะตองปรับเปลี่ยนการหา

ขอมูลหรือแนวขอมูลที่จะตองใชในการทำงานวิจัย และการเขาพบเพื่อสัมภาษณผูบริหารดำเนินการคอนขางยาก เนื่องจาก

สถานการณโรคระบาด ผูบริหารเขาปฏิบัติหนาที่ที่สำนักงานคอนขางนอย และเมื่อเขาสำนักงาน ผูบริหารมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติ

มาก จึงหาเวลาใหผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณยาก  

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพื่อใหมีมุมมองที่หลากหลายและไดเห็นผลของปจจัยตางๆไดมากยิ่งขึ้น

และโดดเดนขึ้น และควรมีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับลูกคา และควรทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรูสึกที่ดีใหกับลูกคา เพื่อผลลัพธที่ดีในเรื่องความพึงพอใจของลูกคา 
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กรอบแนวคิดของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานในชวงการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

A conceptual framework of factors affecting the effectiveness of working 

from home during the Covid-19 pandemic 
 

ประวุฒิ สีมะสทิธิกลุ0

1  และ พทิวัส เอือ้สังคมเศรษฐ12 

Pravut Srimasittikul and Pittawat Ueasangkomsate 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานในชวงการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยกรอบแนวคิดที่นำเสนอนี้จะพัฒนามาจากการทบทวนบทความ

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการทำงานที่บานในชวงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปจจัย

เรื่องการอยูอาศัยกับครอบครัว และสภาพแวดลอมในการทำงานสงผลกระทบดานลบตอประสิทธิผลการทำงานที่บาน แตการ

สนับสนุนจากองคกรสงผลกระทบดานบวกตอประสิทธิผลการทำงานที่บาน ดังนั้นกรอบแนวคิดนี้จึงนำเสนอเพื่อเปนแนวทาง

ใหองคกรมีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานของพนักงานในชวงการระบาดของ 

COVID-19 เพื่อเปนประโยชนกับองคกรที่กำลังพิจารณาเลือกใชกลยุทธใหพนักงานทำงานที่บาน และสำหรับนักวิจัยทานอื่นๆ 

ในอนาคต  

คำสำคัญ: ประสิทธิผลการทำงาน, ครอบครัว, สภาพแวดลอมในการทำงาน, การสนับสนุนจากองคกร, โรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 

 

Abstract 
This study aims to introduce the conceptual framework of the factors influencing the effectiveness 

of working from home during the Covid-19 outbreak. The framework proposed in this study was developed 

by a literature review from previous researches relating to the effectiveness of working from home during 

the Covid-19 outbreak. The study found that factors related to living with family and the work environment 

have a negative impact on the effectiveness of working from home. But corporate support has a positive 

impact on the effectiveness of working from home. As a result, this conceptual framework will be 

demonstrated as a guideline for organizations to have a better understanding of the factor that influences 

their employee’s efficacy under the work-from-home scheme during the Covid-19 outbreak. This will 

benefit organizations that are considering a strategy for employees to work from home and for other 

researchers in the future. 

Keywords: work effectiveness, family, working environment, corporate support, Covid-19 
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1. บทนำ 
 การระบาดครั้งใหญของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นสงผลกระทบตอประเทศตางๆ 

ทั่วโลก ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของผูคนอยางรวดเร็ว ผูคนจำนวนมากตองอาศัยอยูที่บานเพื่อหลีกเลี่ยงเชื่อโรค 

หรือจากคำสั่งใหอยูบาน (Brynjolfsson et al., 2020) ผลกระทบดังกลาวทำใหบริษัทตางๆ จึงตองปรับตัวตาม โดยให

พนักงานทำงานจากที่บาน (Work from home) เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได โดยในงานวิจัยของ Janzer 

(2018) พบวาประสิทธิผลการทำงานของพนักงานลดลงหลังจากทำงานที่บาน และมีขอเสียหลายประการ โดยสวนของ

พนักงานที่ทำงานที่บานจะไดรับการบกวนจากสิ่งตางๆ รอบตัว เชน งานบาน ครอบครัว และเสียงรบกวนจากภายนอกบาน 

ขณะที่ในสวนของบริษัทก็มีคาใชจายในที่ทำงานเทาเดิมแตพนักงานในที่ทำงานมีจำนวนลดลง นอกจากนี้การทำงานที่บานยัง

สงผลใหศักยภาพในการทำงานเปนทีมหรือการพัฒนาทีมลดนอยลง อีกทั้งยังมีคาใชจายในการดำเนินการสำหรับการติดตาม

ผลการปฏิบัติการของพนักงานที่เพิ่มเติม จากเหตุผลดังกลาวขางตน นั้นอาจสงผลไปถึงความกาวหนาในหนาที่การงานที่ลด

นอยลง  ซึ่งสอดลองกับงานวิจัยของ Wong et al. (2021) ที่พบวาการทำงานที่บานทำใหพนักงานมีประสิทธิผลของการ

ทำงานลดลงซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยดานสภาพแวดลอมหรือครอบครัว และขอจำกัดดานทรัพยากร และไดอางถึงทฤษฎีของ

สมดุลระหวางครอบครัวและงาน ที่พบวาการชวยเหลือพนักงานปรับสมดุลระหวางงานและครอบครัวนั้นจะทำใหเกิด

ประโยชนที่ไปประยุกตใชในการทำงานที่บานใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได  และการวิจัยของ Yang, Kim, and Hong (2021) ที่

ชี้ใหเห็นวาประสิทธิผลของการทำงานที่บานของพนักงานที่ทำงาน routine หรืองานที่ตองใชสมาธินั้นลดลง แตหากไดรับการ

สนับสนุนจากองคกร และปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมจะสงเสริมประสิทธิผลใหดีขึ้นได ซึ่งการทำงานที่บานก็เปนสิ่งที่ทุก

บริษัทจะตองปฏิบัติตาม โดยบริษัทหลายแหงทั่วโลกไดมีการศึกษาในเรื่องนี้เชนเดียวกัน และพิจารณาใหพนักงานของตน

ทำงานที่บานแบบถาวร เชน บริษัท OYO และ Zomato (Dash, 2020) 

จากที่กลาวมาขางตน พบวาการทำงานที่บานเปนสิ่งที่ทั่วโลกจะตองเผชิญในชวงการระบาดของ COVID-19 และ

ประสิทธิผลของงานก็เปนสิ่งที่จำเปนและควรใหความสำคัญ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทบทวน

บทความวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการทำงานที่บานภายใตการระบาดของ COVID-19  และนำเสนอกรอบแนวคิดของปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานของพนักงานในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเปนขอมูลและแนวทาง

ใหกับบริษัทตางๆ มีความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับปจจัยตางๆ และเพื่อเปนประโยชนกับองคกรที่กำลังพิจารณาเลือกใชกลยุทธที่

จะเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานที่บานของพนักงาน เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนองคกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน และสำหรับ

นักวิจัยทานอื่นๆ ในอนาคต   

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษานี้ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการทำงานที่บานภายใตการระบาดของ 

COVID-19  โดยจากที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยของ  Wong et al. (2021) และ Yang, Kim, and Hong (2021) พบวาปจจัยที่

มีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานภายใตการระบาดของ COVID-19 อันประกอบไปดวย 3 ปจจัย คือ 1) การอยูอาศัย

กับครอบครัว 2) สภาพแวดลอมในการทำงาน และ 3) การสนับสนุนจากองคกร ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทางการพัฒนา

สมมติฐานตางๆ ไดรายละเอียด ดังตอไปนี้  

การอยูอาศัยกับครอบครัวที่สงผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

การอยูอาศัยกับครอบครัวในชวงการะบาดของ COVID-19 หมายถึงการอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวจาก

คำสั่งใหอยูบานของรัฐบาลตามมาตรการในการปองกันควบคุมโรค เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือ

ไวรัส COVID-19 โดยมีคำสั่งใหปฏิบัติงานที่บาน และมีการจัดประชุม การเรียน การศึกษาผานรูปแบบออนไลน สงผลให
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พนักงานในบริษัทตางๆ ตองทำงานที่บาน และเด็กตองเรียนหนังสือผานทางรูปแบบออนไลน และประสิทธิผลในการทำงาน 

หมายถึง ผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานไดตามแผนงาน หรือตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งตามแนวคิดในสมัยใหมการ

จัดกิจกรรมจะเริ่มตนจากจุดสำเร็จของงาน นั่นคือมีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผลสำเร็จที่ตองการ โดยถาใช

ทรัพยากรหรือปจจัยที่มาดำเนินการไดนอยที่สุด แลวผลที่เกิดขึ้นนั้นสอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กำหนดไว การ

ดำเนินการนั้นถือวามีประสิทธิผลสูงสุด (สุนทร เสงี่ยมพงษ, 2559) ซึ่งในประเทศไทยมีการศึกษาของ ประเวช ชุมเกษรกูลกิจ 

(2564) มีความเห็นวา การระบาดของ COVID-19 ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานโดยฉับพลัน ซึ่งในสวนของ

พนักงานที่มีครอบครัวก็มักจะถูกรบกวนดวยสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็ก เพราะพนักงานยังไมสามารถ

ปรับตัวหรือพัฒนารูปแบบการทำงานที่ทำใหเกิดความเหมาะสม และเกิดสมดุลระหวางงานและครอบครัวได โดยเฉพาะงาน

เรงดวนที่ตองทำรวมกันกับผูอื่น ก็จะตองใชความพยายามในการประสานงานยากขึ้น สงผลใหเกิดความเครียด และความ

เหนื่อยลาทางกายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิผลของการทำงานลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Felstead and 

Reuschke (2020) ก็พบวา 28.6% ของผูที่ไดทำแบบสอบถามรายงานวามีประสิทธิผลของการทำงานที่ลดลงเนื่องจากตองมี

การดูแลเด็ก อันเนื่องมาจากเด็กตองเรียนหนังสือที่บาน เชนเดียวกัน และงานวิจัยของ Fox and Anderson (2020) ที่พบวา

คนที่ทำงานในระดับอุดมศึกษา เชน คณาจารย บรรณารักษ และเจาหนาที่ ที่อาศัยอยูกับเด็กๆ มีปญหาในการทำงานระหวาง

การทำงานที่บานในชวงการระบาดของ COVID-19 มากกวาผูที ่ไมไดทำงานที่บาน ซึ่งหมายความไดวาการอยูอาศัยกับ

ครอบครัวสามารถขัดขวางการทำงานได 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมของผลการศึกษาจากนักวิจัยที่กลาวมาขางตนเรื่องเกี่ยวกับการอยูอาศัยกับ

ครอบครัวขางตน พบวาสมาชิกในครอบครัวรบกวนการทำงานที่บานของพนักงาน ทำใหสามารถระบุสมมติฐานไดวา 

H1: การอยูอาศัยกับครอบครัวสงผลกระทบเชิงลบตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

 

สภาพแวดลอมในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

สภาพแวดลอมในการทำงาน หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต หรือที่สามารถจับตองไดและไม

สามารถจับตองได ทั้งที่เปนรูปธรรมและที่เปนนามธรรม สภาพปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดภาวะกดดัน ซึ่งมีผลตอผูปฏิบัติงาน

ในขณะที่ทำงาน (ชลธิชา สวางเนตร, 2542) โดยในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 พนักงานไดรับคำสั่งใหทำงานที่บาน

อยางกะทันหัน ทำใหไมสามารถเตรียมอุปกรณการทำงาน เชน โตะ หรือเกาอี้ ที่เหมาะสมกับการทำงานได อีกทั้งการรบกวน

จากเสียง หรือการมองเห็นจากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวๆ ภายในบาน ซึ่งงานวิจัยของ Yang, Kim, and Hong (2021) พบวา

ประสิทธิผลในการทำงานลดลง โดยมีความเห็นวาบานกลายเปนสถานที ่หลักในการทำงาน ดังนั ้นบรรยากาศหรือ

สภาพแวดลอมที่บานควรสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงาน เชน มีสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับสรีระรางกายที่เชื่อมโยงกับ

ความสุขและประสิทธผิลการทำงานของพนักงานอยางสมบูรณ แตก็เปนเรื่องยากที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในบาน

จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งกอนการระบาดของ COVID-19 พนักงานที่ทำงานจากที่บานสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงที่รบกวนสมาธิ 

รวมถึงพื้นที่ที่มีเสียงดัง และควบคุมสภาพแวดลอมในการทำงานได อยางไรก็ตามหลังการระบาดของ COVID-19 สงผลให

สมาชิกทุกคนในครอบครัวตองอยูในบานรวมกันตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยใชพื้นที่รวมกัน สงผลใหสมาชิกทุกคนตองอยูใน

สภาพแวดลอมเดียวกันที่ไมไดเตรียมไว  และงานวิจัยของ Chacon Vega et al. (2020) พบวาสภาพแวดลอมในการทำงาน

ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่ทำดวย ตัวอยางเชน แผนก R&D ที่ตองการความเปนสวนตัวในการทำงานสวนบุคคล ก็ตองการ

พื้นที่ทำงานที่เงียบสงบสูงสุดเมื่อเทียบกับงานในแผนกอื่นๆ ซึ่งการศึกษาของ  Dutcher (2012) ที่มีการเปรียบเทียบงานที่นา

เบื่อกับงานที่ตองใชสมาธ ิพบวาสภาพแวดลอมของการทำงานที่บานจะลดประสิทธิผลการทำงานที่นาเบื่อลง 6-10 % ในทาง

กลับกันประสิทธิผลของงานที่ตองใชสมาธิจะเพิ่มขึ้น 10-20% สวนงานวิจัยของ ชนกนันท แสงมณ (2019) ไดทำการศึกษา

เรื่องสภาพแวดลอมในการทำงานที่บานในชวงการแพรระบาดของ COVID-19 พบวาสวนใหญตองการปรับสภาพแวดลอมการ
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ทำงานที่บาน โดยการจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการสื่อสารเพื่อใชในการประสานงานกับทีม รวมไปถึงการจัดมุมทำงานเพื่อให

สมองไดพักผอน การสรางบรรยากาศใหเกิดสมาธิในการทำงาน และการขจัดส่ิงรบกวนในการทำงานนั้นชวยใหสามารถทำงาน

ไดตามการวางแผนในแตละวัน และสามารถทำงานไดตามเปาหมายได ทำใหประสิทธิผลของการทำงานดีขึ้นได 

จากการทบทวนวรรณกรรมของผลการศึกษาจากนักวิจัยที่กลาวมาขางตนเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการ

ทำงานพบวา สภาพแวดลอมในการทำงานที่บานนั้นไดรับการรบกวนจากสิ่งตางๆ รอบตัว และยังไมพรอมสำหรับการทำงาน 

ทำใหสามารถพัฒนาสมมติฐานไดดังนี้ 

H2: สภาพแวดลอมในการทำงานสงผลกระทบเชิงลบตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

 

การสนับสนุนจากองคกรที่สงผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

 การสนับสนุนจากองคกร หมายถึง องคกรใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบดวย 4 ดาน 

ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณและดานการบริหารจัดการ (รัชนีกร กุญแจทอง และ ชนะพล ศรีชา, 

2555) ซึ่งโดยทั่วไปพนักงานในสำนักงานของบริษัทจะสามารถสื่อสารและทำงานรวมกันไดในสำนักงาน แตสถานการณที่

บังคับใหตองทำงานที่บานนั้นทำใหพนักงานไมสามารถโตตอบกันแบบพบหนากันได จึงตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปใชการ

สื่อสารในรูปแบบทางไกล โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย (Negulescu and Doval, 2021) ดังนั้นการสนับสนุนดานเทคโนโลยี

จากองคกรใหกับพนักงานจึงเปนสวนที่สำคัญที่จะเขามาชวยใหพนักงานสามารถประสานงานกันได และจากการทำงานที่บาน

สงผลใหภาระของคาใชจายตางๆ เชน คาน้ำ คาไฟ และ คาอินเตอรเน็ต เปลี่ยนจากขององคกรไปเปนของพนักงาน จึงเสนอ

วาองคกรสามารถลดตนทุนที่ใชอยูเดิมในสำนักงาน แลวนำไปเพิ่มใหพนักงานที่ทำงานที่บานได เพื่อเพิ่มผลลัพธจากการ

ทำงานจากที่บานของพนักงาน (Baker et al., 2007) ซึ่งงานวิจัยของ Yang, Kim, and Hong (2021) พบวาการสนับสนุน

จากองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกตอประสิทธิผลของการทำงาน และงานวิจัยของ ปยพร ประสมทรัพย, พิเชษฐ เชื้อมั่น และ 

โชติ บดีรัฐ (2564) ก็มีความเห็นวาองคกรและผูบริหารจะตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ ควรเนนการวางแผนให

สอดคลองกับวัตถุประสงค และศักยภาพขององคกรที่จะสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง โดยองคกรจะตองสรางความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่บานใหทั่วถึงพนักงานทุกคน โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช ซึ่งในเรื่อง

ขวัญและกำลังใจของพนักงานก็เปนสิ่งที่สำคัญ เพื่อเปนการเสริมกำลังใจในการทำงานที่บาน ซึ่งการสนับสนุนดังกลาว จะ

สงผลใหประสิทธิผลการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น และมีความสุขเพิ่มขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมของผลการศึกษาจากนักวิจัยที่กลาวมาขางตนเรื่อง เกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคกร

กับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน พบวาการสนับสนุนจากองคกรชวยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน ทำใหสามารถ

นำเสนอสมมติฐานไดดังนี้ 

H3: การสนับสนุนจากองคกรสงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิผลของการทำงานที่บาน 

3. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตนทั้งหมด พบวาการอยูอาศัยกับครอบครัว สภาพแวดลอมในการทำงาน 

และการสนับสุนจากองคกรมีผลตอประสิทธิผลของการทำงานที่บานในชวงการระบาดของ COVID-19 ดังที่ไดกำหนดไวใน

สมมติฐานที่ 1-3 (H1-H3) ดวยเหตนุี้ผูวิจัยจึงสามารถนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยไดดัง Figure 1  
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Figure 1 Conceptual framework 

 

4. บทสรุปวจิารณ  
 การศึกษานี้ไดนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลทำงานทีบ่านภายใต

การระบาดของ COVID-19 ของพนักงานในองคกร และอธิบายถึงความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับประสิทธิผลของการ

ทำงาน เพื่อเปนประโยชนใหกับองคกรในการเขาใจถึงขอจำกัดตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่บาน และมีการวางแผน

พิจารณาเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน เพราะจากปญหาการระบาดของ COVID-

19 ที่ยังคงดำเนินอยูในปจจุบันทำใหองคกรตางๆ มีคำสั่งใหพนักงานทำงานที่บาน เพื่อลดการแพรระบาดของ COVID-19 

ตอไป ดังนั้นการทำงานที่บานจึงเปนสิ่งที่ทุกองคกรจะตองเผชิญ และปรับรูปแบบการทำงานขององคกรใหสามารถทำงานได

ใหมีประสิทธิผลสูงสุดตอไป ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การอยูอาศัยกับครอบครัว สภาพแวดลอมในการ

ทำงานที่บาน และการสนับสนุนจากองคกร เปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบตอประสิทธิผลการทำงาน โดยจากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา ปจจัยดานขอจำกัดของการอยูอาศัยกับครอบครัว และสภาพแวดลอมการทำงานสงผลกระทบดานลบตอ

ประสิทธิผลของการทำงานที่บาน  แตปจจัยดานการสนับสนุนองคกรเปนส่ิงที่องคกรสามารถใหความชวยเหลือแกพนักงานให

มีประสิทธิผลการทำงานที่เพิ่มขึ้นได 

 

5. ขอเสนอแนะ และงานวิจัยในอนาคต 
การนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้พิจารณาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลในการทำงานที่บานภายใตการ

ระบาดของ COVID-19 เฉพาะปจจัยดานการอยูอาศัยกับครอบครัว สภาพแวดลอมในการทำงานที่บาน และการสนับสนุนจาก

องคกร ซึ่งในบางบริบทอาจมีปจจัยดานอื่น รวมไปถึงความแตกตางของแตละบุคคล และความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร 

ดังนั้นสำหรับงานวิจัยในครั้งตอไป นักวิจัยที่สนใจ สามารถนำกรอบแนวคิดนี้ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่

สนใจ และศึกษาถึงผลกระทบจากการทำงานที่บานที่สงผลตอประสิทธิผลการทำงานในชวงการระบาดของ COVID-19 

นอกจากนี้นักวิจัยที่สนใจสามารถศึกษาถึงปจจัยดานอื่นๆ เขามารวมในการพิจารณาดวย เพื่อใหครอบคลุมและครบถวน

สมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหพนักงานสามารถทำงานที่บานไดมีประสิทธิผล

มากขึ้นและสามารถขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต   
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อนำเสนอถึงการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบการตลาดของ

ธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” จังหวัดขอนแกน โดยในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการ

จัดการใชวิธีวิจัยเอกสาร โดยใชเครื ่องมือ 1) PESTEL analysis 2) Five Forces model และ 3)  SWOT analysis ผล

การศึกษาพบวา  อุตสาหกรรมนี้ ภาครัฐไดมีการสงเสริมการสงออกปลานิลเพิ่มมากขึ้นจากปที่ผานมา ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นก็

สงผลตอการเลี้ยงปลาและผลผลิตที่ไดและสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นได แตทั้งนี้ในเรื่องของ

ตนทุนของสินคาเกษตรก็อาจจะสงผลตอรายไดสุทธิของผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมนี้ดวย ฉะนั้นการเลือกสินคาอยาง

อาหารปลา เกษตรกรจำเปนตองเลือกใหเหมาะสมทั้งคุณภาพและราคาเพราะสามารถชวยลดตนทุนได และการเลือกฟารม

พันธุปลาที่มีคุณภาพก็จะชวยใหไดรับผลผลิตที่ดีตามมา สำหรับธุรกิจปลานิลครบวงจรนี้ ผูประกอบการมีทักษะในการ

ดำเนินการที่ดีสงผลใหรานเปนที่รูจัก และทำใหลูกคามีความจงรักภักดีตอรานเพิ่มขึ้น แตก็มีคูแขงที่อยูภายในพื้นที่ใกลเคียง

กันคอนขางสูง ลูกคาจึงมีทางเลือกหลากหลาย แตทั้งนี้ผูที่ไดเขามาในอุตสาหกรรมนี้ตองออกจากอุตสาหกรรมหลายราย 

เนื่องจากมีเงินทุนและประสบการณไมมากพอ ในการนี้ทางรานจำเปนที่จะตองใชสื่อออนไลนใหมากขึ้นเพราะสามารถ

ประชาสัมพันธใหรานเปนที่รูจัก เสริมสรางจุดแข็งของธุรกิจไดอยางมั่นคงขึ้น และสำหรับการหาองคประกอบการตลาด ใชวิธี

วิจัยเอกสารและวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง พบวาองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร ซึ่งกำหนดเปนตัว

แปรที่สังเกตไดจะสามารถแบงออกไดทั้งหมด 3 สวนดวยกันคือ 1) สำหรับเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 10 องคประกอบ 2) สำหรับ

พอคาแมคาปลา 22 องคประกอบ และ 3) สำหรับลูกคาปลา 30 องคประกอบ ซึ่งจากผลการศึกษานี้ ผูศึกษาจะนำไปใชใน

การวิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการตลาดเชิงกลยุทธของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว 

“คงโนนกอก” จังหวัดขอนแกน ตอไป 
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Abstract 

This article aims to present about the management environment and marketing component of 

Comprehensive Nile Tilapia Business, the case study of “Khongnonkok” Family Business, Khon Kaen 

Province. In term of management analysis, documentary research was used. The analysis tools were 1) 

PESTEL analysis 2) Five Forces model and 3) SWOT analysis. The results found that in this industry the 

government has promoted more about the export of tilapia. Increasing water availability affects fish farming 

and yields and can serve the demand. However, the cost of agricultural products may also affect the net 

income of those involved in the industry. Therefore, choosing products such as fish food needs to choose 

the right quality and price because it can helps reduce costs. About the selection of fish farms, choosing a 

quality farm will help to get good yields to the farmers. For this comprehensive tilapia business, the owner 

has good operating skills that make the business well known and make customers more loyal but there 

are quite a lot of competitors in the same area, so the customers have a wide variety of choices. However, 

many people who have entered this industry have to leave the industry due to insufficient funds and 

experience. In this regard, the owner needs to use more social media because it can promote the business 

to be known and it can strengthen business strengths to be more stable. In term of Marketing Component 

of Marketing Component of Comprehensive Nile Tilapia Business showed that the observable variables of 

the marketing components of Comprehensive Nile Tilapia Business can be divided into 3 parts: 1) For fish 

farmers 10 components 2) For fish merchants 22 components and 3) For fish customers 30 components. 

The results will be applied in the Exploratory Factor Analysis (EFA) research and determine the marketing 

guidelines of Comprehensive Nile Tilapia Business, the case study of “Khongnonkok” Family Business, Khon 

Kaen Province. 

Keywords: Comprehensive Nile Tilapia Business, Marketing components, Semi-Structured Interview 
 

1. บทนำ  
 

ธุรกิจปลานิล เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทย จากขอมูลในป พ.ศ. 2564 ของ กลุมสถิติการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ไดกลาววา ปลานิลมีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดเปนอันดับ 1 จากผลผลิตสัตวน้ำจืด

ทั้งหมดของไทย สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรมากกวาการทำอาชีพการเกษตรอยางอื่น (พลังเกษตร, 2561) การคาขาย

ปลาก็มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปจจัยหลายประการ อยางความนิยมรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลามากกวาเนื้อสัตวชนิด

อื่นที่มีราคาสูงกวา (พลังเกษตร, 2562) แตสืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ที่มีมาตั้งแตเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2562 สงผลใหการสงออกปลานิลของไทยลดลง เพราะฉะนั้นในปจจุบันปลานิลสวนใหญจึงมีการบริโภคภายในประเทศ

ถึงรอยละ 95 และสงออกเพียงรอยละ 5 เพราะมีผูซื้อขายลดลง และผูผลิต (เกษตรกร) ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน กลาวคือมี

ปลานิลตกคางที่ฟารมเปนจำนวนมาก จากการเลื่อนวันหยุด หรือ เทศกาลตางๆ ตามมาตรการของทางภาครัฐซึ่งควรเปน

ชวงเวลาที่เกษตรกรควรขายปลานิลไดในปริมาณสูงสุด แตทั้งนี้ในภายหลังไดมีการผอนปรนมาตรการตาง ๆ ผลผลิตจาก

เกษตรกรก็สามารถเขาสูตลาดตามปกติ (บริษัท พีพี ไพรม จำกัด (มหาชน), 2564)  อีกทั้งมีการสงเสริมการสงออกจากจาก

ทางภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็จะสงผลใหรายไดของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนี้ดีขึ้นไดอยาง เกษตรกรผูเลี้ยงปลา พอคา
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แมคาปลาที่ตลาด หรือเจาของธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลา การอนุบาลปลา หรือการขายที่หนารานเอง ฉะนั้นการที่

ผูที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปลานิล โดยเฉพาะธุรกิจปลานิลครบวงจร การที่ไดรูถึงสิ่งแวดลอมทางการจัดการของธุรกิจ รูถึงจุด

แข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค หรือ สิ่งแวดลอมภายนอกทั้งทางตรงและออมที่สามารถสงผลตอธุรกิจได ก็จะสามารถทำให

รูเทาทันและเตรียมรับมือกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได นอกจากนี้การที่ผูประกอบการรับรูถึงองคประกอบการตลาด

ที่สงผลตอความพึงพอใจของทั้งภาคสวนเกษตรกรผูเลี้ยงปลา พอคาแมคาปลา และลูกคาปลาหนาราน ก็จะสามารถทำให

ผูประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อใหทุกภาคสวนที่ไดกลาวมาไดรับความพึงพอใจสูงที่สุด ซึ่งก็จะสามารถสงผลดีตอธุรกิจ

ใหสามารถดำเนินตอไปไดอยางมั่นคง 

     จากขอมูลขางตน ผูศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจปลานิลครบวงจรเพราะเปนธุรกิจของครอบครัว ที่ตองมีสวนเกี่ยวของ

กับทั้งเกษตรกรผูเลี้ยงปลา พอคาแมคาปลา และลูกคาที่หนารานเอง จึงมีจุดประสงคที่จะนำเสนอถึงสิ่งแวดลอมทางการ

จัดการของธุรกิจและองคประกอบการตลาดเพื่อที่จะนำมาซึ่งแนวทางการตลาดเชิงกลยุทธเพื ่อใชในการตอบสนองตอ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลา พอคาแมคาปลาและลูกคาปลาของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” 

จังหวัดขอนแกน ใหเกิดความพึงพอใจทั้งตอการทำธุรกิจกับทางรานและการรับบริการจากทางรานเองใหไดมากที่สุด  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

     การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม (General Environment) ประกอบไปดวยปจจัยที่อยู

นอกเหนือการควบคุมขององคกร (PESTEL analysis) ไดแก ปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย 

สิ ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศวิทยา และ การวิเคราะหสิ ่งแวดลอมภายนอกที ่กระทบกับธุรกิจโดยตรง (Task 

Environment) ใน ค.ศ. 2015 Gloria Obiageli Eruemegbe ไดนำเสนอถึงการวิเคราะหอุตสาหกรรมจาก Five Forces 

Model โดยสามารถแบงปจจัยหลักในการวิเคราะหออกเปน 5 ปจจัย ไดแก 1) การวิเคราะหดานคูแขงขันทางตรง 2) การ

วิเคราะหดานคูแขงขันรายใหม 3) การวิเคราะหดานสินคาหรือบริการทดแทน 4) การวิเคราะหดานผูจำหนายวัตถุดิบ และ 5) 

การวิเคราะหดานลูกคา และใน พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงเครื่องมือในการวิเคราะหธุรกิจดวย 

SWOT Analysis ว าค ือ การวิเคราะหเพ ื ่อคนหาจุดแข็ง (Strength) จ ุดออน (Weakness) ของธุรก ิจ และ โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้นภายนอกของธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห หาโอกาส ปองกันและแกปญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ  

 

2.2. การตลาดธุรกิจปลานลิครบวงจร  

 

ในป พ.ศ. 2558 วราพร พิมพประไพ และคณะ ไดกลาวถึงปจจัยในการเลือกเถาแกเหมาบอที่เกษตรกรผูเลี้ยงปลาใช 

คือ การที่เถาแกบอ หรือ เจาของรานมีประสบการณ มีความรูสามารถบริหารจัดการไดอยางนาเชื่อถือ การเลือกสายพันธุปลา

ที่มีคุณภาพ ก็มีความสำคัญเพราะสามารถสงผลตอการเลี้ยงปลาใหประสบความสำเร็จและไดผลผลิตที่ดี (พลังเกษตร, 2561) 

ในเรื่องของคุณภาพอาหารปลาที่ดี สามารถสงผลตอการเจริญเติบโตของปลา (เบทาโกร, 2557) สำหรับปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจที่พอคาแมคาปลาเลือกฟารมหรือรานปลา คือ การมีราคาและขนาดปลาใหเลือกหลายระดับ (ชลภัสสรณ คหกาญจน

บำรุง, 2557) รานมีการบริหารจัดการปลาใหเพียงพอตอการจำหนายในชวงเทศกาล เพราะเปนชวงที่ปลามีความตองการ
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มากกวาปกติ (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี, 2563)  หรือปจจัยที่ลูกคาปลาตัดสินใจเลือกซื้อ จะเปนใน

เรื่องของการมีการบริการเพิ่มเติม เชน ขอดเกล็ดปลาตามความตองการลูกคา หั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ตองการ (สาโรจน ดาว

ธง, 2553) บริการสงปลาถึงหนาราน และสามารถโทรส่ังเพิ่มไดตลอดก็สงผลใหลูกคาติดใจซื้อ (พลังเกษตร, 2562) 

     ดังนั้นการศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจรที่สัมพันธกับความ

ตองการของบริบทพื้นที่ศึกษา จึงมีความสำคัญ ดังนั้นผูศึกษาจึงมีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการของ

ธุรกิจและคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยคือการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร โดย

สามารถแสดงออกมาได 3 ภาคสวน คือ สำหรับเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล พอคาแมคาปลานิล และลูกคาปลานิล แสดงในภาพที่ 

1 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร 

 

3. วิธีการศึกษา  

3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” 

จังหวัด ขอนแกน 

 

     ผูศึกษาทำการวิเคราะหใน 3 ประเด็น คือ 1) สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม 2) สิ่งแวดลอมภายนอกที่

กระทบกับธุรกิจโดยตรง และ 3) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ดวยวิธีการวิจัยเอกสารที่

เกี่ยวของ (Scott. J, 2006) 
 

3.2 การศึกษาองคประกอบของธุรกิจปลานิลครบวงจร 

 

     ผู ศึกษาทำวิจัยเอกสาร จำนวน 70 ฉบับ และการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจากผู มี

ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจปลานิลครบวงจร ทั้งหมด 15 คน ซึ่งในการวิจัยควรมีผูใหขอมูลสำคัญจากการสัมภาษณไม

ต่ำกวา 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) และไดนำสวนของการวิจัยเอกสารรวมกับคาความถี่ของการสัมภาษณ และ

เลือกตัวแปรที่คาความถี่รวมเกินครึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาเปนผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554) เพราะเปนจำนวนที่

เหมาะสมและเพียงพอตอการศึกษา เนื่องจากมีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมด (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) 

     การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1 และ 3.2 เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปน 3 สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนแคการศึกษาในสวนที่ 1 ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสูการวิจัย

ในสวนที่ 2 และ 3 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ  

 

     จากการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการของธุรกิจปลานิลครบวงจรของพื้นที่ที่ศึกษา ใน 3 ประเด็น มีผลการศึกษา

ดังนี้ 1) สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื่องมือ PESTEL Analysis พบวา ดานนโยบายทาง

การเมือง ภาครัฐมีการแกไขปญหาอุปสรรคดานการสงออกปลานิลอยางตอเนื่องในชวงสถานการณ COVID-19  ฉะนั้น

แนวโนมของการสงออกจึงเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2563 และ 2564 ดานเศรษฐกิจพบวา ตนทุนการผลิตสินคาเกษตรเพิ่ม

สูงขึ้น ทั้งตนทุนอาหารสัตว คาแรง อาจสงผลใหรายไดสุทธิของเกษตรกร พอคาแมคาหรือเจาของกิจการที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

การเกษตรลดลง ดานสังคมและวัฒนธรรม ความนิยมการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ผูคนหันมาเลือกซื้อ

วัตถุดิบแหลงโปรตีนจากปลามากขึ้น อีกทั้งปลายังมีราคาที่ถูกกวาเนื้อสัตวประเภทอื่น ดานเทคโนโลยีในปจจุบัน รานตาง ๆ มี

การโฆษณาผานชองทางออนไลนมากขึ้น ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศวิทยาพบวา ปริมาณน้ำในการทำการประมง

เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสงผลดีตอเกษตรกรในการเลี้ยงปลา ทางดานกฎหมาย จังหวัดขอนแกนไดมีการผอนปรนมาตรการตาง ๆ 

ในชวงเทศกาล เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางขามจังหวัด แตทั้งนี้ก็พยายามทำใหเกิดความสดุลระหวางการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและความมั่นคงดานสาธารณสุขไปดวย 2) ส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบกบัธุรกิจโดยตรง โดยใชโดยเครื่องมือในการ
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วิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม Five Forces Model พบวา 1) การแขงขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการ

แขงขันคอนขางสูง เนื่องจากมีจำนวนผูประกอบการธุรกิจปลานิลครบวงจรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ในจังหวัดขอนแกน 

จำนวน 9 ราย 2) ภัยคุกคามจากผูแขงขันรายใหม มีการแขงขันคอนขางสูงเนื่องจากการเขามาสูในธุรกิจคอนขางงาย แต

เนื่องจากวา ธุรกิจนี้มีการลงทุนที่คอนขางสูงและตองมีการสรางความนาเชื่อถือทำใหคูแขงขันรายใหมหลายรายตองออกจาก

อุตสาหกรรมนี้ไป 3) อำนาจตอรองของลูกคาคอนขางต่ำ ลูกคาสามารถไปหาผูขายรายอื่นได 4) ดานการตอรองของผูจำหนาย

วัตถุดิบ ในเรื ่องของอาหารปลา รานมีอำนาจตอรองสูง เพราะมีบริษัทเสนอสินคาที ่มีคุณภาพและราคาใกลเคียงกัน

คอนขางมาก แตในเรื่องของพันธุปลา มีการตอรองไดต่ำ เนื่องจาก ฟารมที่มีปลาสายพันธุคุณภาพมีไมมากนัก 5) ภัยคุกคาม

จากสินคาทดแทนคอนขางสูง เนื่องจากปลาชนิดอื่นก็มีราคาคอนขางใกลเคียงกับปลานิล และมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียง

กัน และ 3) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis พบวา ดานจุด

แข็งของธุรกิจ คือ ผูประกอบการมีทักษะในการดำเนินธุรกิจ สงผลตอชื่อเสียงของรานทำใหรานเปนที่รูจักและทำใหเกิดฐาน

ลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอราน สอดคลองกับบทความของ วราพร พิมพประไพ และคณะ (2558) วาเถาแกเหมาบอหรือนาย

หนาที่นาเชื่อถือจะมีเครือขายทำใหสามารถซื้อขายปลาไดคลองตัว อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาอิสระของ มินตรา ปนปลูก 

(2560) วาการกลับมาซื้อซ้ำของลูกคาเกิดจากความพึงพอใจและการไวเนื้อเชื่อใจ ดานจุดออน คือ การนำเทคโนโลยีมาใชใน

การจัดการรานที่ปจจุบันมีความสำคัญมากเพราะมีการใชแอพลิเคชันตาง ๆ ในการชวยโปรโมทรานใหเขาถึงผูคนมากขึ้น ดัง

บทความของ David Godes and José C. Silva (2012) การใชส่ือสังคมออนไลนหรือใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยรีววิสินคา

หรือบริการมากขึ้น ถือเปนสวนหนึ่งของการตลาดดิจิทัลที่เริ่มเขามามีบทบาทสำคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของ

ผูบริโภคในยุคปจจุบัน ดานโอกาส ภาครัฐมีการแกไขปญหาอุปสรรคดานการสงออก เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว ขายสินคาไดปริมาณ

มากขึ้น สอดคลองกับบทความของ เกวลิน  หนูฤทธิ์ (2565) วาการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจโลก คาเงินบาทเริ่มออนตัวลง 

สงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันตลาดโลกของไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ดานภัยคุกคามนั้น คือการ

บริโภคลดลงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุโอมิครอนในชวงตนป 2565 สอดคลองกับบทความของ  

เกวลิน หนูฤทธิ์ (2565)  ซึ่งการระบาดนี้อาจจะสงผลตอการบริโภค รวมทั้งเกษตรกรมีตนทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นตามการปรับตัว

ของราคาอาหารเม็ดสำเร็จรูปและน้ำมันเชื้อเพลิง สอดคลองกับบทความของ  Posttoday (2565) รวมถึงภัยธรรมชาติ เชน 

น้ำทวม ดังบทความของ สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร (2564) ทำใหตองมีการเฝาระวังตอโรคสัตวน้ำที่มาชวงฤดูฝนตอไป 

และ การที่ผูบริโภคเลือกรับประทานปลาชนิดอื่นแทนปลานิลที่มีราคาและคุณประโยชนใกลเคียงกันอยาง ปลาทับทิม ที่

สอดคลองกับบทความของ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) (2557)  
 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบการตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร 

 

       ผลจากการวิจัยเอกสาร 70 ฉบับ และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูมีประสบการณและเขาใจถึงการตลาดธุรกิจปลานิลเปน

อยางดี 15 คน พบวามีตัวแปรสังเกตได 33 ตัวแปร แบงออกเปนกรอบแนวคิดเปน 3 ภาคสวน คือ สำหรับเกษตรกรผูเลี้ยง

ปลานิล พอคาแมคาปลานิล และลูกคาปลานิล ซึ่งสามารถจัดลำดับจากความถี่สูงสุดไปต่ำสุดและนำมาสรุปและอภิปรายผล 

ไดดังนี้ 

ตัวแปรที่ 1 มีความเหมาะสมดานราคาปลากับคุณภาพที่ไดรับ (มีความถี่ เทากับ 28) พอคาแมคาปลาและลูกคาปลาพิจารณา

ถึงความเหมาะสมดานราคาปลากับคุณภาพปลาที่ไดรับมา สอดคลองกับบทความของ องคการสะพานปลา (2564) วาผูซื้อให

ความสำคัญกับคุณภาพและราคาของสัตวน้ำที่ตองการ 

ตัวแปรที่ 2 มีความสะดวกในการเลือกซื้อปลาจากหลายชองทาง อาทิ ชองทางหนารานและชองทางออนไลน (มีความถี่ 

เทากับ 27) ความสะดวกในการเลือกซื้อสินคามีผลในการตัดสินใจซื้อของลูกคา สอดคลองกับผลการวิจัยของ Yun-Yun Dai 
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et al. (2021) และ สอดคลองกับบทความของ ชนิสรา แสนคำ (2559) วาเกษตรกรใหความสำคัญกับฟารมที่มีชองทางการ

จัดจำหนายออนไลน  

ตัวแปรที่ 3 แหลงเลี้ยงปลาดี (มีความถี่ เทากับ 25)  การที่เกษตรกรมีแหลงเลี้ยงปลาที่ดีสงผลใหผลผลิตดีตามไปดวย  

สอดคลองกับบทความของ ชนกันต จิตมนัส (2556) หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชังคือ สถานที่

บริเวณที่จะทำการเลี้ยงปลาในกระชังจะตองมีคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑดี เพราะปลาอาจเกิดโรคได และบทความของ 

เบทาโกร (2557) วาสถานที่สำหรับการเลี้ยงปลานิลในบอดินอยูใกลแหลงน้ำธรรมชาติและสภาพน้ำตองสะอาด ปราศจาก

สารพิษ หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและมีปริมาณมากเพียงพอเพื่อใชในการเลี้ยงและมีระบบสาธารณูปโภคและควร

อยูในจุดคมนาคมเพื่อสะดวกตอการลำเลียงผลผลิตปลาสงตลาดไดเร็ว 

ตัวแปรที่ 4 คุณภาพอาหารปลาดี (มีความถี่ เทากับ 23) การที่ปลาสามารถเจริญเติบโตดี สมวัยนั้น คุณภาพของอาหารเม็ด

สงผลมาก สอดคลองกับบทความของ กรรณิการ นิ่มทรงประเสริฐ (2558) วาการเล้ียงปลาในชวงอายุตางกันดวยอาหารที่ตาง

เบอรทำใหปลานิลโตไวและโตเต็มที่ตามที่ผู บริโภคตองการ และ บทความของ พลังเกษตร (2561) วาอาหารปลาที่ใชมี

ความสำคัญตอการเจริญเติบโตของปลา รสชาติ และอัตราการแลกเนื้อ  

ตัวแปรที่ 5 ราคาปลาไมปรับบอย (มีความถี่ เทากับ 23) การที่รานไมมีการปรับราคาบอยทั้งทางหนาบอและหนารานสงผล

ตอความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลา รวมถึงลูกคาปลาหนารานดวย  สอดคลองกับบทความของ กรมประมง (2560) 

เกษตรกรผูเลี้ยงปลานิลกระชังในอางเก็บเขื่อนลำปาวมีอาชีพที่มั่นคงเพราะมีการประกันราคาระหวางเกษตรกรหรือเจาของ

ฟารมกับคูสัญญา  

ตัวแปรที่ 6 ปลามีความสดใหม (มีความถี่ เทากับ 23) การที่รานมีปลาที่มีความสดใหมสงลตอการตัดสินใจซือ้ของลูกคา

รวมถงึสงผลการกลับมาซื้อซ้ำดวย สอดคลองกับผลการวจิัยของ ชวลิต โรจนประภายนต และธีระศักดิ์ เปยมสุภัคพงศ (2561) 

ลูกคาเลือกซื้อทีต่ลาดมหาชัยเพราะความสดของสินคา 

ตัวแปรที่ 7 เมนูปลามีรสชาติอรอย (มีความถี่ เทากับ 23) การที่รานมีผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอยสงผลใหลูกคาติดใจและเกิด

การกลับมาซื้อซ้ำ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พลังเกษตร (2563) รสชาติของปลาเผาและน้ำจิ้มมีผลใหลูกคาของที่รานติดใจ 

และบทความของ ชลภัสสรณ คหกาญจนบำรุง (2557) วารสชาติที่เปนที่พอใจก็จะทำใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้น 

ตัวแปรที่ 8 พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีบริการ (มีความถี่ เทากับ 23) การที่รานมีพนักงานที่มีจิตบริการทำใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐณิชา อนเกษม และพิเชษฐ เบญจรงครัตน (2562) วาพนักงานมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของลูกคาปลานิลในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีผลทำใหเกิดความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกคา  

ตัวแปรที่ 9 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนทางโภชนาการจากการรับประทานปลา (มีความถี่ เทากับ 23) การที่รานคามี

การใหขอมูลและแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางโภชนการของปลาก็จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ อังควรา รัตนสะอาด (2551) วาคุณคาทางโภชนาการมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และ ผลการวิจัยของ  Yun-Yun Dai et al. 

(2021) ปจจัยทีผู่บริโภคปลานิลในจีนคำนึงถึงคือคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับ 

ตัวแปรที่ 10 สายพันธุปลามีคุณภาพ (มีความถี่ เทากับ 22)  เกษตรกรมีการเลือกฟารมที่มีการพัฒนาสายพันธุเพราะ ถือเปน

ปจจัยหนึ่งที่มีสวนสำคัญในการเลี้ยงปลาใหประสบความสำเร็จและไดผลผลิตที่ดี ดังบทความของ ป.เจริญฟารม (2563) วา 

พอแมพันธุเปนจุดเริ่มตนในการผลิตลูกพันธุที่มีคุณภาพ  

ตัวแปรที่ 11 มีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถมในโอกาสตาง ๆ (มีความถี่ เทากับ 22) การที่รานมีการสงเสริม

การขายสามารถชวยในการดึงดูดลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปาณิศรา สิริเอกศาสตร (2556) การลดราคาสินคามี

ผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด  
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ตัวแปรที่ 12 มีการประชาสัมพันธรานคาใหเปนที่รูจัก (มีความถี่ เทากับ 22) การที่รานมีการประชาสัมพันธและเขาถึงลูกคา

สามารถสรางการรับรูใหแกลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปาณิศรา สิริเอกศาสตร (2556) วาการทำโฆษณาผานส่ือ

ตาง ๆ เชน โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ โซเชียลมีเดียมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมาก  

ตัวแปรที่ 13 มีกระแสความนิยมการบริโภคปลา (มีความถี่ เทากับ 21) การที่มีกระแสในการบริโภคปลาเพิ่มสูงขึ้นสงผลตอ

ยอดขายปลาเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับบทความของ พลังเกษตร (2562) วาปจจุบันคนหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น 

ธุรกิจปลาเผาจึงเปนธุรกิจที่เฟองฟูในปจจุบัน 

ตัวแปรที่ 14 มีความรวดเร็วในการบริการและการจัดสง (มีความถี่ เทากับ 21) การที่รานมีความรวดเร็วในการบริการและ

การจัดสงสงผลใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว ทำใหลูกคาเลือกหรือตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชรี 

หลาแหลง (2556) ความรวดเร็วในการบริการสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได  

ตัวแปรที่ 15 เงินในการลงทุนเลี้ยงปลาตอบอสูง (มีความถี่ เทากับ 21) ในการลงทุนเลี้ยงปลาของเกษตรกรนั้น เรื่องเงินเปน

ปจจัยที่สำคัญ เกษตรกรจำเปนที่จะตองรูวิธีการบริหารความเสี่ยง สอดคลองกับบทความของ เริงชัย ตันสุชาติ และคณะ 

(2557) วาปจจัยดานเงินลงทุนสงผลตอตนทุนและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับ 

ตัวแปรที่ 16 มีการรักษาความสะอาดของหนาราน (มีความถี่ เทากับ 21) การที่ทางรานมีการรักษาความสะอาดทั้งหนาและ

ภายในรานสามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาหรือผูรับบริการได สอดคลองกับผลการวิจัยของ สาโรจน ดาวธง (2553) 

ดานส่ิงแวดลอมของรานมีผลตอการตัดสินใจซื้อปลา  

ตัวแปรที่ 17 มีเมนูอื่น ๆ ที่ทำจากปลานิลจำหนาย เชน ปลาเผา ขนมจีนน้ำยาปลา (มีความถี่ เทากับ 21) การที่รานมีเมนูอื่น 

ๆ หรือมีสินคาแปรรูปอื่น ๆ ขายภายในรานสามารถเพิ่มมูลคาของวัตถุดิบได  สอดคลองกับบทความของ สำนักสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2551) วาการแปรรูปสินคาที ่หลากหลายสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มและสามารถเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันได 

ตัวแปรที่ 18 ผลตอบแทนที่ไดจากการเลี้ยงปลาสูง (มีความถี่ เทากับ 20)  เกษตรกรมีความเห็นวาการเลี้ยงปลานั้นใหผลตอ

แทนมากกวาการทำการเกษตรอื่น ๆ อยางเชนการทำนา สอดคลองกับบทความของ พลังเกษตร (2561) ผลตอบแทนที่ไดจาก

การเลี้ยงปลานิลในบอดินตอรอบในแตละป ไดมากกวาการทำนา 1 ป สงผลใหมีจำนวนเกษตรกรเลี้ยงปลานิลเพิ่มมากขึ้น

กลายเปนแหลงเล้ียงปลานิลในบอดินที่มีผลผลิตจำหนายทั้งป และเปนแหลงใหญที่สุดในจังหวัดสุรินทร  

ตัวแปรที่ 19 ผูประกอบการมีปฎิสัมพันธที่ดีตอพอคาแมคาปลา / ลูกคา (มีความถี่ เทากับ 20) รูจักพฤติกรรมและความ

ตองการของพอคาแมคาปลา / ลูกคา การที่ผูประกอบการเปนมิตร รูจักพฤติกรรมและความตองการของพอคาแมคาปลาและ

ลูกคาปลาสงผลใหเกิดความพึงพอใจและมีการตัดสินใจซื้อสูงขึ้น สอดคลองกับบทความของ สรภัส ติยภรณพิพัฒน (2556) วา

การบริหารความสัมพันธลูกคามีผลตอการตั้งใจซื้อสินคา โดยความพึงพอใจตอการบริหารความสัมพันธลูกคาเปนกลยุทธที่เนน

หลักการสรางและรักษาความภักดีของลูกคาที่มีมูลคาสำหรับองคการ 

ตัวแปรที่ 20 มีราคาและขนาดปลาใหเลือกหลายระดับ (มีความถี่ เทากับ 20) การที่รานมีราคาและขนาดปลาใหเลือกหลาย

ระดับสงผลตอการตัดสินใจซื้อมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ชลภัสสรณ คหกาญจนบำรุง, 2557) วาการมีสินคาใหเลือก

หลากหลายมีผลตอการตัดสินใจมาก 

ตัวแปรที่ 21 มีจำนวนสาขาตางอำเภอทำใหสามารถซื้อปลาไดอยางสะดวก (มีความถี่ เทากับ 20) การที่รานมีสาขาอื่น ๆ 

เพิ่มเติมในตางอำเภอทำใหสามารถเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ Kevin O. Obiero et al. (2014) วา

การเขาถึงลูกคาเกาและใหมจากจำนวนรานคาปลาสงผลตอการซื้อปลา 

ตัวแปรที่ 22 รานมีชื่อเสียง เปนที่รูจักและนาเชื่อถือ (มีความถี่ เทากับ 19) การที่รานมีชื่อเสียงสามารถสงผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อของลูกคาไดเพราะสามารถสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2562) วา

ชื่อเสียงของรานสงผลใหจำนวนลูกคาเพิ่มสูงขึ้นและเกิดการซื้อประจำมากขึ้น 
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ตัวแปรที่ 23 พนักงานมีความรูและสามารถใหขอมูลแกพอคาแมคาปลา / ลูกคาไดอยางถูกตอง (มีความถี่ เทากับ 19) การที่

พนักงานของรานมีความรูและสามารถใหขอมูลไดอยางถูกตองสามารถสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจได  สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ ชูสนุก และคณะ (2560) วาพนักงานของบริษัทใหคำแนะนำเกี่ยวกับขอมูลสินคาไดอยางถูกตอง 

สงผลใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ตัวแปรที่ 24 บรรจุภัณฑปลาเผางายตอการจัดสงและการรับประทาน (มีความถี่ เทากับ 19) รานที่มีบรรจุภัณฑงายตอการ

บริโภคสามารถสงผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคาไดมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ วุทธิชัย ล้ิมอรุโณทัย และคณะ (2564) 

วาผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑที่สะดวกและงายตอการรับประทาน 

ตัวแปรที่ 25 สามารถตกลงรวมกันในเรื่องเงินค้ำประกันระหวางทางรานและเกษตรกรผูเลี้ยงปลา (มีความถี่ เทากับ 19) การ

ที่เกษตรกรสามารถทำการตกลงกันในเรื่องของเงินค้ำประกันไดสามารถสงผลใหเกษตรกรเลือกที่จะทำธุรกิจกับเฒาแกเหมา

บอรายนั้น ๆ  สอดคลองกับบทความของ เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และคณะ (2551) วาเฒาแกเหมาบอหรือบริษัทบางรายให

เครดิตคาอาหารปลาแกเกษตรกร เมื่อทำการจับปลาขายแลวจึงจะทำการหักหนี้และคืนเงินที่เหลือใหกับเกษตรกรใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

ตัวแปรที่ 26 รานมีขนาดปลาตรงตามความตองการของตลาด (มีความถี่ เทากับ 18) การที่รานมีขนาดของปลาที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดในชวงเวลาหนึ่งสามารถสงผลตอการตัดสินใจซื้อได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนมกสานติ์ อภิ

เศวตกานต (2560) วาการที่ลูกคามีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกขนาดปลาดวยตนเองก็จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ  

ตัวแปรที่ 27 การบอกตอของเกษตรกรผูเลี ้ยงปลา / ลูกคาปลาดวยกันเอง (มีความถี่ เทากับ 18) การที่ลูกคาปลาหรือ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลามีการบอกตอถึงการมีอยูของรานสงผลตอจำนวนของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ของลูกคาดวย สอดคลองกับบทความของ เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และคณะ (2551) วาสิ่งจูงใจที่ทำใหเกษตรกรจังหวัด

ขอนแกนเปล่ียนอาชีพหลักเปนการเล้ียงปลานิลกระชัง คือ คำแนะนำของเกษตรกรที่อยูใกลเคียง 

ตัวแปรที่ 28 รานมีชวงเวลาเปดขายปลาตรงตามพฤติกรรมของพอคาแมคาปลา / ลูกคา (มีความถี่ เทากับ 18) การที่รานมี

ชวงเวลาเปดปดของรานตรงตามพฤติกรรมของลูกคาก็จะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลา สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุจินดา เจียมศรีพงษ (2554) วาเวลาในการเปดปดกิจการสงผลตอยอดขายหากมีการปรับเปล่ียนเวลาทำการใหม 

ตัวแปรที่ 29 มีการแสดงถึงตัวตนราน อาทิ รานมีโลโก พนักงานสวมเครื่องแบบของราน (มีความถี่ เทากับ 18) การที่รานมี

การแสดงตัวตนของรานผานโลโกหรือเครื่องแบบสามารถสงผลตอการจดจำของลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐฏณิ

ชา การัณยสกุล และอัมพน หอนาค (2556) วาลูกคาประจำรอยละ 90 เห็นดวยกับการจัดทำตราสินคาราน 

ตัวแปรที่ 30 มีการบริการเพิ่มเติม เชน ขอดเกล็ดปลาตามความตองการลูกคา หั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ตองการ และบริการ

จัดสง (มีความถี่ เทากับ 18) การที่รานมีบริการเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายแกลูกคาก็สามารถสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อของลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ สาโรจน ดาวธง (2553) และ สอดคลองกับบทความ พลังเกษตร (2562) วาการ

หั่นปลาเปนชิ้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และบริการสงปลาสงผลใหลูกคาติดใจซื้อได 

ตัวแปรที่ 31 มีการบริหารจัดการปลาเพียงพอตอการจำหนายในชวงเทศกาลตาง ๆ (มีความถี่ เทากับ 18) การที่รานมีการ

บริหารจัดการปลาใหเพียงพอตอการจำหนายในชวงเทศกาลก็จะสงผลใหรานมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับบทความของ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี (2563) วาชวงเทศกาลจะมีผลตอยอดขายปลามาก โดยเฉพาะในชวง

เทศกาลสงกรานต 

ตัวแปรที่ 32 มีของขวัญ หรือมีกิจกรรมขอบคุณเกษตรกรผูเล้ียงปลา / พอคาแมคาปลา / ลูกคา (มีความถี่ เทากับ 18) การที่

รานมีการจัดกิจกรรมขอบคุณหรือมีของขวัญใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลา พอคาแมคาปลาหรือลูกคาปลาสงผลตอการตัดสินใจ

ในการใชบริการรานมากขึ้น สอดคลองกับบทความของ สัญญา เคณาภูมิ และคณะ (2559) วาการตัดสินใจเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น 
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เนื่องจาก ชาวบานสวนใหญในหมูบานที่นิยมเลี้ยงปลา ในแตละปจะมีงานเลี้ยงที่บริษัทจัดสัมมนาขอบคุณลูกคา ทำให

ครอบครัวที่ไมเล้ียงปลาคลายกับวาตัวเองไมทันสมัยทันเหตุการณของสังคมของชุมชน 

ตัวแปรที่ 33 เจาของรานมีประสบการณ มีความรูสามารถบริหารจัดการรานไดอยางนาเชื่อถือ (มีความถี่ เทากับ 17)การที่

ผูประกอบการมีความนาเชื่อถือ มีความสามารถในการบริหารสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงปลาและลูกคา

ปลาได สอดคลองกับบทความของ วราพร พิมพประไพและคณะ (2558) วาเถาแกเหมาบอหรือนายหนาที่นาเชื่อถือจะมี

เครือขายของแหลงรับซื้อปลาจำนวนมากทำใหมีความสามารถในการซื้อขายปลาไดคลองตัว ความนาเชื่อถือจะสงผลตอการ

รองรับผลผลิตเมื่อราคาปลาตกต่ำ  
 

5.  สรุปผลการศึกษา  
 

จากที่ผูศึกษาไดวิเคราะหถึงสิ่งแวดลอมทางการจัดการจากเครื่องมือทั้ง 3 คือ 1) PESTEL Analysis 2) Five Forces 

Model และ 3) SWOT analysis พบวา ภาครัฐนั้นมีการสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มยอดสงออกปลานิล ในชวงตลอดการ

แพรระบาด COVID – 19 ที่ผานมา และในตัวจังหวัดขอนแกนก็มีการผอนปรนมาตรการตาง ๆ รวมถึงความตองการบริโภค

ปลาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น (การบริโภคภายในประเทศมากกวาการสงออก) เพราะมีราคาที่ถูกกวาเนื้อสัตวชนิดอื่น ซึ่ง

สงผลใหเกษตรกร พอคาแมคาและผูประกอบการมีรายไดเพิ ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกันเกษตรกร พอคาแมคา หรือ

ผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของกับสินคาเกษตรตองมีการวางแผนเรื่องของตนทุน จำเปนตองมีการเลือกอาหารปลาที่ใชใหมี

ความเหมาะสมในเรื่องของคุณภาพและราคา ฟารมในการซื้อพันธุปลาที่ดีเพื่อที่จะสามารถชวยลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดใน

อนาคต รวมถึงการระวังเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำทวม เพราะอาจจะมีปญหาโรคปลาตามมาได ในการแขงขัน

ของธุรกิจปลานิลครบวงจรนี้แมวาจะมีการแขงขันสูง ลูกคามีตัวเลือกที่หลากหลาย และการเขามาของรายใหมก็คอนขางงาย 

แตถาหากมีเงินทุน ประสบการณและสั่งสมความนาเชื ่อถือไมเพียงพอก็สามารถออกจากอุตสาหกรรมนี้ไดงายเชนกัน 

ผูประกอบการควรนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการธุรกิจมากขึ้นเพื่อเสริมสรางจุดแข็งของตนเอง เพื่อใหรานเปนที่รูจัก และมี

ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มยอดลูกคาที่มีความ Royalty หนาใหมไดมากขึ้น และผูศึกษาสามารถสรุปองคประกอบ

การตลาดของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” ได 33 ตัวแปร และสามารถแบงออกมาได 3 

ภาคสวน สวน คือ สวนที่ 1 สำหรับเกษตรกรผูเลี้ยงปลา มีทั้งหมด 10 องคประกอบ ไดแก 1) แหลงเลี้ยงปลาดี 2) คุณภาพ

อาหารปลาดี 3) ราคาปลาไมปรับบอย 4) สายพันธุปลามีคุณภาพ 5) เงินในการลงทุนเลี้ยงปลาตอบอสูง 6) ผลตอบแทนที่ได

จากการเลี้ยงปลาสูง 7) สามารถตกลงรวมกันในเรื่องเงินค้ำประกันระหวางทางรานและเกษตรกรผูเลี้ยงปลา 8) การบอกตอ

ของเกษตรกรดวยกันเองในการเลี ้ยงปลา 9) มีของขวัญหรือกิจกรรมขอบคุณเกษตรกรผู เลี ้ยงปลา 10) เจาของรานมี

ประสบการณ มีความรู สามารถบริหารจัดการรานไดอยางนาเชื ่อถือ สวนที่ 2 สำหรับพอคาแมคาปลา มีทั ้งหมด 22 

องคประกอบ ไดแก 1) มีความเหมาะสมดานราคาปลากับคุณภาพที่ไดรับ 2) มีความสะดวกในการเลือกซื้อปลาจากหลาย

ชองทาง อาทิ ชองทางหนารานและชองทางออนไลน 3) แหลงเลี้ยงปลาดี 4) คุณภาพอาหารปลาดี 5) ราคาปลาไมปรับบอย 

6) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีบริการ 7) สายพันธุปลามีคุณภาพ 8) มีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถมใน

โอกาสตาง ๆ 9) มีการประชาสัมพันธรานคาใหเปนที่รูจัก 10) มีกระแสความนิยมการบริโภคปลา 11) มีความรวดเร็วในการ

บริการและการจัดสง 12) ผูประกอบการมีปฎิสัมพันธที่ดีตอพอคาแมคา รูจักพฤติกรรมและความตองการของพอคาแมคา 13) 

มีราคาและขนาดปลาใหเลือกหลายระดับ 14) มีจำนวนสาขาตางอำเภอทำใหสามารถซื้อปลาไดอยางสะดวก 15) รานมี

ชื่อเสียง เปนที่รูจักและนาเชื่อถือ 16) พนักงานมีความรูและสามารถใหขอมูลแกพอคาแมคาไดอยางถูกตอง 17) รานมีขนาด

ปลาตรงตามความตองการของตลาด 18) รานมีชวงเวลาเปดขายปลาตรงตามพฤติกรรมของพอคาแมคา 19) มีการแสดงถึง

ตัวตนราน อาทิ รานมีโลโก พนักงานสวมเครื่องแบบของราน 20) มีการบริหารจัดการปลาเพียงพอตอการจำหนายในชวง
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เทศกาลตาง ๆ 21) มีของขวัญ หรือมีกิจกรรมขอบคุณพอคาแมคา 22) เจาของรานมีประสบการณ มีความรูสามารถบริหาร

จัดการรานไดอยางนาเชื่อถือ และสวนที่ 3 สำหรับลูกคาปลานิล มีทั้งหมด 30 องคประกอบ ไดแก 1) มีความเหมาะสมดาน

ราคาปลากับคุณภาพที่ไดรับ 2) มีความสะดวกในการเลือกซื้อปลาจากหลายชองทาง อาทิ ชองทางหนารานและชองทาง

ออนไลน 3) แหลงเลี้ยงปลาดี 4) คุณภาพอาหารปลาดี 5) ราคาปลาไมปรับบอย 6) ปลามีความสดใหม 7) เมนูปลามีรสชาติ

อรอย 8) พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยินดีบริการ 9) สายพันธุปลามีคุณภาพ 10) มีการใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนทาง

โภชนาการจากการรับประทานปลา 11) มีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถมในโอกาสตาง ๆ 12) มีการ

ประชาสัมพันธรานคาใหเปนที่รูจัก 13) มีกระแสความนิยมการบริโภคปลา 14) มีความรวดเร็วในการบริการและการจัดสง 

15) มีการรักษาความสะอาดของหนาราน 16) มีเมนูอื่น ๆ ที่ทำจากปลานิลจำหนาย เชน ปลาเผา ขนมจีนน้ำยาปลา 17) 

ผูประกอบการมีปฎิสัมพันธที่ดีตอลูกคา รูจักพฤติกรรมและความตองการของลูกคา 18) มีราคาและขนาดปลาใหเลือกหลาย

ระดับ 19) มีจำนวนสาขาตางอำเภอทำใหสามารถซื้อปลาไดอยางสะดวก 20) รานมีชื่อเสียง เปนที่รูจักและนาเชื่อถือ 21) 

พนักงานมีความรูและสามารถใหขอมูลแกลูกคาไดอยางถูกตอง 22) บรรจุภัณฑปลาเผางายตอการจัดสงและการรับประทาน 

23) รานมีขนาดปลาตรงตามความตองการของตลาด 24) รานมีชวงเวลาเปดขายปลาตรงตามพฤติกรรมของลูกคา 25) มีการ

แสดงถึงตัวตนราน อาทิ รานมีโลโก พนักงานสวมเครื่องแบบของราน 26) มีการบริการเพิ่มเติม เชน ขอดเกล็ดปลาตามความ

ตองการลูกคา หั่นชิ้นปลาตามขนาดที่ตองการ และบริการจัดสง 27) มีการบริหารจัดการปลาเพียงพอตอการจำหนายในชวง

เทศกาลตาง ๆ 28) มีของขวัญ หรือมีกิจกรรมขอบคุณลูกคา 29) เจาของรานมีประสบการณ มีความรูสามารถบริหารจัดการ

รานไดอยางนาเชื่อถือ 30) การบอกตอของลูกคาปลาดวยกันเอง 

ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางการตลาดเชิงกล

ยุทธของธุรกิจปลานิลครบวงจร กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว “คงโนนกอก” ตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เกิดจากการ

ระดมสมองกับผูประกอบการ  
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตอการวางแผนภาษีของกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยเก็บขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2562 จำนวน 270 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวาขนาดของคณะกรรมการบริษัท 

มีความสัมพันธเชิงลบตอการวางแผนภาษี ในขณะที่การควบรวมตำแหนงของประธานคณะกรรมการบริหารและประธาน

กรรมการบริษัทและคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มีความสัมพันธเชิงบวกตอการวางแผนภาษี นอกจากนี้ยังพบวาขนาด

ของบริษัทและความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธเชิงบวกตอการวางแผนภาษี ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไร มี

ความสัมพันธเชิงลบตอการวางแผนภาษี 

 

คำสำคัญ: การวางแผนภาษี, คุณลักษณะคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

Abstract 
The objective of this study is to examine the relationship of characteristics of board of directors and 

audit committees on tax planning in industrials industry of listed companies in the Stock Exchange of 

Thailand during 2016 to 2019. The sample size consists of 270 observations. The results show that board 

size has negative effects on tax planning. Executive Chairman and Chairman and board compensation have 

positive effects on tax planning Moreover, the results show that firm size and leverage have positive effects 

on tax planning whereas profitability has negative relationship with tax planning. 

 

Keywords: Tax Planning, Board of Directors Characteristics, Audit Committee  
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     ภาษีเปนตนทุนอยางหนึ่งที่สำคัญตอบริษัท เพราะการเสียภาษีจะทำใหกระแสเงินสดและกำไรสุทธิของบริษัทลดลง ผูบริหารจึง

เกิดแรงจูงใจในการวางแผนภาษี เพื่อลดคาใชจายภาษใีหนอยที่สุด สงผลใหบริษัทมีกำไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

สูงขึ้น การวางแผนภาษีซึ่งเปนสิ่งที่กระทำโดยไมมีเจตนาทุจริตหรือหลบหลีกใดๆ และตองปฏิบัติอยางถูกตอง ตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขที่กำหนดไว มีความโปรงใส และไมไดสงผลเสียตอบริษัท (สุเทพ พงษพิทักษ, 2563) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเห็น

ถึงความสำคัญของแนวคิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ชวยลดปญหาดานตัวแทน โดยหลักการกำกับดูแลกิจการคือ การควบคุมและ

กำกับดู รวมทั้งสอดสองตอการปฏิบัติงานและผูที่ทำหนาที่ฝายบริหาร เพื่อใหนำทรัพยากรขององคกรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2555) โดยการศึกษาครั้งนี้คาดวากิจการที่มีการกำกับดูแลที่ดี

จะมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษี เพื่อเสียภาษีอยางถูกตอและประหยัดตนทุนดานรายจายภาษีอากรของกิจการ 

     บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการทีด่ี จะสงผลใหบริษัทมีการควบคุมภายในโปรงใส เปนที่นาเชื่อถือตอนักลงทุน รวมถึงผูมีสวนได

เสียที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี (กรมสรรพากร) การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเปนเครื่องมือที่

สำคัญของบริษัท ใชควบคุมคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดียังรวมถึงการที่บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

เปนอิสระจากฝายบริหารที่มาจากภายนอกบริษัท จะชวยใหบริษัทเพิ่มความมั่นใจในรายงานทางการเงิน ใหมีความถูกตอง 

ครบถวน โปรงใสและนาเชื่อถือ ลดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน ดังนั้นคุณลักษณะ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะชวยใหบริษัทมีการเปดเผย

ขอมูลที่นาเชื่อถือ ตรวจสอบได และมีความโปรงใส จากการศึกษาในอดีตของ Minnick and Noga (2010) พบวา คุณลักษณะ

ของคณะกรรมการบริษัท ไดแก ขนาดของคณะกรรมการบริษัท สัดสวนคณะกรรมการอิสระ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

สงผลกระทบตอการวางแผนภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการตรวจสอบมีผลตอการวางแผนภาษี เนื่องจากการมี

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะปรับปรุงการบริหารงานใหเกิดการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามงานศึกษาที่   

ผานมาในอดีตสวนใหญจะวัดการวางแผนภาษีที่ทำใหกำไรทางภาษีมีผลลดลงแตไมกระทบกับกำไรทางบัญชี  

     การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบที่มีอิทธิพลตอการ

วางแผนภาษีที่กระทบกำไรทางบัญชีและไมกระทบกำไรทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมทีม่ีมูลคาการสงออกสูงที่สุดและ  มีความสำคัญตอประเทศไทย โดย

ทำการศึกษาในป พ.ศ. 2559 ถงึป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาทีมี่อัตรากำไรทีเ่พิม่ขึ้นและลดลง และสงผลกระทบโดยตรงตอ

คาใชจายภาษีเงินได ผลจากการศึกษาครั ้งนี ้สนับสนุนแนวคิดในการกำกับดูแลกิจการที่ดีผานคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ ลดปญหาตัวแทนและสงผลตอการวางแผนภาษีของบริษัท เนื ่องจากบริษัทมีคุณลักษณะของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะชวยลดความขัดแยงทางผลประโยชน 

คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ กระบวนการทำงานภายในมีความโปรงใส ซื่อตรงและเปนธรรม ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้ง

นี้ ชวยตอยอดจากงานวิจัย  ในอดีต ที่ยังไมไดขอสรุปที่สอดคลองกันเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบตอการวางแผนภาษี (Armstrong et al., 2015; Beasley, 1996; Minnick and Noga, 2010; Purba, 

2018)นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอตอหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และหนวยงานที่มีหนาที่

กำกับดูแล ใชเปนแนวทางในการกำหนดกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกำหนดคุณลักษณะและ  ใหความสำคัญตอ

บทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบใหเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมการวางแผนภาษีของกลุม

อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ กลุมอื่นๆ ตอไป 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 
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2.1 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การวางแผนภาษี 

     สุเทพ พงษพิทักษ (2563) ไดใหความหมายของการวางแผนภาษีไววา คือการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกตองเกี่ยวกับรายการ

ทางการเงินทางดานภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มุงใหการเสียภาษีและการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับภาษีอากรของ

บริษัทเปนไปอยางถูกตอง ครบถวนตามหลักเกณฑทางภาษี คาใชจายภาษีตองนอยที่สุดหรือประหยัดที่สุด โดยไมมีการทุจริต

หลีกเลี่ยงภาษีใดๆ สามารถแบงการวัดคาการวางแผนภาษีไดเปน 2 กรณี คือ 1) การวางแผนภาษีที่ทำใหกำไรทางภาษีมีผล

ลดลงแตไมกระทบกับกำไรทางบัญชี การศึกษาในอดีตนิยมใชการวัดคาแบบ อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของงวดปจจุบัน 

(Effective Tax Rate : ETR) และ 2) การวางแผนภาษีที่ทำใหกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีลดลง การวัดคาแบงเปน 2 

รูปแบบ คืออัตราสวนคาใชจายภาษีตอสินทรัพยรวม (TAX/ASSET : TAA) (ธัญพร ตันติยวรงค, 2552) และ อัตราสวน

คาใชจายภาษีตอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (TAX/CFO : TCF) (Zimmerman, 1983) ถาคา ETR TAA และTCF ต่ำ 

จะสะทอนถึงการลดลงของคาใชจายภาษีเงินได แสดงวาบริษัทมีการวางแผนภาษีระดับสูง 

 

ทฤษฎีตัวแทน 

 

     Jensen and Meckling (1976)ไดอธิบายเกี่ยวกับ ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ไววา โครงสรางบริษัทประกอบไป

ดวยบุคคล 2 ฝาย คือ ฝายตัวการ (Principal) หมายถึง ผูถือหุนที่มีความเปนเจาของบริษัท ในขณะที่อีกฝายที่ คือ ฝาย

ตัวแทน (Agent) ไดแก ผูบริหาร ทำหนาที่เปนตัวแทนในการตัดสินใจการบริหารงานเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดจากเงิน

ลงทุนของบริษัท ฝายตัวแทนหรือผูบริหาร มีอำนาจในการตัดสินใจขอมูลตางๆ  ของบริษัทมากกวาผูถือหุน ทำใหผูบริหาร

อาจจะบริหารงานที่จะสรางผลประโยชนใหแกตนเองใหมากที่สุด หากวัตถุประสงคและผลประโยชนของระหวางตัวการและ

ตัวแทนไมสอดคลองกัน จึงกอใหเกิดปญหาตัวแทน (Agency Problem) ทำใหบริษัทตองมีกลไกมาควบคุมดูแลและชวย

แกปญหาตัวแทน คือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะชวยลดความขัดแยงทางผลประโยชน สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนวา

ผูบริหารจะทำหนาที่เพื่อทำใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ดังนั้นคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทที่ดีจะชวยในการลด

ปญหาตัวแทนได  

      

แนวคิดเกี่ยวกับการกำกบัดูแลกิจการ 
 

     ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code หรือ CG Code) 

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ที่ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยยึดหลัก

บรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส ซื่อตรงและ เปนธรรม จะชวยลดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน เปนเครื่องมือที่บริษัทใชควบคุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเปนหนึ่งในกลไกของการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ ่งจะชวยลดปญหาตัวแทนที่จะเกิดได บริษัทตองมีคณะกรรมการบริษัทที่แข็งแกรงและคณะกรรมการ

ตรวจสอบปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ สอบทานใหบริษัท  มีการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ  (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2560) 
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2.2 สมมติฐานงานวิจยั 
 

     การศึกษาในอดีตที่ศึกษาถึงคณะกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธตอการวางแผนภาษี พบวา ขนาดคณะกรรมการบริษัท

สงผลเชิงบวกตอการวางแผนภาษี จำนวนคณะกรรมการบริษัทที่มาก จะมีมุมมองในการบริหารงาน และประสบการณที่

หลากหลาย จึงมีโอกาสที่จะนำส่ิงเหลานั้น รวมถึงกลยุทธตางๆ ดานภาษีมาใชในการวางแผน เพื่อประหยัดคาใชจายภาษีใหแก

บริษัท (Anggraenia and Kurniantob, 2020) ในขณะที่ Beasley (1996) พบวาจํานวนคณะกรรมการอิสระที่เพิ ่มขึ ้นใน

คณะกรรมการบริษัท ทำใหคณะกรรมการบริษัทมีความเปนอิสระมากขึ้น การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การบริหารงานของ

ของฝายบริหารมีความโปรงใส ชวยลดโอกาสในการวางแผนภาษีของบริษัท การศึกษาของ สัตยา ตันจันทรพงศ และ รัชนียา 

บังเมฆ  (2560) พบวาการควบรวมตำแหนงของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทจะมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอการวางแผนภาษี เนื่องจากเปนบุคคลเดียวกันที่ทำงานใน 2 ตำแหนง เกิดความสะดวกในการอนุมัติ ตัดสินใจ 

รวมถึงการบริหารงานภายในบริษัท ทำใหงายตอการวางแผนภาษี นอกจากนี้ การศึกษาของ Desai and Dharmapala 

(2006); Rego and Wilson (2012) ยังพบวา คณะกรรมการบริษัทที่ไดรับคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน โบนัส และ เบี้ยประชุม 

ทำใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจดานภาษี สงผลใหมีการหลีกเล่ียงภาษี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีสมมติฐานดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ขนาดคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอการวางแผนภาษี 

     สมมติฐานที่ 2 สัดสวนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธเชิงลบตอการวางแผนภาษี 

     สมมติฐานที่ 3 การควบรวมตำแหนงของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอ

การวางแผนภาษี 

     สมมติฐานที่ 4 คาตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอการวางแผนภาษ ี

     การศึกษาในอดีตที ่ศึกษาถึงคณะกรรมการตรวจสอบที ่มีอิทธิพลตอการวางแผนภาษี พบวา จำนวนสมาชิกของ

คณะกรรมการตรวจสอบทีม่ากขึน้จะชวยลดการวางแผนภาษีได กลาวคือขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ีจำนวนสมาชกิ

มากจะสงผลเชิงลบตอการวางแผนภาษี ทำใหบริษัทเสียคาใชจายภาษีที่มากขึ้น (Zemzem and Khaoula, 2013; สัตยา ตัน

จันทรพงศ และ ดลยา ไชยวงศ, 2562) ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงิน จะชวยลดการ

วางแผนภาษีลง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานการบัญชีจะมีความละเอียดในการตรวจสอบและ

ตัดสินใจมากขึ ้น ชวยใหสามารถตรวจพบปญหาทางรายงานการเงินได ทำใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(Pomeroy, 2010) สอดคลองกับการศึกษาของ สัตยา ตันจันทรพงศ และ ดลยา ไชยวงศ (2562) ที่พบวา คณะกรรมการ

ตรวจสอบที่จบการศึกษาทางดานบัญชีหรือการเงินเพิ่มขึ้นจะชวยลดการวางแผนภาษีได ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีสมมติฐาน

ดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 5 ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธเชิงลบตอการวางแผนภาษ ี 

     สมมติฐานที่ 6 คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรูดานการบัญชีการเงินมีความสัมพันธเชิงลบตอการวางแผนภาษี 

 

3.  วิธีการศกึษา 
 

     การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลเก็บจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากรายงานประจำป (Annual Report) 

ขอมูลจากรายงานประจำป (แบบ 56-1) ขอมูลทางการเงินรายป และขอมูลอื่นๆ ฐานขอมูล SETSMART จากบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงที่สุดและมี

ความสำคัญตอประเทศไทย โดยเก็บขอมูลป พ.ศ.2559 ถึงป พ.ศ.2562  รวม 370 ตัวอยาง (94 บริษัท) ไมรวมบริษัทที่มีวันสิ้นสุด
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รอบ  การปดบัญชีที่ไมใช 31 ธันวาคมและบริษัทที่มีขาดทุนทางการบัญชีกอนหักภาษี คงเหลือตัวอยางทั้งสิ้น 270 ตัวอยาง โดยมี

รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางที่  1 รายละเอียดการเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

รายการ จำนวนตัวอยาง  % 

จำนวนตัวอยางขั้นตน 370  100 

หัก  บริษัทที่ไมไดปดบัญชีตามรอบ ส้ินสุด 31 ธันวาคม   (20)  (5.41) 

       บริษัทที่มีขาดทุนทางการบัญชีกอนหักภาษี (80)  (21.62) 

จำนวนตัวอยางขั้นสุดทาย 270  72.97 
  . 

. 
 

     ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน คือการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

และการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) และ การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ตัวแบบการศึกษามีดังนี้  
 

ตัวแบบที่ 1 การวางแผนภาษีโดยวัดจาก ETR 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡  = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 
             +𝛽𝛽5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽8𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 

                                          +𝛽𝛽9𝐸𝐸𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 + Σ𝑦𝑦=1
3 𝛽𝛽𝑦𝑦𝑌𝑌𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                             

(1) 
 

ตัวแบบที่ 2 วางแผนภาษีโดยวัดจาก TAA 

 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 
           +𝛽𝛽5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽8𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 

                                         +𝛽𝛽9𝐸𝐸𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡     + Σ𝑦𝑦=1
3 𝛽𝛽𝑦𝑦𝑌𝑌𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                                 (2) 

 

 

ตัวแบบที่ 3 วางแผนภาษีโดยวัดจาก  TCF 

 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡= 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝐵𝐵𝐵𝐵𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝐵𝐵𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑡𝑡 
                                         +𝛽𝛽5𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑆𝑆𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽8𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 
                                         +𝛽𝛽9𝐸𝐸𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑡𝑡 + Σ𝑦𝑦=1

3 𝛽𝛽𝑦𝑦𝑌𝑌𝐸𝐸𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡                                                                 (3) 
 

 

 

 

รายละเอียดตัวแปร ตัวยอ และการวัดคา 
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4.  ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากการศึกษาตัวอยางในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จำนวน 270 ตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธี Winsorized ตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวที่ระดับ 1% และ 99% เพื่อลดปญหาคา

ผิดปกติของตัวแปร (Outlier)  

     จากตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน คาต่ำสุด คามัธยฐาน และคาสูงสุดของแตละตัวแปร พบวาการ

วางแผนภาษี ประกอบดวย อัตราสวนภาษีเงินไดที่แทจริงของงวดปจจุบัน (ETR) มีคาเฉลี่ย 0.149 อัตราสวนคาใชจายภาษี

เงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม (TAA) มีคาเฉล่ีย 0.012 และอัตราสวนคาใชจายภาษี    เงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดจาก

การดำเนินงาน (TCF)  มีคาเฉลี่ย 0.010 ซึ่งหากพิจารณาจากคาเฉลี่ยพบวาการวัดคาการวางแผนภาษีทั้ง 3 แบบมีคาต่ำกวา

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป แสดงใหเห็นวาบริษัทมีการวางแผนภาษีเพื่อลดคาใชจายภาษีเงินไดที่ตองนำสงใหแก

ตัวแปรตาม ตัวยอ การวัดคา 

อัตราสวนภาษีเงินไดท่ีแทจริงของงวด

ปจจุบัน 

ETR คาใชจายภาษีเงนิไดนิติบุคคล-ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหาร

กำไรทางบัญชีกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตอสินทรัพยรวม 

TAA คาใชจายภาษีเงนิไดของงวดปจจบุันหารสินทรัพยรวม 

อัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน  

TCF  คาใชจายภาษีเงนิไดของงวดปจจบุันหารเงินไดสุทธิไดมาจาก(ใช

ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวยอ การวัดคา 

ขนาดคณะกรรมการบริษัท BD_SIZE จำนวนคณะกรรมการท้ังหมด 

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการบริษัท 

BD_INDE สัดสวนของคณะกรรมการอิสระตอคณะกรรมการบริษัทท้ังหมด 

การควบรวมตำแหนงของประธานคณะ

กรรมการบริหารและประธานกรรมการ

บริษัท 

BD_CEOD ตัวแปรหุน(Dummy variable) คือประธานกรรมการบริษัทและ

กรรมการผูจัดการบริษัทเปนบุคคลคนเดียวกัน = 1 ประธาน

กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการบริษัทไมเปนบุคคลคน

เดียวกัน = 0 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  BD_COMP ลอกาลิทึมของคาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ AC_SIZE จำนวณคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูดาน

การบัญชีหรือการเงิน 

AC_ EXPFIN สัดสวนของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูดานการบัญชี

หรือการเงินตอจำนวนท้ังหมดของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังหมด 

ตัวแปรควบคุม ตัวยอ การวัดคา 

ผลกระทบดานเวลา YEAR ตัวแปรหุน (Dummy variable) เรื่องปจจัยผลกระทบ    ดาน

เวลา (Time Fixed Effect) 

ขนาดของบริษัท SIZE วัดคาจากลอกาลทึิมของ สินทรัพยรวม 

ความเสี่ยงทางการเงิน  LEV วัดคาจากสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมของบริษัท  
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กรมสรรพากร กลาวคือ คา ETR TAA และ TCF มีคาต่ำแสดงวามีการวางแผนภาษีสูง ขนาดคณะกรรมการบริษัท (BD_SIZE) 

มีจำนวนระหวาง 6 ถึง 15 คน โดยมีคาเฉลี ่ยประมาณ 9 คน สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท 

(BD_INDE) มีคาเฉลี่ยที่ 0.416 หรือคิดเปนรอยละ 41.60 ของคณะกรรมการบริษัท การควบรวมตำแหนงของประธานคณะ

กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท (BD_CEOD) มีคาเฉลี่ยรอยละ 15.90 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(BD_COMP) ซึ่งหาคาโดยใชลอการึทึมธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 3.415 หรือคิดเปนมูลคา 2.6 ลานบาทตอป ขนาดคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (AC_SIZE) มีจำนวนระหวาง 3 ถึง  4 คน โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 3 คน และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู

ดานการบัญชีหรือการเงิน (AC_ EXPFIN) มีคาเฉลี่ย 0.412 หรือคิดเปนรอยละ 41.20 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ขนาด

ของบริษัท (SIZE) มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.574 หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 3,750 ลานบาท ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) มีคาเฉล่ีย

เทากับ 0.327 เทา และความสามารถในการทำกำไร (ROA) คาเฉล่ียเทากับ 0.081 เทา  
 

ตารางที่  2 คาเฉล่ีย คาต่ำสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานของแตละตัวแปร 

ตัวแปร คาต่ำสุด  คาสูงสุด  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ETR 0.000 0.635 0.149 0.121 

TAA 0.000 0.052 0.012 0.012 

TCF -1.590 2.926 0.010 0.423 

BD_SIZE 6.000 15.000 9.785 2.253 

BD_INDE 0.220 0.750 0.416 0.104 

BD_CEOD 0.000 1.000 0.159 0.367 

BD_COMP 2.279 4.360 3.415 0.405 

AC_SIZE 3.000 4.000 3.081 0.274 

AC_ EXPFIN 0.250 1.000 0.412 0.164 

SIZE 5.806 8.608 6.574 0.520 

LEV 0.021 0.788 0.327 0.195 

ROA 0.001 0.343 0.081 0.066 
     

     จากการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางคูตัวแปรทุกตัว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมควรเกิน 0.8 ซึ่ง พบวาตัวแปรทุกตัวมี

ความสัมพันธอยูในระดับต่ำ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคูนอยกวา 0.8 ซึ่งคาไมมีผลกระทบตอการ

ตีความหมายของผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ และทำการตรวจสอบโดยการคำนวณคา Tolerance 

คานอยสุดคือ 0.481  ซึ่งมากกวา 0.2 และคา VIF คาสูงสุดคือ 2.080 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรทั้งหมดไมมีความสัมพันธ

ก ันเอง ไมมีปญหา Multicollinearity และทดสอบปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื ่อน Auto 

correlation  พบวาจากการทดสอบ Durbin-Watson  มีคาอยูระหวาง 1.987 – 2.081 ยอมรับไดเนื่องจากยังอยูระหวาง 

1.5 – 2.5 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระกัน ไมมีปญหา Auto correlation จึงสามารถนำไปวิเคราะหความถดถอย

เชิงพหุคูณตอไป 

     จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหคาสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยตัวแบบที่ 1 การวางแผนภาษีวัดคาดวยอัตราสวน

ภาษีเงินไดที่แทจริงของงวดปจจุบัน (ETR) พบวาขนาดคณะกรรมการบริษัท (BD_SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ETR คา

สัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เทากับ 0.008 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  แสดงวาบริษัทมีการวางแผนภาษีในระดับที่ต่ำ 

และการควบรวมตำแหนงของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัท (BD_CEOD) มีความสัมพันธเชิงลบ

กับ ETR มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เทากับ -0.063 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว 
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แสดงวาบริษัทมีการวางแผนภาษีในระดับที่สูง นอกจากนี้ขนาดของบริษัท (SIZE) และความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) พบวามี

ความสัมพันธกับ ETR  มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เทากับ -0.052 และ 0.107 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 

ตามลำดับ 

     ตัวแบบที่ 2  การวางแผนภาษีวัดคาดวยอัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม (TAA) พบวาขนาดของ

บริษัท (SIZE) และความสามารถในการทำกำไร (ROA) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ  -0.003 และ 0.128 ตามลำดับ มี

ความสัมพันธกับ TAA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ 

     ตัวแบบที่ 3 การวางแผนภาษีวัดคาดวยอัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (TCF) 

พบวาขนาดคณะกรรมการบริษัท (BD_SIZE) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ TCF คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (Beta) เทากับ 0.039 ที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 แสดงวาบริษัทมีการวางแผนภาษีในระดับที่ต่ำ ในทางตรงกันขาม คาตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัท (BD_COMP) มีความสัมพันธเชิงลบกับ TCF  มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.206 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา

บริษัทมีการวางแผนภาษีในระดับที่สูง  
 

ตารางที่ 3 คาสถิติจากการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

                                                                                                                                        (n=270) 

 เครื่องหมายที่

คาดหวัง 

 ETR TAA TCF 

 b Sig. b Sig. b Sig. 

Constant ไมมี 0.492 0.010 0.014 0.275 0.550 0.410 

BD_SIZE - 0.008 0.044** 0.000 0.197 0.039 0.009*** 

BD_INDE + 0.042 0.615 -0.001 0.846 0.334 0.264 

BD_CEOD - -0.063 0.002*** 0.002 0.234 -0.026 0.713 

BD_COMP - 0.007 0.755 0.000 0.791 -0.206 0.013** 

AC_SIZE + 0.006 0.825 0.001 0.484 0.028 0.778 

AC_ EXPFIN + -0.008 0.856 0.003 0.249 0.030 0.852 

SIZE - -0.052 0.009*** -0.003 0.017** -0.023 0.749 

LEV - 0.107 0.011** 0.003 0.364 -0.166 0.262 

ROA - -0.096 0.413 0.128 0.000*** 0.531 0.216 

Year 62  -0.156 0.194 -0.003 0.716 -0.146 0.731 

Year 61  -0.172 0.153 -0.003 0.749 -0.156 0.712 

Year 60  -0.186 0.126 -0.002 0.760 -0.190 0.659 

Year 59  -0.182 0.136 -0.002 0.801 -0.279 0.517 
R2  0.096 0.577 0.078 
Adjusted R2  0.050 0.556 0.031 
Durbin-Watson  1.987 2.003 2.081 

ETR คือ อัตราสวนภาษีเงินไดที่แทจริงของงวดปจจุบัน TAA คือ อัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอสินทรัพยรวม TCF คือ 

อัตราสวนคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลตอกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน BD_SIZE คือ ขนาดคณะกรรมการบริษัท BD_INDE คือ 

สัดสวนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท BD_CEOD คือ การควบรวมตำแหนงของประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานกรรมการบริษัท BD_COMP คือ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท AC_SIZE คือ ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ AC_ EXPFIN คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ดานการบัญชีหรือการเงิน SIZE คือ ขนาดของบริษัท LEV คือ ความเสี ่ยงทางการเงิน ROA คือ 

ความสามารถในการทำกำไร 

*/**/*** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตอการวางแผนภาษีของ

กลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา การควบรวมตำแหนง

ของประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงลบตอ ETR กลาวคือคาใชจายภาษีเงินได

ลดลง แสดงถึงการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว สอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวา การที่

ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทเปนคนเดียวกันจะสงผลตอการวางแผนภาษีที่สูงขึ้น เนื่องจาก

บุคคลเดียวกัน ทำหนาที่ใน 2 ตำแหนง การอนุมัติ  การตัดสินใจในการบริหารงาน เกิดความสะดวกและงายตอการวางแผน

ภาษี หากประธานคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริษัทเปนคนละคนกัน มีอิสระจากกัน จะสงผลใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการทำงานยังมีความโปรงใส การทุจริตภายในลดลง และจะทำใหการวางแผนภาษีลดลงดวย

เชนกัน (สัตยา ตันจันทรพงศ และ รัชนียา บังเมฆ  2560) นอกจากนี ้ยังพบวา คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมี

ความสัมพันธเชิงลบตอคา TCF กลาวคือมีอิทธิพลเชิงบวกตอการวางแผนภาษี แสดงถึงการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานที่คาดการณไว สอดคลองกับการศึกษาในอดีตที่พบวา คณะกรรมการบริษัทที่ไดรบัคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน 

โบนัส และ เบี้ยประชุม ทำใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจดานภาษีที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง บริษัทตองจายคาตอบแทนที่

เหมาะสมแกคณะกรรมการ เนื่องจากความรู และประสบการณที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษทั สามารถนำมาใชในการ

บริหารงาน รวมทั้งชวยลดดนทุนดานภาษี สงผลใหมีการวางแผนภาษีมากขึ้น (Desai and Dharmapala, 2006; Rego and 

Wilson, 2012)  

     ในทางตรงกันขามขนาดคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธเชิงบวกตอ ETR และ TCF กลาวคือมีอิทธิพลตอการวางแผน

ภาษีลดลง ทำใหคาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่คาดการณไว อยางไรก็ตามผลของการศึกษาของ 

Hermalin and Weisbach (1991); Minnick and Noga (2010) พบวา คณะกรรมการที ่มีขนาดเล็ก จะบริหารจัดการ

วางแผนภาษีไดดีและมีประสิทธิภาพมากกวาคณะกรรมการที่มีขนาดใหญ เนื่องจากคณะกรรมการที่มีขนาดเล็กจะมีการ

ตัดสินใจที่รวดเร็วและทั่วถึง ลดระยะเวลาการอนุมัติขั้นตอนตางๆ ของการทำงานลง ทำใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ทันตอการตัดสินใจ สงผลใหเกิดการวางแผนภาษีเพิ่มขึ้น กลาวคือคณะกรรมการขนาดเล็ก จะทำใหมกีารวางแผนภาษีเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบวาขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธเชิงลบตอ ETR และ TAA กลาวคือมีอิทธิพลเชิงบวกตอการ

วางแผนภาษี แสดงถึงการวางแผนภาษีที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) และความสามารถในการทำกำไร (ROA) มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอ ETR กลาวคือมีอิทธิพลเชิงลบตอการวางแผนภาษี แสดงถึงการวางแผนภาษีที่ลดลง 

     จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ขนาดคณะกรรมการบริษัทใหญจะทำใหการวางแผนภาษีต่ำ หนวยงานที่เกี่ยวของอาจจะ

พิจารณาในการเพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทในแตละบริษัทใหเพิ่มขึ้น เพื่อที่การวางแผนภาษีจะไดต่ำลง จึง

คาดวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแล ใชเปนแนวทางในการ

กำหนดกฎเกณฑและขอควรปฏิบัติ รวมทั้งการกำหนดคุณลักษณะและใหความสำคัญตอบทบาทของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบใหเหมาะสมตอไป นอกจากนี้จากผลของการศึกษายังเปนการเติมเต็มในสวนของงานวิจัยในอดีต

ที่พบวา คุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผล

ตอการวางแผนภาษี (Desai and Dharmapala, 2006; Rego and Wilson, 2012; สัตยา ตันจันทรพงศ และ รัชนียา บังเมฆ

, 2560) อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรมของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและระยะเวลาการศึกษา ป พ.ศ. 2559 – 2562 เทานั้น โดยไมไดครอบคลุมกลุม

อุตสาหกรรมอื่นและชวงเวลาอื่นๆ ในการศึกษาครั้งตอไป จึงอาจศึกษากลุมอุตสาหกรรมประเภทอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มเติมและขยายขอบเขตระยะเวลาการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการ

วางแผนภาษี รวมทั้งศึกษาคุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติม 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวก

ซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานตราสินคา ที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรม ที่สงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุม

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูใชบริการรานสะดวกซัก Otteri ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหผลขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คารอยละ การแจกแจงความถี่  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

ไดแก การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

และการทดสอบสมมุติฐาน T-Test  ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และที่พัก

อาศัย ที ่ต างกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ปจจัยดานตราสินคา ที่ตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาชวงเวลาซักและผูที่มีสวนรวม ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คำสำคัญ การตัดสินใจเลือกใชบริการ; รานสะดวกซัก; ออตเทริ วอช แอนด ดราย 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study demographic factors. affecting the decision to use 

the service of a convenience store brand "Aunteri Wash and Dry" in Bangkok 2) to study the brand factor 

affecting the decision to use the service of a convenience store brand "Otteri Wash and Dry" in Bangkok 3) 

to study the behavior That affects the decision to use the convenience store brand "Otteri Wash and Dry" 

in Bangkok. The population group used in the research was 400 users of Otteri laundromat in Bangkok, and 

the questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used by the researcher to analyze the 

data were descriptive statistics such as percentage, frequency distribution, mean and standard deviation. 

The inferential statistics used in hypothesis testing were Multiple Regression, One-Way ANOVA, and T-Test 

hypothesis.The results showed that age, education level, occupation, number of family members and 

different residences, affecting the decision to use the service of the brand "Otteri Wash and Dry" 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1244



convenience store in Bangkok was significantly different at the 0.05 level. In addition, the different brand 

factors affecting the decision to use the service of the brand "Otteri Wash and Dry" convenience store in 

Bangkok were significantly different at the 0.05 level. It was also found that different washing times and 

people who participated affected the decision to use the service of the Otteri Wash and Dry convenience 

store in Bangkok. 

Keywords: Decision-making to use the service; Convenience store; Otteri Wash and Dry 

__________________________ 
1นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  email: pajaree.po.parn@gmail.com 
2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 

 

1. บทนำ 
     Otteri หรือ ออตเทริ แบรนดผูนำในธุรกิจรานสะดวกซักของไทย ที่แมไมไดเขามาในอุตสาหกรรมนี้เปนคนแรก แตก็

เปนรายแรกที่ใหความสำคัญกับการสรางแบรนด และการทำตลาด จนปจจุบันมีสาขากระจายไปทั่วประเทศมากที่สุดแลว 

จากป 2562 ที่มีสาขาที่ใหบริการอยูที่ 230-240 สาขา สูในปจจุบันที่มีสาขาอยูที่ 360-380 สาขา และคาดการณวาในปนี้จะ

สามารถขยายสาขาเพิ่มไดประมาณ 400 สาขา คอนเซปทของรานจะถูกเนรมิตใหออกมาในสไตลญี่ปุน โดยใชตัวนากหรือ 

Otter มาเปนสัญลักษณของราน และเติม -i เขาไปจึงกลายมาเปนชื่อแบรนด Otteri ใหมีกลิ่นความเปนญี่ปุนตามรสนิยมของ

คนไทย การออกแบบรานแตละแหงของออทเทริก็เนนการใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายในรานสะดวกซัก 

“ออตเทริ วอช แอนด ดราย” จะมีทั้งเครื่องซักผาและเครื่องอบผาจำนวนมาก ทุกอยางในรานลูกคาสามารถทำไดอยางงายๆ

ดวยตัวเอง ผานระบบการหยอดเหรียญ โดยความพิเศษของเครื่องซักผาในราน คือ ใชเวลาซักเพียง 30 นาที และมีเครื่องอบ

ผาที่ทำใหผาแหงสนิทไดทันที (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) 

              ดังนั้นจึงทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคาและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานสะดวกซัก Otteri โดยมุงหวังที่ทราบวาคุณคาตราสินคา และพฤติกรรมที่มีสวนตอการตัดสินใจหรือไม ซึ่งผูวิจัย

หวังวาขอมูลการวิเคราะหดังกลาวจะสามารถเปนแนวทางและนำมาพัฒนาตอยอด ใหกับเจาของกิจการ และผูที่สนใจจะ

ลงทุนธุรกิจนี้ตอไปในอนาคต 

             วัตถุประสงคของการศึกษามีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยดานตราสินคา ที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 3)เพื่อศึกษา

พฤติกรรม ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทร ิวอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

              โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ทำใหทราบถึงความตองการใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทร ิวอช แอนด 

ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร และทำใหสามารถไปวิเคราะหตัดสินใจในเชิงพาณิชยหรือสามารถเปนแนวทางและนำมา

พัฒนาตอยอดใหกับเจาของกิจการ และผูที่สนใจจะลงทุนธุรกิจนี้ตอไปในอนาคต 

 

 

2) ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร 

LI ZHEN (2017) ไดกลาวไววา ลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งนิยมใชในการแบงสวนตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เพศ สามารถแบงแยกความตองการไดโดยดูจากเพศ เปนเกณฑ เพื่อเปนเกณฑในตอบสนองความตองการของแต

ละเพศ ซึ่งที่มีเพศแตกตางกัน มักจะมีทัศนคติการรับรู และการตัดสินใจแตกตางกัน 

2. อายุ กลุมที่มีอายุแตกตางกัน ยอมจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน ตามชวงวัย 

3. สถานภาพครอบครัว ซึ่งแบงลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ การเขาสูชีวิตสมรส 

การแตกแยกของชีวิตสมรส ซึ่งอาจเกิดจากหลายกรณี คือการตาย การแยกกันอยู การหยาราง และการสมรสใหม 

โดยสถานภาพสมรสเปนคุณลักษณะทางประชากรที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย  

4. รายได ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) รายได ระดับการศึกษาและอาชีพ

เปนตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดสวนของตลาด เนื่องจากระดับการศึกษามีผลตออาชีพ และอาชีพมีผลตอรายได และรายได

ก็เปนตัวแปรสำคัญที่จะสงผลทำใหเลือกซื้อหรือไมเลือกซื้อสินคาหรือบริการ 

               กลาวคือ ลักษณะดานประชากรศาสตร คือ คุณสมบัติเฉพาะในแตละคนที่แตกตางกัน คุณสมบัติเหลานี้จะมี

อิทธิพลตอผูรับสารในการทำการสื่อสารอยางไรก็ตามใน การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ กันนั้น จำนวนผูรับสารก็มีผลการ

ส่ือสาร ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับสารที่ประกอบไปดวยคนจำนวนมากก็คือการจำแนกผูรับสารออกเปนกลุม ๆ 

ตามลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยจะนำมาประยุกตใชในการศึกษาเรื่อง คุณคาตราสินคาและพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวก

ซัก ของ บริษัทเค-เน็กซ คอรปอเรชั่น จำกัด ภายใตแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” (Otteri wash and dry) ใน

กรุงเทพมหานคร 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

     Aghaei, Vahedi, Kahreh & Pirooz (2014 อางถึงใน วรธน วิทยานุกูล, 2564) ไดอธิบายไววา คุณคาตราสินคา 

(Brand Equity) สามารถอธิบายถึงเหตุผล ที่ผูบริโภคมีความตั้งใจที่จะจายราคาสวนตางแตกตางกัน แมจะเปนสินคาชนิด

เดียวกันก็ตาม สิ่งสำคัญเรื่องคุณคาตราสินคานั้นคือ ผูบริโภคสัมผัสถึงสินคาไดอยางไร และสิ่งใดที่เปนตัวกระตุนใหผูบริโภค

ยอมที่ จะเสียเงินในราคาแพงเพราะเหตุใด โดยสิ่งที่สำคัญสองประการของเรื่องนี้นั้นไดแก ดานการวัดมูลคาทางบัญชีของ

คุณคาตราสินคา และดานการวัดความตั้งใจจายในราคาแพง ของผูบริโภค ศาสตราจารยสตีเวน คิง ไดกลาวไววา สินคาหรือ

บริการ และยี่หอตราสินคา คือ สิ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคา คือ สิ่งที่ผูบริโภคใชแสดงใหเห็นวาตราสินคามีความสำคัญอยาง

มาก สินคาที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันแตมีตราสินคาตางกัน ความนิยมชมชอบของผูบริโภคยอมแตกตางกันดวย เวลาที่

เปลี่ยนไปปจจัยทางการตลาดยอมเปลี่ยนไปดวย และสงผลตอการใหความสำคัญในตราสินคาของผูบริโภค คุณคาตราสินคา

สามารถเหนือกวาฝายตรงขามไดดังนี้ 

     1. องคกรสามารถลดคาใชจายการ โฆษณาทางการตลาดไดเปนเพราะผูบริโภคมีความตระหนักถึงตราสินคา (Brand 

Awareness) อีก ทั้งยังมีความจงรักษาภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)  

   2. องคกรจะมีสภาพทางดานคาขาย คลองตัวและตอรองกับผูจำหนายรวมไปถึงผูคาปลีก เนื่องจากผูบริโภคจะมี

ความหวังวาคนกลางจะจัดการตราสินคาไวเพื่อการจัดจำหนายแลว  

   3. องคกรยังสามารถตั้งราคาไดสูงกวาคูแขงขันรายอื่น ๆ เพราะตราสินคามีการรับรูคุณภาพที่ดีและสูงกวา  

   4. องคกรมีความสามารถที่จะทำการขยายตราสินคาใหมีเพิ่มมากขึ้น เพราะไดรับความนิยมและตราสินคาเปนที่รูจัก

สงผลตอภาพลักษณไปในทางที่ดี โดยตราสินคาจะสามารถชวยใหองคกรหลีกเล่ียงการแขงขันทางดานราคาไดและอาจทำใหมี

มูลคาราคาสวนเพิ่ม (Price Premium) ไดเปรียบกวาฝายตรงขามอีกดวย ซึ่งไดแบงการสรางคุณคาตราสินคาออกเปน 4 มิติ 

ไดแก ความตระหนักถึงตราสินคา (Awareness) การรบัรูคุณภาพ (Perceive Quality) การเชื่อมโยงตราสินคา (Association) 

และความภักดีตอตราสินคา (Loyalty)   
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         กลาวคือ การที่ผูบริโภคมีความตั้งใจที่จะจายราคาสวนตางแตกตางกัน แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกันก็ตาม สิ่งสำคัญ

เรื่องคุณคาตราสินคานั้นคือ ผูบริโภคสัมผัสถึงสินคาไดอยางไร และสิ่งใดที่เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคยอมที่ จะเสียเงินในราคา

แพงเพราะเหตุใด โดยส่ิงที่สำคัญสองประการของเรื่องนี้นั้นไดแก ดานการวัดมูลคาทางบัญชีของคุณคาตราสินคา และดานการ

วัดความตั้งใจจายในราคาแพง ของผูบริโภค ศาสตราจารยสตีเวน คิง ไดกลาวไววา สินคาหรือบริการ และยี่หอตราสินคา คือ 

สิ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อสินคา คือ สิ่งที่ผูบริโภคใชแสดงใหเห็นวาตราสินคามีความสำคัญอยางมาก สินคาที่ผลิตจากโรงงาน

เดียวกันแตมีตราสินคาตางกัน ความนิยมชมชอบของผูบริโภคยอมแตกตางกันดวย เวลาที่เปลี่ยนไปปจจัยทางการตลาดยอม

เปล่ียนไปดวย และสงผลตอการใหความสำคัญในตราสินคาของผูบริโภค คุณคาตราสินคาสามารถเหนือกวาฝายตรงขาม 

      2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

Kotler (1999 อางถึงใน ธนัท สุขวัฒนาวิทย, 2556)  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ตัดสินใจและการกระทำของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อและการใชสินคา นักการตลาดจึงจำเปนตองศึกษาและวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุหลายประการ กลาวคือพฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจและมีผลทำ

ใหธุรกิจประสบความสำเร็จถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อใหสอดคลองกับ

แนวความคิดทางการตลาด คือ การทำใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้เราจึงจำเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อจัดส่ิงกระตุน

หรือกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 

พฤติกรรมที่ผูบริโภคทำการคนหาการคิด การซื้อ การใช การประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค หรือเปนขั้นตอน เกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซื้อ การใชสินคา และบริการของผูบริโภค 

เพื่อตอบสนองความตองการและความ พึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการตอบสนอง

ของผูบริโภค ที่เกี่ยวของกับการซื้อการใชสินคา และกระบวนการกอนที่บุคคลจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการใดๆ 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เริ่มตนจากการศึกษาสิ่งกระตุนของผูบริโภคที่มีผลตอกลองดำหรือความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภค โดยการตั้งคำถามดวย 6 Ws และ 1H ประกอบดวย ผูบริโภคเปนใคร (Who) ซื้ออะไร (What) ซื้อทำไม (Why) 

ใครมีสวนรวมตัดสินใจ(Who Participate) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อเมื่อไหร (When) และซื้ออยางไร (How) เพื่อหาคำตอบ 7 

ประการ หรือ 7Os ประกอบดวย ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ(Objects) วัตถุประสงคใน

การซื ้อ (Objectives) บทบาทของกลุ ม(Organizations) โอกาสในการซื ้อ (Occasions) ชองทางจัดจำหนาย (Outlets) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดขึน้ได เริ่มจากส่ิงเรากระตุน ทั้งส่ิงเราทางการตลาดทีธ่รุกจิ

เปนผูสรางและส่ิงเราอื่น ๆ ภายในสังคมที่ไมสามารถกำหนดได (โกศล จันทรแสงศร,ี 2562) 

     2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

เมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑจะมีอิทธิพลในการชักจูงหรือโนมนาวใหคนรอบขางมาทดลองใชผลิตภัณฑ แตใน

ขณะเดียวกันหากผูบริโภคไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑก็จะสามารถขัดขวางไมใหคนรอบขางมาทดลองใชสินคาไดเชนเดียวกัน 

ดังนั้นบุคคลที่เปนกลุมอางอิงจึงมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตัดสินใจ เนื่องจากผูบริโภคจะมีความคิดวาคนใกลชิด คนรูจัก หรือ

กลุมอางอิงจะใหขอมูลที่นาเชื่อถือกวาการโฆษณาจากผูผลิต เนื่องจากเปนคำบอกเลาจากประสบการณตรงของผูใชที่ไม

เกี่ยวของกับนักการตลาด (Kotler & Keller, 2012 อางถึงใน วรกร จันทราภรณ,2015)ไดอธิบายไว   ซึ่งสามารถจำแนกได

เปน 5 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้ 

    1) การรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) เปนขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้น โดยผูบริโภคทราบถึงปญหา หรือความ

ตองการสินคา ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุนภายใน เชน ความหิว กระหาย หรือเกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก เชน เห็นเพื่อนซื้อรถยนต

ใหม หรือ โฆษณาทางโทรทัศน จึงเกิดความตองการที่จะซื้อตาม 
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    2) การคนหาขอมูล (Information Search) หลังจากที่ผูบริโภคทราบถึงปญหาผูบริโภคจะทำการคนหาขอมูลเกี่ยวกับ

สินคาและบริการเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแหลงขอมูลนั้นสามารถแบงไดเปน 4 กลุมคือ ขอมูลสวนบุคคล (Personal) 

ขอมูลเชิงพาณิชย (Commercial)ขอมูลสาธารณะ (Public) และการทดลอง (Experiential) 

    3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากรับขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ผูบริโภคจะทำการ

ประเมินทางเลือก โดยผูบริโภคนั้นจะกำหนดคุณสมบัติหรือเกณฑที่ใชในการประเมินทางเลือกจากปจจัยตางๆ ไดแก ตรา

สินคา ราคา รูปแบบของสินคา บริการหลังการขาย และทัศนคติของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจเลือก

ตราสินคาที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับตน และสินคานั้นสามารถที่จะแกปญหาหรือตอบสนองความตองการของตนได 

    4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เปนขั้นตอนสุดทายกอนที่ผูบริโภคจะทำการซื้อสินคา ในขั้นตอนนี้ผูบริโภค

จะปฏิเสธสินคาที่ตนไมพอใจหรือมีความพอใจนอย และมีความตั้งใจที่จะซื้อสินคาที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด 

    5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior) หลังจากที่ผู บริโภคไดทำการซื ้อสินคาหรือบริการไปแลว 

ผูบริโภคจะท าการเปรียบเทียบสินคาที่ซื้อกับความคาดหวังกอนที่จะตัดสินใจซื้อวามีความพึงพอใจสินคาหรือไม ซึ่งความพึง

พอใจจะสงผลตอพฤติกรรมในการซื้อครั ้งตอไปในอนาคต โดยถาสินคาไมสามารถสรางความพึงพอใจและไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ผูบริโภคอาจจะเปล่ียนตราสินคาในการบริโภคครั้งตอไป แตถาหากผูบริโภคเกิดความ

พึงพอใจในตราสินคาจะเปนการชวยสรางความจงรักภักดีตอตราสินคาและมีแนวโนมที่ผูบริโภคจะทำการซื้อซ้ำ 

           การตัดสินใจซื้อ คือ การสรางทางเลือกมีอยูสองทางเลือกขึ้นไปจากการตระหนักรูถึงความตองการและปญหา เพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจซื้อในการใชสินคาและบริการตาง ๆ เมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑจะมีอิทธิพลในการชักจูง

หรือโนมนาวใหคนรอบขางมาทดลองใชผลิตภัณฑ แตในขณะเดียวกันหากผูบริโภคไมพึงพอใจตอผลิตภัณฑก็จะสามารถ

ขัดขวางไมใหคนรอบขางมาทดลองใชสินคาไดเชนเดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่เปนกลุมอางอิงจึงมีอิทธิพลมากที่สุดตอการตดัสินใจ 

เนื่องจากผูบริโภคจะมีความคิดวาคนใกลชิด คนรูจัก หรือกลุมอางอิงจะใหขอมูลที่นาเชื่อถือกวาการโฆษณาจากผูผลิต 

เนื่องจากเปนคำบอกเลาจากประสบการณตรงของผูใชที่ไมเกี่ยวของกับนักการตลาด (Kotler & Keller, 2012) 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ชุลีพร แกวกิ้ม และปริญญากรณ พงนอริยะ (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานสะดวกซักในซอยรามคำแหง 65 (ลาดพราว122) พบวาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

สะดวกซักในซอยรามคำแหง 65 (ลาดพราว 122)  โดยสวนใหญจะใชบริการซกัและอบผาในรานสะดวกซัก วัตถุประสงคที่มา

ใชบริการรานสะดวกชักสวนใหญจะเปนการซักผาใหตนเอง โดยของที่นำมาชักจะเปนเสื้อผา สวนใหญจะมาใชบริการคนเดยีว 

ชวงเวลาที่คนสวนใหญจะไปใชบริการคือ 18.01 - 24.00 น. โดยเฉล่ียการใชบริการรานสะดวกซักตอครั้งที่นานที่สุดจะอยูที่ 1 

- 2 ชั่วโมง สวนใหญที่ใชบริการรานสะดวกซักจำนวน 4-5 ครั้งตอสัปดาห โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 51 - 100 บาท 

สวนใหญที่มาใชบริการเนื่องจากไมมีเครื่องซักผาเปนของตัวเอง 

วรธน วิทยานุกูล (2564) ไดทำการศึกษาเรื ่อง การตัดสินใจใชบริการรานสะดวกซักของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ ที่ตางกันทำใหการตัดสินใจใชบริการรานสะดวก

ซักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่0.05 นอกจากนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑและบริการ และปจจัยคุณคาตราสินคาดานการรูจักตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรูดานความสัมพันธกับตราสินคา มี

ผลตอการตัดสินใจใชบริการรานสะดวกซักของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ และปรีชา สวน (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในการใชบริการราน

สะดวกซักของกลุมวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการทดสอบของสมการเชิงโครงสรางพบวา การตลาดเชิง
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ปจจัยประชากรศาสตร 

Demographic Factor 

ปจจัยดานพฤติกรรม 

Behavioral Factors 

การตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวก

ซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด 

ดราย”  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

decision to use Otteri 

   

ประสบการณ มีอิทธิพลทางตรงตอการรับรูคุณคา การตระหนักรูตราสินคา และความภักดีในการใชบริการ นอกจากนี้ การ

รับรูคุณคา การตระหนักรูตราสินคามีอิทธิพลตอความภักดีการใชบริการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

6. กรอบแนวการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

4. วิธีการศึกษา 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการเครื่องซักผาแบบหยอดเหรียญแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนและกลุมประชากรมีขนาดใหญ จึงใชการคำนวณตามสูตรไม

ทราบจำนวนประชากรของ Cochran (Cochran, 1977; อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 

95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ ระดับ .05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 ราย 

        เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม ซึ่ง

เปนแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงออกเปน 4 สวนดังนี้  1) 

ขอมูลปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย จำนวนสมาชิกในครอบครัว และที่พักอาศัย จำนวน 7 ขอ 2) คุณคาตราสินคาที่สงผลตอ

การตัดสินใจใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะแบบสอบถาม

เปน Rating Scale ประกอบดวย 4 ดาน จำนวน 20 ขอ ไดแก การรับรูคุณภาพของตราสินคา ความภักดีตอตราสินคา การ

ตระหนักรูในตราสินคา และ การเชื่อมโยงกับตราสินคา 3) พฤติกรรมผูใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด 

ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ ประกอบดวย การใชบริการราน

สะดวกซักโดยเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการรานสะดวกซัก โดยเฉลี่ยในแตละครั้ง การเลือกใชบริการในราน

สะดวกซักโดยเฉลี่ย ระยะเวลาที่ใชบริการในรานสะดวกซักตอครั้ง  การเลือกใชบริการในวันใดของสัปดาหมากที่สุด ชวงเวลา

ที่เลือกใชบริการรานสะดวกซัก ผาที่มักนำมาใชบริการโดยเฉลี่ย เหตุผลที่เลือกใชบริการบริการรานสะดวกซัก บุคคลที่ไปใช

บริการบริการรานสะดวกซักรวมกันโดยเฉลี่ย และผูที่มีสวนรวมในการใชบริการบริการรานสะดวกซัก จำนวน 10 ขอ 4) การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะแบบสอบถาม

เปน Rating Scale จำนวน 10 ขอ  

ปจจัยคุณคาตราสินคา 

Brand Equity 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1249



             การวิเคราะหขอมูล คือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนำเสนอในรูปแบบความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ-test, ANOVA และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

5. ผลการศึกษา 
     1) ขอมูลดานปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  คือ ปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 มีอายุ 31 - 40 ป จำนวน 123 

คน คิดเปนรอยละ 30.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.2 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.2 มี

จำนวนสมาชิกในครอบครัว 7-9 คน จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 พักอาศัยที่หอพัก จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 

43.0 ตามลำดับ 

             2) ขอมูลดานปจจัยคุณคาตราสินคา คือ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา: ภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา การเชื่อมโยงกับตราสินคา อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมา คือ การรับรูคุณภาพของตราสินคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ความภักดี

ตอตราสินคา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และการตระหนักรูในตราสินคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.81 

   3)    ขอมูลดานปจจัยความภักดีตอตราสินคา คือ ความภักดีตอตราสินคาไดผล ดังนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.85 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานมีความพึงพอใจในการใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช 

แอนด ดราย” และแมมีรานสะดวกซักแบรนดใหม ๆ เพิ่มขึ้น ทานยังคงจะกลับมาใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ 

วอช แอนด ดราย” อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และหากมีคนรูจักจะใชบริการรานสะดวกซัก ทานจะแนะนำราน

สะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 

   4)   พฤติกรรมผูใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการรานสะดวกซักมากกวา 6 ครั้งขึ้นไปตอดือน จำนวน 250 คน คิดเปนรอยละ 

62.5 มีคาใชจายในการซัก 101 – 150 บาท จำนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 เลือกใชบริการอบแหงอยางเดียว จำนวน 

193 คน คิดเปนรอยละ 48.3 มีระยะเวลาในการซัก 61 – 90 นาที จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.8 ใชบริการในวันศุกร 

จำนวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ใชบริการในชวงเวลา 06.01 น. - 12.00 น. จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ซัก

เสื้อผาที่ใสประจำวัน จำนวน 201 คน คิดเปนรอยละ 32.1 มีเหตุผลในการซักคือราคามีความเหมาะสม จำนวน 202 คน คิด

เปนรอยละ 22.3 มีบุคคลที่ไปใชบริการบริการรานสะดวกซักรวมกันเปนญาติพี่นอง จำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 36.6 

และมีผูที่มีสวนรวมในการใชบริการบริการรานสะดวกซักเปนสามี/ภรรยา/แฟน จำนวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 

   5) การตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร การ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทร ิวอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานครไดผล ดังนี้ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ผูใชบริการมีการเปรียบเทียบคาบริการรานสะดวกซักแบรนดอื่นอยางนอย 2 แบรนดกอนใช

บริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมา คือ หากผูใชบริการพึงพอใจทานจะแนะนำผูอื่นมาใชบริการราน

สะดวกซักแบรนด Otteri อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และ หากผูบริการรูสึกพึงพอใจทานจะใชบริการอีกในครั้ง

ตอไปอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 ตามลำดับ  

6) ผลการทดสอบสมมติฐานไดผล  คือ สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวา อายุระดับการศึกษา 
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อาชีพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และที่พักอาศัย ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออ

ตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

         สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานตราสินคา ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ 

วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวา ปจจัยดานตราสินคา ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ทางดานการตระหนักรูในตราสินคา ไดคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ 27.1 

         สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรม ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทริ 

วอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวา ชวงเวลาซักและผูที่มีสวนรวม ที่ตางกัน สงผลตอการตัดสนิใจ

เลือกใชบริการรานสะดวกซักแบรนด “ออตเทร ิวอช แอนด ดราย” ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

6) สรุปผลการศึกษา 
        คุณคาตราสินคาดานการตระหนักรูในตราสินคาควรมีการใหความสนใจกับชื่อเสียงของแบรนดรานสะดวกซักและมีการ

ออกแบบโลโกใหมีความนาสนใจและสามารถจดจำไดงายรวมถึงมีความคุนเคยกับโลโก หรือตราสินคาของรานสะดวกซัก เพื่อ

ทำใหผูบริการสามารถจดจำตราสินคาไดอยางงาย นอกจากนี้ควรมีการจัดโปรโมชั่นในการลดราคาลดราคาหากผูใชบรกิารราน

สะดวกซักแบรนด “ออตเทร ิวอช แอนด ดราย” เพื่อทำใหผูใชบริการเกิดความพงึพอใจในการใชบริการรานสะดวกซักแบรนด

และตองการกลับมาใชบริการอีกครั้ง รวมถึงควรมีการกำหนดตราสินคาที่มีความเปนเอกลักษณและมีความโดดเดนบงบอกถึง

ความเปนรานสะดวกซัก รวมถึงตราสินคาจะตองมีความสวยงามและจดจำไดอยางงาย เพื่อทำใหผูใชบริการสามารถจดจำตรา

สินคาและกลับไปใชงานซ้ำมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยชิ้นนี้ไดนำเสนอผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับสกุลเงินคริปโตเคอเร็นซี่ในการเปนสื่อกลางสำหรับ

การซื้อขายแลกเปลี่ยนของบุคคลที่ใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาการรับรู

เกี่ยวกับ cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน และศึกษาปจจัยที่ทำใหเกิดการยอมรับใชงาน 

cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนของบุคคลที่ใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงินใน

ชีวิตประจำวัน การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ใชโปรแกรมSPSSในการวิเคราะห

ขอมูล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความไววางใจ ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นความรู ปจจัย

ดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นจูงใจ ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นการปฏิบัติใชงาน ปจจัยดานการ

ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นการตัดสินใจ ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นการยืนยัน ปจจัยดานสังคม และ 

ปจจัยดานเงินเสมือนมีผลตอการยอมรับสกุลเงิน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัย ควรมีการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ เชน รานคาตางๆ ใหสามารถใชสกุลเงิน

ดิจิทัลในการชำระสินคาและบริการได รวมไปถึงควรมีการตรวจสอบถงึปญหาตางๆในการใชงาน cryptocurrency และแกไข

ใหปญหาเหลานั้นไมสงผลกระทบตอผูใชบริการทานอื่นๆ และในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น 

เชน กลุมตัวอยางฝงรานคาซึ่งเปนผูรับชำระสกุลเงิน cryptocurrency เพื่อที่จะไดขอมูลที่เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ: คริปโตเคอเร็นซี่, นวัตกรรมเทคโนโลยี, เงินเสมือน 

Abstract 
This research presents the results of a study on the factors affecting the acceptance of 

cryptocurrencies as a medium of exchange for individuals who use smartphones to conduct financial 

transactions. This study aims to study perceptions about cryptocurrency as a medium for forex trading and 

study the factors that cause acceptance cryptocurrency to act as a medium for forex trading of individuals 

who use smartphones to conduct daily financial transactions. This study used a quantitative method by 
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distributing 400 questionnaires using SPSS program to analyze the data. The results of the study found that 

personal factor trust factor Factors for the acceptance of knowledge-based technology innovations Factors 

for the acceptance of motivational technology innovations Factors for the adoption of technology 

innovations in implementation Decision-making technology innovation acceptance factor Factors for the 

acceptance of technology innovations at the confirmation stage Social Factors and Virtual Currency Factors 

Affect Currency Acceptance cryptocurrency The mediation of exchange was statistically significant at the 

0.05 level. Recommendations on this research. Business alliances should be established, for example, 

merchants are open to the use of cryptocurrencies for payment of goods and services. Including should be 

checked for various problems in use cryptocurrency and fix those problems so that they do not affect 

other users and in the next study, the number of samples should be increased. For example, the sample 

on the merchant side that is a currency payer cryptocurrency to get more accurate and clear information. 

 

Keywords: cryptocurrencies, technological innovations, virtual money 

 

1.บทนำ 

 
     เงินตราเปนสิ่งที่สังคมมนุษยยอมรับนำมาใชเปนสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางกันธนบัตร

และเหรียญกษาปณถือเปนรูปแบบเงินตราที่รัฐบาลรองรับใหมีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนสิ่งของและชำระหนี้ไดตามกฎหมาย แต

ในปจจุบันเมื่ออินเตอรเน็ตเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดงาย รวดเร็ว และสามารถติดตอสื่อการกับผูอื่นไดทั่วโลกอยางไร

พรมแดน สิ่งนี้จึงทำใหเกิดเทคโนโลยีใหมที่เกี ่ยวของกับการเชื่อมตอกันทั่วโลก เปนสังคมของคนบนโลกออนไลน และ

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและความกาวหนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใชรวมกับการทำธุรกรรม

ทางการเงินและพัฒนารูปแบบการใหบริการทางการเงินในลักษณะตางๆ ทำใหเกิดการพัฒนารูปแบบของเงินตราใหมๆขึ้น ซ่ึง

เงินตราที่ไดรับความนิยมในโลกปจจุบัน คือ เงินคริปโตเคอรเรนซี (cryptocurrency)หรือสกุลเงินดิจิทัล และสกุลเงินแรกของ

โลกมีชื่อวา “บิตคอยน(Bitcoin)” เพื่อใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ใชแทนเงินสดซื้อสินคาออนไลน อาจคลายกับระบบ

ซื้อขายผานอินเทอรเน็ตทั่วๆไปที่ใชบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตและดวยคุณลักษณะเดนที่ไมเหมือนสกุลเงินอื่นๆในโลกนั่นคือ

ปราศจากการควบคุม มีระบบควบคุมแบบกระจายศูนย (decentralize) โดยการกำจัดคนกลางออกจากระบบ เปนระบบที่ไม

มีตัวกลางควบคุม ไมไดดำเนินการภายใตองคกรปกครองหรือสถาบันใดๆ เพื่อสรางความโปรงใส ปลอดภัย ความนาเชื่อถือ 

และ ความมั่นคงใหกับการเก็บขอมูลที่มีความสำคัญอีกทั้งยังสามารถชวยลดตนทุนในการทำธุรกรรมตางๆไดอีกดวย โดยการ

ใชเทคโนโลยีที ่เรียกวา บล็อคเชน (blockchain) เทคโนโลยีบล็อคเชนนั้นเปนเทคโนโลยีที ่อยู เบื ้องหลังของเงินดิจิทัล 

(cryptocurrency) ที่มีการพูดถึงอยางแพรหลายในปจจุบัน เงินดิจิทัลไมไดถูกสรางขึ้นเพื่อใชในประเทศใดประเทศหนึ่ง สังคม

ใดสังคมหนึ่ง แตเงินดิจิทัลนั้นถูกสรางมาเพื่อใชกันไดทั่วโลก นอกจากเงินดิจิทัลสามารถใชแลกเปลี่ยนระหวางกันแทนเงินสด

แลว(fiat currency) ยังสามารถลงทุนไดอีกดวย ธนาคารแหงประเทศไทย (2564) 

     ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส.(DEPA, 2019, p. 2) ระบุวาในปจจุบันมีสกุลเงินดิจิทัล 

มากกวา 2,149 สกุลเงิน ที่มีการทำธุรกรรมอยูในตลาดซื้อขายสินทรัพยดิจิทัล และมีมูลคาของตลาด โดยรวมอยูที่ 265,000 

ลานดอลลาร โดยสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก Bitcoin Ethereum Ripple Bitcoin Cash Eos 

ในบรรดาสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดนี้ Bitcoin ถือวามีสวนแบงในตลาดซื้อขายสูงที่สุด อยูที่รอยละ 72.5 ของทั้งหมด แตใน
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ปจจุบันบิทคอยนเปนที่รูจักและนิยมนำมาใชงานมากขึ้น ในประเทศไทยไดเริ่มมีการซื้อขาย สินคาและบริการโดยใชบิทคอยน

กันอยางแพรหลายเมื่อไมกี่ป โดยรานคาจะมีปายตราสัญลักษณรับชำระดวย บิทคอยน (Bitcoin) ติดอยูหนาราน นอกจากนี้ ผู

ถือครองบิทคอยนสามารถนำมาใชซื้อสินคาหรือบริการ ทำใหไมตองพกพาเงินสด ซึ่งเสี่ยงตอการสูญหาย หรือโจรกรรม และ

ยังเปน สินทรัพยที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตแตเนื่องจากสกุลเงินดิจิทลัยังเปนนวตักรรมใหม ยังไมแพรหลาย ซึ่งไม

อาจทำนายทิศทางในอนาคตจะเปนอยางไร 

   ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับในการใชสกุลเงิน cryptocurrency ซื้อขายแลกเปลี่ยน

กันของบุลคลที่ทำธุรกรรมการเงินบนสมารทโฟน โดยขอมูลจากการศึกษาจะเปนโอกาศใหกับบุลคลที่มีความสนใจในการใช

สกุลเงิน cryptocurrencyแลกเปลี่ยนซื้อขายไดนำขอมูลไปประยุกตใชในตัดสินใจเปนตัวกลางในการใชจายใหตรงกับ

เปาหมาย และสามารถลดขอผิดพลาดในดานตางๆใหนอยลง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. ศึกษาการรับรูเกี่ยวกับ cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนของบุคคลที่ใชสมารทโฟนทำ

ธุรกรรมทางการเงินของประชาชน 

2. ศึกษาปจจัยที่ทำใหเกิดการยอมรับใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนของบุคคลที่

ใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวัน 

3. เปนกรณีศึกษานวัตกรรมทางการเงินในอนาคต 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 

1. ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียนแตกตางกัน 

2. ประชาชนที่มีการใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงินโฟนแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนสื่อกลาง

แลกเปล่ียนแตกตางกัน 

3.ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับ cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency 

ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียนแตกตางกัน 

4.ประชาชนที่มีปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนแตกตางกัน มีการ

ยอมรับcryptocurrency ในการเปนส่ือกลางแตกตางกัน 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ผู ที ่ใชงาน cryptocurrency อยูแลวนั้นจะไดมีความตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นหรือผูที ่กำลังสนใจจะใชงาน 

cryptocurrency อาจไดความรูเพื่อเปนแนวทางการใชงานตอไปในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

2. สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยรวมไปถึงธุรกิจตางๆ จะไดทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนกลุมตัวอยางที่มีตอ 

cryptocurrency เพื่อที่จะไดรับมือกับการเปล่ียนแปลงและปรับตัวใหทันตอสถานการณในปจจุบัน 

3. ธุรกิจตางๆ สามารถนำขอมูลไปเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูบริโภคที่ใชคริปโตเคอเร็นซี่ไดตอไป  
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4. จากการศึกษาทำใหทรายถึงปจจัยตางๆทีส่งผลตอความสนใจในการใช cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียนใน

ชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถนำผลจากการวิจัยไปใชในการกระตุนใหกลุมบุคคลใหเกิดความสนใจในการใชใช cryptocurrency 

ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ      

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร 

     Kotler, 2003 กลาวไววา สวนขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จํานวนมนุษยในอาณาเขตใดอาณาเขต

หนึ่ง ซึ่งนับได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญเทาใด ความตองการของประชากร ก็จะยิ่งมีขนาดใหญและเอก

ภพของบุคคลยิ่งมีจํานวนมากเปนเงาตามตัวทําใหความอยากไดยิ่งหลากหลาย ชองทางในการทําธุรกิจก็ยิ่งมีมากขึ้น แตขนาด

ของตลาดจะคุมคากบการลงทุนหรือไมนั้น ตองอาศัยตัวแปรอื่นมาประกอบ เชน อํานาจซื้อของประชากรเหลานั้น เฉพาะ

ฉะนั้นจึงตองสนใจติดตาม ตรวจสอบแนวโนมของประชากรตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถแบงสวนตลาดตามประชากรศาสตร 

 2.1.2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 

     ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) การรับรู เปนพื ้นฐานการเรียนรู ที ่สำคัญของบุคคล   เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆ   จะขึ้นอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอม  ของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ  

ดังนั้น  การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรู  และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งปจจัยการรับรูประกอบดวย

ประสาทสัมผัส และปจจัยทางจิต คือความรูเดิม  ความตองการ   และเจตคติเปนตน การรับรูจะประกอบดวยกระบวนการ

สามดาน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ   

2.3 แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทุนทางสังคม 
    Robert Putnam, 1993 กลาววาทุนทางสังคมคือรูปแบบของการจัดองคการที่ประกอบไปดวยความเชื่อใจ (trust) 

บรรทัดฐาน (norm) และเครือขาย (network) ที ่จะเพิ ่มประสิทธิภาพใหกับสังคมในการทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน 

ความสัมพันธดังกลาวจึงกอตัวเปนสถาบัน (institution) และจุดมุงหมายของสถาบันก็คือการจัดการกับปญหาที่ไมสามารถทำ

คนเดียวได (collective action problem) แตตองอาศัยความรวมมือระหวางสมาชิกทั้งหลายในสังคมและมีทุนทางสังคมเปน

ตัวขับเคล่ือนความสัมพันธดังกลาว 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการยอมรับ 

     Roger&Suhmaker (อางอิงจากสุนีรัตนเสริมประสาทกุล,2541:8) ไดใหคำนิยามไววา การยอมรับนวัตกรรมหมายถึง การ

ตัดสินใจที่จะนำนวัตกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่ เพราะนวัตกรรมนั้นเปนวิธีทางที่ดีกวาและมีประโยชนกวาการยอมรับนวัตกรรม

ของบุคคลเกิดขึ้นเปนกระบวนการเริ่มตั้งแตไดสัมผัสนวัตกรรมถูกชักจูงใหยอมรับนวัตกรรมตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธปฏิบัติ

ตามการตัดสินใจและยืนยันตามการปฏิบัตินั้นกระบวนการนี้อาจใชเวลาชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยที่สำคัญคือตัวบุคคลและ

ลักษณะของนวัตกรรม 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับการใชงานเทคโนโลยี    

     Ibrahim et al (2017) กลาววา Technology Acceptance Model (TAM) เปนทฤษฎีที่สำคัญในระบบสารสนเทศ โดย

มุงเนนไปที่การสรางแบบจำลองผูใชคอมพิวเตอรและแสดงใหพวกเขาเห็นวาพวกเขาสามารถยอมรับและนำเทคโนโลยีใหมมา

ใชไดอยางไร ไดรับการออกแบบมาเพื่อคาดการณการตัดสินใจนำเทคโนโลยีของผูใชมาใช แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี

มักใชในการทำนาย แสดงวามีเพียงสององคประกอบที่กำหนดการยอมรับของระบบคอมพิวเตอรของผูใช องคประกอบสอง
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ประการที่กำหนดการยอมรับของคอมพิวเตอรคือการรับรูถึงประโยชนและความงายในการใชงานของระบบ จุดประสงคหลัก

ของรุนนี้คือการเนนย้ำถึงศักยภาพของผูใช กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการเนนย้ำ เชน เมื่อผูพัฒนาเทคโนโลยีหนึ่งๆ เชื่อวาระบบ

ของตนเปนมิตรกับผูใช ในทางกลับกัน ระบบจะไมไดรับการยอมรับจากผูใชเวนแตนักพัฒนาจะแบงปนประโยชนและขอดีของ

ระบบเทคโนโลยี 

2.6 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความไววางใจ 

     Morgan & Hunt (1994) กลาววา ความไววางใจมีความสำคัญอยางยิ ่งในการกำหนดลักษณะขอผูกมัดเพื ่อแสดง

สัมพันธภาพระหวางลูกคาและองคกร ความไววางใจ คือ สภาพความเปนจริงเมื่อคนจำนวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่นโดยเปนผูที่มี

สวนรวมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และ ความซื่อสัตยจริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธใกลชิดและ

ขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่ศึกษาเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยา 

  2.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ Virtual Currency 

     ในปจจุบัน Virtual Currency อาจแบงตามคุณสมบัติการใชงานออกเปน 3 รูปแบบคือ  

     1. เงินเสมือนที่ไมสามารถใชซื้อสินคาจริงไดและแลกเปลี่ยนเปนเงินจริงไมได โดยรับมา จากโลกออนไลนดวยกิจกรรม

ตางๆ เชน การเลนเกมสออนไลนแลวไดแตมหรือเงินเสมือนแตจะใชได แคในโลกออนไลนเทานั้น  

     2. ใชเงินจริงแลกเปล่ียนเปนเงินเสมือน แตไมสามารถแลกเปล่ียนกลับมา เปนเงินจริงได เชน Facebook Credit  

     3. สามารถใชเงินจริงแลกเปลี่ยนกับเงินเสมือนไดทั้ง 2 ทาง โดยสามารถใชซื้อของไดทั้งโลกออนไลนและโลกจริง เชน 

Bitcoin Ethereum เปนตน 

      

 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง, 2563 ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสนใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลลิบรา  การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสนใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลลิบรา (Libra) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอ

ความสนใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลลิบรา ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือนความถี่ในการทำ

ธุรกรรมผานแอปพลิเคชั่น และการเคยซื้อสินคาผานเครือขายบริการของเฟซบุก ความไววางใจในดานการมีองคกรอิสระมาก 

กับดูแล อิทธิพลจากเครือขายผาน เพื่อนหรือคนรูจัก การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในดานการใชชำระสินคาและบริการ

ในอัตราที่ต่ำ ดานความรวดเร็วและเสถียร และดานการใชชำระไดโดยไมตองแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินทองถิน่ รวมถึงปจจัยดาน

เงินเสมือน คือ ไดรับการยอมรับและมีการใชงานที่แพรหลายทั้งในและตางประเทศ  

    เกียรติกร เทียนธรรมชาติ, 2561 กลาววาอิทธิพลที่สงผลตอการยอมรับเงินดิจิทัล มีจำนวนอยู 7 ปจจัย ไดแก  ดานความ

งายในการใชงาน ดานประโยชนที ่ไดรับ ดานอิทธิพลทางสังคม ดานสิ่งอำนวย ความสะดวก ดานมูลคาตามราคา ดาน

ผลกระทบเครือขาย ดานความเชื่อมั่น 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

 

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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3. ระเบียบวธีิการศึกษาวิจัย                                                                                                                                          

         การวจิัยนี้ผูวิจัยไดทำการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การเก็บขอมูลทีเ่กี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับสกุลเงนิคริปโตเคอเรน็ซี่ในการเปนส่ือกลางการ

แลกเปล่ียนของบุคคลที่ใชสมารทโฟนทำธรุกรรมทางการเงิน ชวงเดอืน มกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ.2565 โดยแบบสอบถามได

แบงออกเปน 5 สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ 

ความถี่ในการใชงานสมารทโฟน โดยใหผูตอบทำเครื่องหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กำหนดใหในแบบสอบถาม โดย

ลักษณะคำถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 สวนที่ 2 การใชงานสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน  

 สวนที่ 3 การรบัรูเกีย่วกับ cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียน เชน เคยใชงานได เคยไดยิน รูจกัทาง

ชองทางใด และสนใจที่จะลองหรือไม โดยลักษณะคำถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 สวนที่ 4 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนของบุคคลที่ใช

สมารทโฟนทำธรุกรรมทางการเงินสอบถามถึงระดับความเห็นดวยของปจจยัทีส่งผลตอการใชงาน cryptocurrency ไดแก 

ดานความไววางใจ ดานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ีดานความรู ดานการตดัสินใจ ดานจูงใจ ดานการปฏิบัตใิชงาน 

ดานการยืนยัน  ดานสังคม และดานเงินเสมือน โดยใชรูปแบบคำถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบง 

ออกเปน 5 ระดบั คือ 

Wade M Vagias (2006) ไดกลาวถึงมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) ซึง่ใช เกณฑ 5 ระดบัแทน 5 ความหมาย คือ 

    ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวยอยางยิ่ง 

    ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

 

 

การยอมรับcryptocurrency ในการ

เป็นส่ือกลางแลกเปล่ียน 

- ยอมรับ 

- ไม่ยอมรับ 

การใชส้มาร์ทโฟนทาํธุรกรรมทางการเงินโฟน 

การรับรู้เก่ียวกบั cryptocurrency ในการเป็น

ส่ือกลางแลกเปล่ียน 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชง้าน 

cryptocurrency ในการเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียน 

-ดา้นความรู้  -ดา้นยนืยนั 

-ดา้นการจูงใจ  -ดา้นสงัคม 

-ดา้นการตดัสินใจ -ดา้นเงินเสมือน 

-ดา้นการปฏิบติัใชง้าน 
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           ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ เฉยๆ 

           ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวย 

           ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 สวนที่ 5 การยอมรับในใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางแลกเปล่ียน  

     การสุมตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยาง โดยการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธกีารสุมตัวอยางอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยกำหนดพื้นทีก่ารสำรวจบนส่ือสังคมออนไลน โดยการสุมตัวอยาง แบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) จากส่ือสังคม ออนไลนเชน Facebook LINE เปนหลัก โดยกระจายจำนวน 400 ชุด ทั้งนี้แบบสอบถามไดผาน

การทำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) โดยคา Cronbach’s Alpha โดย ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง

แบบอัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) เทากับ  0.837 และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชการวเิคราะหขอมูลดวยวธิีการ

ทางสถติิโดยใช โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ดงันี้  

 1. วเิคราะหสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  1.1 วิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรและความถี่ในการใชงานสมารทโฟน วเิคราะหขอมูลเกีย่วกบั

การใชงานสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน วิเคราะหการรบัรูเกีย่วกับ cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน 

และวิเคราะหการยอมรับในใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน โดยใช คารอยละ (Percent) และ

ความถี่ (Frequency) การในอภิปายผล 

  1.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการยอมรบัการใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการ

แลกเปล่ียน โดยนำขอมูลทีร่วบรวมไดมาวเิคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนำเสนอขอมูลในรปูแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา 

 2. สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

  2.1 การวิเคราะหพิสูจนสมมติฐานที่ 1 วเิคราะหดวยสถติิการทดสอบคาไคนสแควร (Chi-Square test) โดย

กำหนดระดับนยัสำคัญทางสถติิที่ 0.05 

  2.2 การวิเคราะหพิสูจนสมมติฐานที่ 2 วเิคราะหดวยสถติิ t-test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

  2.3 การวิเคราะหพิสูจนสมมติฐานที่ 3 วเิคราะหดวยสถติิการทดสอบคาไคนสแควร (Chi-Square test) โดย

กำหนดระดับนยัสำคัญทางสถติิที่ 0.05 

  2.4 การวิเคราะหพิสูจนสมมติฐานที่ 4 วเิคราะหดวยสถติิ t-test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

 

4.ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามวิจัยเรื่อง การใชธุรกรรมการเงินผานสมารทโฟนโดยใชสกุลเงิน cryptocurrency ในการ

ซื้อขายแลกเปล่ียน ดังนี้ 

     4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดตอ

เดือน และความถ่ีในการทำธรุกรรมออนไลนผานสมารทโฟนของผูตอบแบบสอบถาม 
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     ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจำนวน 235 คน คิดเปนรอยละ 

58.8 อายุระหวาง 20-30 ป  จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.4 จบการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 258 คน คิดเปนรอยละ 

64.5 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 48.4 สถานภาพ โสด จำนวน 271 คน คิดเปน

รอยละ 67.7 มีรายไดตอเดือน 35,001 – 55,000 บาท จำนวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และกลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความถี่ในการทำธุรกรรมออนไลนผานสมารทโฟนมากกวา 1 ครั้ง/วัน จำนวน 284 คน คิดเปนรอยละ 71.0 

     4.2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชงานสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน 

     ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยใชสมารทโฟนทำธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 395 คน คิดเปนรอยละ 

98.7 

     4.3 วิเคราะหการรับรูเก่ียวกับ cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 

      ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดยินคำวา cryptocurrency มากอน จำนวน 384 คน คิดเปนรอยละ 

97.2 ไมเคยใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน จำนวน 338 คน คิดเปนรอยละ 85.6 สวนใหญรูจัก 

cryptocurrency จากชองทาง Social media จำนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.8 ความสะดวกสบาย ปจจัยที่ทำใหอยาก

ใช cryptocurrency เปนทางเลือกหนึ่งในการใชงาน จำนวน 266 คน คิดเปนรอยละ 67.3 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

สนใจที่จะลองใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน จำนวน 323 คน คิดเปนรอยละ 81.8 

     4.4 วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 

     ผลการวิเคราะหพบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ใน

การเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.73เมื่อจำแนกเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยที่มีระดับ

ความคิดเห็นสูงสุดคือ “ปจจัยดานเงินเสมือน” ที่คาเฉลี่ย 3.98 รองลงมาคือ “ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้น

การปฏิบัติใชงาน” ที่คาเฉล่ีย 3.80 และปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ “ปจจัยความไววางใจ” ที่คาเฉล่ีย 3.55 

     4.5 วิเคราะหการยอมรับในใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน 

      ผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับการใชงาน cryptocurrency จำนวน 382 คน คิดเปนรอยละ 95.5 

     4.6 วิเคราะหการพิสูจนสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 1 : ประชาชนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการ

แลกเปลี่ยนแตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และความถี่ใน

การทำธุรกรรมออนไลนผานสมารทโฟน แตกตางกัน จะมีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานที ่  2 : ประชาชนที ่ม ีการใช สมาร ทโฟนทำธ ุรกรรมทางการเง ินโฟนแตกตางก ัน ม ีการยอมรับ

cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับ cryptocurrency 

ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     สมมติฐานที่ 3 : ประชาชนที่มีการรับรูเกี่ยวกับ cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแตกตางกัน มี

การยอมรับcryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแตกตางกัน พบวา ประชาชนที่มีการรับรู เกี ่ยวกับ 

cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ การเคยไดยินคำวา cryptocurrency มากอน และชองทาง

ที่รูจัก cryptocurrency แตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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     สมมติฐานที่ 4 : ประชาชนที่มีปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการ

แลกเปลี่ยนแตกตางกัน มีการยอมรับcryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน แตกตางกัน พบวา ประชาชน

ที่มีปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชงาน cryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน ประกอบดวย ทุกปจจัยมี

การยอมรับcryptocurrency ในการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และความถี่ในการทำธุรกรรมออนไลนผานสมารทโฟน รวมถึง ปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย ปจจัยความไววางใจ 

ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นความรู ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นจูงใจ ปจจัยดานการ

ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นการปฏิบัติใชงาน ปจจัยดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นการตัดสินใจ ปจจัยดานการ

ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั ้นการยืนยัน ปจจัยดานสังคม และ ปจจัยดานเงินเสมือนแตกตางกัน จะมีการยอมรับ

cryptocurrency ในการเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก กลุม

ตัวอยางรับทราบวา cryptocurrency เปนนวัตกรรมที่สามารถสรางรายได จึงทำใหมีความสนใจที่จะทดลองใช แตการใชงาน 

cryptocurrency เปนเรื่องที่มีความยุงยาก ซับซอนเพราะตองใชทักษะและความเขาใจอยางมาก จึงมีความตองการอยากให

พ ัฒนาcryptocurrency เช น ทำใหการใช งานง ายข ึ ้นหร ือสามารถนำไปใช กับธ ุรกรรมหลายๆแบบได รวมถึงถา 

cryptocurrency ไดรับการยอมรับจากรานคาตางๆ ในการสามารถใชชำระคาสินคาและบริการได      

5.1 ขอเสนอแนะ 

     5.1.การศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษาปจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เชน พฤติกรรมการธุรกรรมทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบน

สมารตโฟน หรือ ความรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เพื่อใหทรายถึงปจจัยที่สงผลตอการยอมรับcryptocurrency ในการเปน

ส่ือกลางการแลกเปล่ียนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  

     5.2.การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มจำนวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น เชน กลุมตัวอยางฝงรานคาซึ่งเปนผูรับชำระสกุลเงิน 

cryptocurrency เพื่อที่จะไดขอมูลที่เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

     5.3. การศึกษาครั้งตอไปควรทำการศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดรับทราบขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนผูใชงาน 

(User) สถาบันการเงินตางๆ (Financial Institution) และ ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand) 
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อิทธิพลการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศอาเซยีน และปจจัยเศรษฐกจิ

มหภาค ตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการ

เชื่อมโยงตลาดทุนอาเซยีน 

The influence of SET Index change factors among ASEAN Economic 

Community and macroeconomic factors on the change of SET Index using the 

ASEAN Capital Market Integration plan. 

 
ปยวัตน ธีระภัทรธนานนท01 และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชยั1

2 

Piyawat Theerapatthananon and Nattawoot Koowattanatianchai  
 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม
แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิรายสัปดาห ของตัวแปรทั้งหมดที่ใชศึกษา ตั้งแต
ปพ.ศ. 2557 ถึง 2564 รวมระยะเวลา 417 สัปดาห และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (KLSE) ดัชนี
ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (IDX) ดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (PSE) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
(FX) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป (BY_10Y) และราคาน้ำมันดิบ (BRENT) เปนตัว
พยากรณที่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนตัวแปรที่เหลือ คือ ดัชนีตลาด
หลักทรัพยสิงคโปร (SGX) มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (FF) และราคาทองคำแทงในประเทศไทย (TG) ไมสามารถ
ทำนายการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

คำสำคัญ : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,ดัชนีตลาดหลักทรัพย,การเชื่อมโยงตลาดทุน,อัตราแลกเปล่ียน,อัตราผลตอบแทน 

Abstract 

The objective of this independent research is to study the influence of SET Index change factors 
among ASEAN Economic Community and macroeconomic factors on the change of SET Index using the 
ASEAN Capital Market Integration plan and using secondary weekly data as a data collector of the total 
variables for the research from 2 0 1 4  to 2 0 2 1  of 4 1 7  weeks, and the statistic used for the data analysis 
include with multiply regression analysis at a significant level of 0.05. The research findings show that Kuala 
Lumpur Stock Exchange, Indonesia Stock Exchange, Philippine Stock Exchange, the exchange rate between 
Thai Baht and US Dollar, U.S. 1 0  Year Treasury Yields, and Brent oil price are a predictor that can predict 
the change of SET  
Index. Other variables, including Singapore Exchange, foreign net purchases, and gold price in Thailand, 
cannot be used to predict the change of SET Index. 

Keywords: ASEAN Economic Community, SET Index, Capital Market Integration, Rate of Exchange, Rate of 
Return 
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1. บทนำ 
 

     การเปดเสรีดานการเคลื่อนยายเงินทุน เปนหนึ่งในเปาหมายหลักของการรวมตัวกันทางดานเศรษฐกิจของประเทศกลุม

อาเซียน คือ มุงไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ทั้งนี้ ในปจจุบันประเทศกำลังพัฒนาสวน ใหญมีแผนทยอยผอน

คลายกฎเกณฑดานเงินทุนเคลื่อนยายมากขึ้น เนื่องจากการเปดเสรีเงินทุนเคลื่อนยาย เปนการพัฒนาตลาดการเงินในประเทศ

และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ การผอนคลายกฎเกณฑดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที ่สงผลกระทบตอกระแสเงินทุน

เคลื่อนยายระหวางประเทศ ภาวะตลาดการเงิน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม (พราวรวี นาคใหม, 2562) นอกจากนี้ 

สรศาสตร สุขเจริญสิน (2556) กลาวถึงการที่จะไดประโยชนอยางเต็มที่จากการเปดเสรีดานเงินทุนนั้น ประเทศตาง ๆ ตองมี

การเตรียมตัวในหลายดาน ที่สำคัญคือ การจัดตั้งตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย เนื่องจากตลาดหลักทรัพยนับวามีบทบาท

สำคัญอยางยิ่งในการที่จะเปนแหลงระดมทุนและจัดสรรทุนอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

จึงไดจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนเพื่อเปนกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาและปฏิรูปตลาดทุนไทย แผนดังกลาวนี้มี

วัตถุประสงคที่สำคัญคือ มุงเนนการสรางความสามารถในการแขงขันของตลาดทุนไทย เพื่อใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก

และเปนกลไกการจัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนดังกลาวยังเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติการสูการเชื่อมโยง

ตลาดทุนอาเซียน (The pan-ASEAN Capital Market Implementation Plan) ในแผนปฏิบัติเพื่อเขาสูการเชื่อมโยงตลาด

ทุนอาเซียน กฎเกณฑการกำกับดูแลตลาดทุนของแตละประเทศจะไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกันและยกระดับเขาสู

มาตรฐานสากลทีละขั้น ชวยใหภาคธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียนสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นได ทำใหตลาดทุน

ของกลุมอาเซียนเปนที่ยอมรับในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก ในขณะที่ตลาดทุนของแตละประเทศจะไมถูกลดบทบาท ทั้งนี้

ตลาดทุนอาเซียนอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: 

ACMF) เพื่อเปนศูนยกลางในการแสดงศักยภาพในการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคอาเซียนที่จะมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณตาง ๆ ในเชิงนโยบายระหวางกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาค ทั้งนี้การเชื่อมโยงของตลาดทุน

อาเซียนนั้น ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนในชวงป 2554 – 2558 ป 2559 – 2563 และป 2564 – 

2568 เพื่อใหสอดรับกับวิสัยทัศนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2568 จากลักษณะดังกลาวเห็นไดวาตลาดหลักทรพัยของ

อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันในทางนิตินัย นอกจากนั้นในทางพฤตินัย เมื่อนำการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยในแตละ

ประเทศมาเปรียบเทียบก็พบวามีการเคลื่อนไหวของดัชนีดังกลาวที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบดวยแผนภาพ 

และการเคลื่อนไหวดังกลาวยังไมเพียงพอในการพิสูจนถึงอิทธิพลระหวางแตละดัชนีในตลาดหลักทรัพยอาเซียน ตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงจำเปนตองนำเครื่องมือคณิตศาสตรเชิงสถิติมาประกอบการวิเคราะห เพื่อใหการวิเคราะหมี

ความแมนยำเชิงสถิติมากยิ่งขึ้น ดวยสาเหตุขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาอิทธิพลของปจจยัการเปล่ียนแปลงดัชนี

ตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดทรัพยของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่สงผล

ตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อศึกษาปจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาคที่สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้มีความคาดหมายที่จะทำใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธของการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด

หลักทรัพยในกลุมประเทศอาเซียนและปจจัยเศรษฐกิจตาง ๆ ที่จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุนได ประโยชนตอหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการกำหนดนโยบายดานตลาดหลักทรัพยหรือนโยบายดานเศรษฐกิจระดับมหภาค โดย

สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชประกอบการวางแผนกำหนดนโยบายในการลงทุน และประโยชนตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในการวางแผนพัฒนาตลาดทุนไทยรวมถึงการนำเสนอนโยบายระหวางกันเพื่อพัฒนาตลาดทุน

ในภูมิภาคใหเปนที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลกในการจัดประชุมครั้งตอไป  
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     ดัชนี (Index) คือ คาทางสถิติที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตาง ๆ เชน ดัชนีราคา 

ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีอัตราดอกเบี้ย เปนตน ดังนั้นเมื่อนำมาใชกับหลักทรัพยประเภทหุน จึงหมายถึง คาทางสถิติที่แสดงใหเห็นถึง

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของผลการดำเนินงานของตลาดหุนหรือหมวดธุรกจิของตลาดหุน  

     Capital Markets Integration: CMI (2008) หรือการบูรณาการของตลาดทุนในอาเซียน ไดเริ ่มตนขึ้นเมื่อป     ค.ศ. 

2008 และเปนหนึ่งในเปาหมายที่มีความกาวหนาในการดำเนินการมากที่สุด เนื่องจากมีองคกรที่มีความเปนเอกเทศ และมี

การจัดการประชุมรวมกันเปนระยะ ซึ่งกลไกการประชุมดังกลาวเรียกวา ASEAN Capital Markets Forum: ACMF หรือการ

ประชุมตลาดทุนอาเซียน และไดมีการกำหนด ASEAN capital market integration plan หรือที่เรียกวา Implementation 

Plan ขึ้น โดย Implementation Plan ดังกลาวไดกำหนดหัวขอการดำเนินการแบบกวางได 3 ประการ คือ การสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการบูรณาการในภูมิภาค การสรางโครงสรางพื้นฐานของตลาดผลิตภัณฑและตัวกลางที่ไดรับความ

สนใจของภูมิภาค และการสรางความเขมแข็งในการดำเนินการบูรณาการตลาดทุน 

     การศึกษาของ Beale et al. (2004) พบวาการเชื่อมโยงตลาดการเงินสามารถกอประโยชนในดานการกระจายความเสี่ยง

การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่สามารถกระทำไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาระบบการเงินและการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนั้นการศึกษาของ Kalemli-Ozcan and Mangenelli (2008) เห็นวาการ

เชื ่อมโยงตลาดการเงินสามารถชวยในเรื ่องของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินใหมีประสิทธิภาพมากขึ ้น เนื ่องจาก

ผูประกอบการที่ตองการเงินทุนสามารถเขาถึงแหลงทุนที่ใหญขึ้นภายใตชองทาง และกระบวนการที่สะดวกมากขึ้น ในขณะที่

สถาบันการเงินที่ทำหนาที่จัดสรรทรัพยากรสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสูการประหยัดจากขนาด 

(Economy of cale) สอดคลองกับ Levine (2001) ที่เห็นวาการเชื่อมโยงตลาดการเงินสามารถชวยลดตนทุนการดำเนินงาน

ของสถาบันการเงินจากการประหยัดจากขนาด จึงสามารถทำหนาที่ตัวกลางในการจัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการระยะยาวที่

อาจมีความเส่ียงมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพในการผลิต (productivity growth) ในระยะยาวได  

     นอกจากนี้ สมยศ อวเกียรติ และ สิทธิพร ประวัติรุงเรือง (2559) ไดอธิบายถึง ทฤษฎีฟชเชอร (The Fisher Effect) ที่

คิดคนโดย Irving Fisher เพื่อใชอธิบายความสัมพันธของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสองประเทศกับความแตกตางของอัตรา

ดอกเบี้ยสองประเทศ ซึ่งถาหากอัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตางประเทศเพิ่มขึ้น จะทำใหความแตกตางอัตรา

แลกเปล่ียนของประเทศที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นกับตางประเทศมีคาต่ำลง นั่นหมายถึงคาเงินในประเทศจะลดลง และคาของ

เงินสกุลที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกวาจะเพิ่มขึ้น เปนผลมาจากอัตราดอกเบี้ยของสองประเทศตางกัน จะทำใหเงินทุนเคลื่อนยายจาก

ประเทศที่ใหผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยต่ำไปยังประเทศที่ใหผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา ทั้งนี้ผลตอบแทนอัตรา

ดอกเบี้ยดังกลาวมักจะอยูในรูปของ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) ซึ่งเปนผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวัง

จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอายุตาง ๆ สำหรับพันธบัตรรัฐบาลที่นักลงทุนทั่วโลกใหความสนใจคือ พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา อายุ 10 ป (10-year Treasury Yield) ทั้งนี้ถาหากอัตราดอกเบี้ยคอย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น จากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ดี ถือวาเปนสัญญาณอันดีตอผูลงทุนในตลาดหุน แตเมื่อไหรก็ตามที่มีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว จะทำใหเกิดผลกระทบตอบริษัทที่จะมีตนทุนในการกูยืมเพื่อทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่ม

สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ในสายตาของนักลงทุนจะมองวา การเขาไปลงทุนในตราสารหนี้จะใหผลตอบแทนที่ดีกวา เมื่อเทียบกับตรา

สารทุนที่ใหผลตอบแทนเทาเดิม จึงทำใหความตองการที่จะลงทุนในหุนลดลง  

     จากแนวคิดในการเคลื่อนยายเงินทุนของ Nurkse สามารถอธิบายถึงการเคลื่อนยายเงินทุน จากประเทศที่พัฒนาไปยัง

ประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากความแตกตางของอัตราดอกเบี้ยระหวางประเทศ เพราะประเทศที่พัฒนาแลวมี
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ปริมาณเงินทุนคอนขางมาก อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับที่ไมสูง ปริมาณเงินจึงไหลออกนอกประเทศไปยังประเทศที่ให

ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงกวา ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มีปริมาณเงินทุนภายในประเทศ

คอนขางต่ำประเทศที่กำลังพัฒนามีความตองการเงินทุนสูง เพื่อที่จะนำไปขยายธุรกิจตาง ๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน

ภายในประเทศ (พรทิพย จตุพรมงคลชัย, 2550) จึงทำใหประเทศที่กำลังพัฒนามองเห็นโอกาสในการเติบโตของประเทศ

เหลานั้น จึงสงเงินทุนในรูปแบบตาง ๆ ไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเปนการชดเชยอุปสงคสวนเกิน และแสวงหากำไร

จากการลงทุน  

     การศึกษาปจจัยดานดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวาดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย

กัวลาลัมเปอร ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย ดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส และ ดัชนี

ราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยสิงคโปร สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) อยางมีนัยยะสำคัญ

ตามการศึกษาของ รัตนกลุ ประทีปะวณิช (2554) เรื่องการวิเคราะหความสัมพันธระหวางดัชนีหลักทรัพยของไทยกับประเทศ

ในกลุมสมาชิก ASEAN นอกจากนั้นสำหรับดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห ยังพบวาสงผลตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) เชนเดียวกัน ตามผลการศึกษาของ ภารดี โพธิพฤกษ (2563) เรื่องความสัมพันธ

ระหวางตลาดหลักทรัพยไทย และตลาดหลักทรัพยในอาเซียน 

     การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค พบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป และมูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยางมีนัยยะสำคัญตามการศึกษาของ วันเฉลิม สงวนสิน (2564) นอกจากนั้นยังพบวาราคาน้ำมันดิบโลก และ

ราคาทองคำแทงในประเทศไทย สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยยะสำคัญเชนเดียวกัน ตาม

การศึกษาของ พรนภา เถาวัลย (2558) เรื ่องการวิเคราะหความผันผวนของราคาน้ำมันดิบตอดัชนีหลักทรัพยในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม  

      

การศึกษาครัง้นีผู้วิจัยไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานการศึกษาและวิทยานิพนธที่

เกี่ยวของ สามารถนำตวัแปรมากำหนดเปนกรอบแนวความคิดไดดังน 

            ตัวแปรอิสระ (Independents Variable)    ตัวแปรตาม (dependents Variable) 

  ดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

ตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (KLSE) 

ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (IDX)  

ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (PSE)  

ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX)  

ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (HOSE)  

  ปจจัยเศรษฐกิจมหภาค  

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรัฐอเมรกิาประเภท  

อายุ 10 ป (BY_10Y) 

มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (FF) 

ราคาน้ำมันดิบเบรนท (Brent) 

ราคาทองคำแทงในประเทศไทย (TG)  

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(SET) 
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ตัวแปรควบคุม (Controlled variable)  

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
 

     ดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร ดัชนีตลาดหลักทรัพย

อินโดนีเซีย ดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส ดัชนีตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ดัชนีตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห และปจจัยเศรษฐกิจ

มหภาค ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภท

อายุ 10 ป มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำแทงในประเทศไทย มีความสัมพันธกับดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษาอิทธิพลของปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัย

เศรษฐกิจมหภาคตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุน

อาเซียน เปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดรวบรวมจากขอมูลสถิติยอนหลังรายสัปดาหของดัชนี

ตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาค ในป พ.ศ. 2557 ถึง 2564 จำนวน 417 

สัปดาห ตัวแปรอิสระประกอบดวย ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (KLSE) ดัชนีตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (IDX) ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (PSE) ดัชนีตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (SGX) ดัชนีตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (HOSE) อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป 

(BY_10Y) มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (FF) ราคาน้ำมันดิบ (BRENT) และราคาทองคำ (TG) สวนตัวแปรตามคือ ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีการกำหนด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส เปนตัวแปรควบคุม ในการศึกษาครั้งนี้ 

     การวิเคราะหขอมูลเริ ่มจากการสรางสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด 

(Ordinary Least Square) ซึ่งสามารถสรางแบบจำลองไดดังตอไปนี้ 

 

     SETt = C + β1 KLSEt + β2 IDXt + β3 PSEt + β4 SGXt + β5 HOSEt - β6 FXt + β7 BY_10Yt      

+ β8 FFt + β9 Brentt – β10 TGt + β11 DJIt + ε      (1) 

 

สมการที่ (1) แสดงแบบจำลองการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ 

ชวงเวลา t 

จากนั้นจึงทำการทดสอบความนิ่งของขอมูลทั้งหมดโดยใช Unit Root Test หลังจากขอมูลมีความนิ่งแลว จึงพิจารณาคา

สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เมื่อสมการไมมีปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปร จึงนำ

ขอมูลที่ไดจากขั้นตอนตาง ๆ มาทำการวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในรูปของสมการถดถอย

ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI) 
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เชิงซอน (Multiple Regression) หลังจากนั้นผูศึกษายังกำหนดการทดสอบความสัมพันธภายในตัวแปรอิสระเองผานชวงเวลา

ที่แตกตางกัน หรือ ความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) และไดทำการทดสอบปญหาคา

ความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อนไมคงที่ ซึ่งเปนการทดสอบปญหา Heteroskedasticity แลวจึงนำผลที่ไดมาสรุปและ

อธิบายถึงความสัมพันธของตัวแปรปจจัยการเปล่ียนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัย

เศรษฐกิจมหภาคตอการเปลี ่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอผลการศึกษา อธิบายถึง

ความสัมพันธโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงขอมูลทางสถิติ ดำเนินการวิเคราะหและแปรผล และใชสถิติการวิเคราะห

สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการวิเคราะหขอมูลการทดสอบความนิ่งของขอมูลโดยใชวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ระดับ Level 

พบวาขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรสวนใหญยังไมมีความนิ่ง ผูศึกษาจึงเลือกปรับขอมูลใหมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นในระดับ 1st 

difference หลักจากนั้น ผูศึกษายังไดพิจารณาทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยเครื่องมือ Pearson 

Correlation และ Variance inflation factor เพิ่มเติม และพบวามีเพียงความสัมพันธระหวางดัชนีตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห 

(HOSE) และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DJI) ที่มีคา Variance Inflation Factor (VIF) เทากับ 12.089 ซึ่งมีคาเกิน 10 

แสดงวามีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) จากผลการวิเคราะห จึงสามารถสรุปไดวา ผูวิจัยจำเปนตอง

ตัดดัชนีตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (HOSE) ออกจากการศึกษาเพื ่อไมใหเกิดปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

(Multicollinearity) ทั้งนี้สาเหตุที่ทำใหผูวิจัยเลือกตัดดัชนีตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (HOSE) ออกจากการศึกษา เนื่องจาก 

FTSE ไดจัดระดับให ตลาดหลักทรัพยในประเทศเวียดนามอยูในระดับ Frontier Market (ตลาดหุนชายขอบ) ซึ่งนาจะไม

สงผลกระทบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ถูกจัดใหอยูในระดับ Advanced Emerging Market (ตลาดเกิดใหมชั้น

นำ)  

ตารางที่  1  ผลทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ 

ตัวแปร Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

คาคงที ่ -0.0016 0.0149 -0.1073 0.9146 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (DLOG(KLSE)) 0.3816 0.0595 6.4122 0.0000* 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซยี (DLOG(IDX)) 0.1182 0.0457 2.5854 0.0101* 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (DLOG(PSE)) 0.0964 0.0381 2.5282 0.0118* 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (DLOG(SGX)) 0.0410 0.0353 1.1608 0.2464 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(DLOG(FX))  
-0.3396 0.1044 -3.2514 0.0012* 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรัฐอเมรกิาประเภทอาย ุ

10 ป (D(BY_10Y)) 
0.0195 0.0083 2.3555 0.0190* 

มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (LOG(FF)) 0.0002 0.0012 0.1301 0.8966 

ราคาน้ำมันดิบ (DLOG(BRENT)) 0.0288 0.0145 1.9803 0.0483* 
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ราคาทองคำในประเทศไทย (DLOG(TG)) 0.0120 0.0539 0.2227 0.8239 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DLOG(DJI)) 0.1933 0.0412 4.6973 0.0000* 

 

Adjusted R square= 0.4924,  R square= 0.5058,  Prob(F-statistic)= 0.000*, p<0.05 

 

    จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยวิธีการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ซึ่งสามารคำนวณคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรและคา t-statistic 

ของตัวแปร ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอน และจากการศึกษา อิทธิพลของปจจัยการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปลี่ยนแปลงของ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบวามีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัวแปรที่สงผลกระทบตอ

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื ่อพิจารณาคา Prob.รายปจจัย พบวา ดัชนีตลาด

หลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (DLOG(KLSE)) ดัชนีตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (DLOG(IDX)) ดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส 

(DLOG(PSE)) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรร ัฐบาลสหร ัฐอเมร ิกาประเภทอายุ 10 ป (D(BY_10Y)) ราคาน้ำม ันดิบ 

(DLOG(BRENT)) และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DLOG(DJI)) สงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติเชิงบวก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (DLOG(FX)) สงผลกระทบตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติเชิงลบ สวนตัวแปรอื ่น ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 

(DLOG(SGX)) มูลคาซื้อสุทธิของนักลงทุนตางชาติ (DLOG(FF)) และราคาทองคำแทงในประเทศไทย (DLOG(TG)) ไมสามารถ

ทำนายการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ทั้งนี้คา R2 ที่ได เทากับ 0.5058 หรือ Adjusted R2 

เทากับ 0.4924 แสดงวาตัวแปรพยากรณสามารอธิบายตัวแปรตามคือดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประมาณรอย

ละ 50 ซึ่งสวนตางอีกรอยละ 50 สามารถอธิบายไดดวยปจจัยอื่นที่นอกเหนือจากตัวแปรที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นจึง

สามารถประมาณคาความสัมพันธระหวางอิทธิพลของปจจัยการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหลักทรัพยในกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และปจจัยเศรษฐกิจมหภาคตอการเปล่ียนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดนำผลการวิเคราะห

ขอมูลมาเขียนในรูปสมการเชิงพยากรณ ไดดังตอไปนี้ 

 

     DLOG(SET)  =  -  0.0016  +  0.3816 (DLOG(KLSE))  +  0.1182 (DLOG(IDX))  +  0.0964 (DLOG(PSE))                  

-  0.3396 (DLOG (FX))  +  0.0195 (D(BY_10Y))  +  0.0288 (DLOG (BRENT))                   +  

0.1933 (DLOG (DJI))        (2) 

 

     สมการที ่ (2) สำหรับการพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ ์ ทำใหทราบวา เมื ่อดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร 

(DLOG(KLSE)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3816 ดัชนีตลาดหลักทรัพย

อินโดนีเซีย (DLOG(IDX)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1182 ดัชนีตลาด

หลักทรัพยฟลิปปนส (DLOG(PSE)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.0964 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป (D(BY_10Y)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.0195 ราคาน้ำมันดิบ (DLOG(BRENT)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 0.0288 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส (DLOG(DJI)) เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพิ ่มขึ ้นรอยละ 0.1933 และอัตราแลกเปลี ่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 
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(DLOG(FX)) เพิ ่มสูงขึ ้นรอยละ 1 ทำใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลดลงรอยละ 0.3396 ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษา ไดแก ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร (KLSE) ดัชนีตลาดหลักทรัพย

อินโดนีเซีย (IDX) ดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (PSE) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป 

(BY_10Y) และราคาน้ำมันดิบ (BRENT) มีอิทธิพลในเชิงบวกตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) มีอิทธิพลในเชิงลบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

     ดัชนีตลาดหลักทรัพยกัวลาลัมเปอร ดัชนีตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (IDX) และดัชนีตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (PSE) มี

ความสัมพันธเชิงบวกตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามลักษณะแนวคิดโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ และ

แนวคิดการรวมตัวกันของตลาดหลักทรัพยทั่วโลก (Bodie, 2009) นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดที่วาตลาดหลักทรัพยที่

มีที ่ตั ้งอยู ใกลเคียงกัน กรณีดังกลาวคือ อยู ในพื ้นที ่ของอาเซียน จะมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ และมีระดับ

ความสัมพันธในระดับที่สูงกวาซึ่งเปนไปตามแนวคิด Regional effect ในเรื่องของความสัมพันธทางดานที่ตั้ง และภูมิประเทศ 

(พรชัย ชุนหจินดา, 2548)  

     อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทอายุ 10 ป (BY_10Y) มีความสัมพันธเชิงบวกตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเปนไปตามลักษณะแนวคิดของ ธนาคารกสิกรไทย (2561) ที่อธิบายถึง พันธบัตรรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา อายุ 10 ป (10-year Treasury Yield) ทั้งนี้ถาหากอัตราดอกเบี้ยคอย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น จากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ดี ถือวาเปนสัญญาณอันดีตอผูลงทุนในตลาดหุน ทำใหนักลงทุนมีความสนใจที่จะเขามาลงทุนในตลาดหุนเพิ่มมาก

ขึ้น สงผลใหดัชนีตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ วันเฉลิม สงวนสิน และ บุฏกา ปณฑุร

อัมพร (2564) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสถานการณโควิด 

     ราคาน้ำมันดิบ (BRENT) มีความสัมพันธเชิงบวกตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากหุนกลุมพลังงาน 

(Resource) ถือวามีผลตอการเคลื่อนไหว ดวยมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดที่มีสัดสวนมากถึงรอยละ 20 ของดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) ทั้งนี้การเคล่ือนไหวของราคาน้ำมันดิบมีผลอยางมากตอทิศทางผลประกอบการของ

ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะ เนื่องจากตนทุนการผลิตคอนขางคงที่ ดังนั้น กำไรจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับราคาขายน้ำมันเปนหลัก 

หมายถึง เมื่อราคาน้ำมันสูง จะทำใหกำไรสูงตาม ผลประกอบการออกมาดี สะทอนไปยังราคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พรนภา เถาวัลย (2558) เรื ่องการวิเคราะหความผันผวนของราคาน้ำมันดิบตอดัชนีหลักทรัพยในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม  

     อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) มีความสัมพันธเชิงลบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เฉลิม สงวนสิน และ บุฏกา ปณฑุรอัมพร (2564) ที่ไดอธิบายถึง การแข็งคาและออนคาของสกุล

เงินตรา ถาหากมีการคาดการณวาคาของเงินในประเทศจะแข็งคาขึ้น เงินทุนจากตางประเทศจะไหลเขามาและจะสงผลให

อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับตางประเทศ สงผลให   อุปสงคของเงินตราในประเทศเพิ่มมากขึ้น และดัชนี

ราคาหลักทรัพยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม 

     การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยในประเทศสมาชิกอาเซียน สวนใหญมีความสัมพันธและ

ปรับตัวในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แสดงถึงประสิทธิผลจากการจัดทำ

แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน ตามวัตถุประสงคที่จะทำใหการกำกับดูแลตลาดทุนของแตละประเทศไดรับการ
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ปรับปรุงใหสอดคลองกันและยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล ทั้งนี้จึงกลาวไดวาการรวมกลุมกันทางดานตลาดทุนโดยการจัดตั้ง

ตลาดหลักทรัพยอาเซียน เปนการเพิ่มมูลคาและสภาพคลองของตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้แลวยังเปนเครื่องมือในการระดม

ทุนของภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีโอกาสในการระดมเงินทุนในจำนวนเงินที่เพิม่มากขึ้น และตนทุนทางการเงินที่

ต่ำลง ทำใหเกิดการเชื่อมโยงไหลเวียนกันทางดานการเงินการลงทุนในอาเซียนไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ยกระดับตลาดหลักทรัพยของประเทศสมาชิกอาเซียนใหสามารถแขงขันกับตลาดในระดับนานาชาติ และเปนอีกกลไกหนึ่งที่

แสดงถึงความเปนอินทิเกรชั่น (Integration) จากการเปนประชาคมอาเซียนดวย นอกจากนี้นักลงทุนทั้งในและตางประเทศ

สามารถที่จะนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจากการพิจารณาตวั

แปรปจจัยตาง ๆ ที่ไดทำการศึกษาในครั้งนี้ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 

     1. ผู ลงทุนทั ้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะลงทุนในตลาดหลักทรัพย สามารถนำผลการศึกษาครั ้งนี ้ไป

ประกอบการคาดการณ หรือทำนายแนวโนมของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ผานการพิจารณา 

และสังเกตปริมาณ และความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยภายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนสอยาง

เปนระบบ 

     2. หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ดำเนินการเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตลาดหุนที่

ยังไมไดเปนสมาชิกในตลาดหลักทรัพยอาเซียน (ASEAN securities market) สามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปเปนแนวทาง

ประกอบการตัดสินใจที่จะปรับปรุงกฎเกณฑเพื่อใหสามารถแขงขันกับตลาดในระดับนานาชาติได  

     3. หนวยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) สามารถที่จะปรับปรุงกฎเกณฑใน

แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการยกระดับเขาสูมาตรฐานสากลของตลาดหลักทรัพย

อาเซียน ผานการพิจารณาแนวโนมความสัมพันธระหวางตลาดหลักทรัพย จากงานวิจัยในครั้งนี้ 

     4. หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปประกอบการกำหนดนโยบายดานตลาดหลักทรัพย

หรือนโยบายดานเศรษฐกิจระดับมหภาค รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหขยายตัวไดตาม

เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

1. การศึกษาครั้งนี้ เนนศึกษาปจจัยที่สงผลตอดัชนีตลาดทรัพยประเทศไทย เปนหลัก จึงขาดมิติของการพิจารณา ที่ดัชนีตลาด

ทรัพยประเทศไทย จะสงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยประเทศอื่น การศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาระหวางประเทศ

ภายในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

     2. การศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรอิสระเพียง 2 ประเภท ไดแก ตัวแปรอิสระระดับภูมิภาคอาเซียน และตัวแปรอิสระระดับโลก 

โดยขาดมิติของความรวมมือทางเศรษฐกิจอื่น เชน ASEAN+3 หรือ ASEAN+6 ซึ่งจะมีประเทศอื่นเขามามีบทบาท โดยเฉพาะ

บทบาททางเศรษฐกจิ เชน ประเทศจีน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด และประเทศ

อินเดีย เปนตน และประเทศเหลานี้เอง ลวนเปนประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญกวาประเทศไทย การศึกษาครั้งหนาจึง

ควรนำประเทศขางตนมารวมพิจารณาดวย 
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ขอจำกัดของการศึกษาในครั้งนี้ 
 

     เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้กำหนดใหมีตัวแปรตาม เพียงตัวแปรเดียว คือ ดัชนีตลาดทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งขาดการ

พิจารณาใหตลาดหลักทรัพยอื่นที่ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางกันมาเปนตัวแปรตามรวมดวย จึงทำใหขาดมิติในสวน

ของอิทธิพลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะกระทบกับตลาดหลักทรัพยอื่นในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น

ผูที่ตองการนำผลการศึกษาไปใชในการศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาความสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟค่ัวบดของผูบริโภคผาน

ชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Affecting to Roast Coffee Decision via Online Channel  

of People in Bangkok 
 

ปยะพล สิทธสิกุลเดช0

1 และ ดร.อนุฉัตร ชำ่ชอง1

2 

Piyapon Sithisakuldej and Anuchat Chamchong 

  

 

บทคัดยอ 
     งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริโภคอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบามออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อทดสอบผลการศึกษาวาเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไวหรือไม 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ 1, ประชากรศาสตร 2, พฤติกรรมผูบริโภค 3, สวนประสมทางการตลาดบริการ 4 

 

Abstract 
     This research aims to study demographic factors, consumer behavior factors and service market mix 

(7P’s) factors affecting to roast coffee decision via online channel of people in Bangkok. The sample group 

used in this research consisted of 400 people with roast coffee consumer aged 18 over, lived in Bangkok 

area. The tool used to collect data was an online questionnaire and analyze data by descriptive statistic 

unites used to measurable data are percentage, mean and standard deviation. Including inferential statistics 

by Independent Sample T-Test, One-Way ANOVA and Multiple Linear Regression significance level 0.05 for 

test result of research to provable hypothesis. 

 

Keywords: Decision 1, Demographic 2, Consumer Behavior 3, Service Market Mix 4 
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1. บทนำ 

     การที่ปริมาณความตองการใชกาแฟของโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2561 มีอัตราการขยายตัวของความ

ตองการใชกาแฟโลกรอยละ 1.06 โดยประเทศที่มีความตองการกาแฟมากที่สุด ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล 

ญี่ปุน รวมคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 64 ของความตองการทั้งหมดในทางกลับกันผลผลิตกาแฟของโลกกลับมีอัตราการ

ขยายตัวลดลงรอยละ 1.24 ซึ่งพื้นที่ประเทศที่ปลูกกาแฟที่สำคัญของโลก ไดแก บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนิเซีย ที่คิด

เปนสัดสวนรอยละ 66 ของผลผลิตทั้งหมด ปจจุบันประเทศไทยมีจำนวนการสงออกเมล็ดกาแฟไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

สูงสุด โดยป พ.ศ. 2561 มีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 74 ที่สำคัญแมประเทศไทยจะเปนผูสงออกกาแฟสำเร็จรูปเปนลำดับ

ที่ 6 ของโลก ขณะที่ความตองการใชเมล็ดกาแฟในประเทศป พ.ศ. 2561 อยูที่ 95,000 ตันตอป แตกลับผลิตไดเพียง 23,617 

ตัน จึงตองนำเขาถึง 68,616 ตัน หรือคิดเปนรอยละ 72 เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ (Department of 

Trade Negotiations, 2018) นอกเหนือจากนี้ ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 5-

6 โดยเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ.2558-2560 รวมถึงประมาณเมล็ดกาแฟชนิดที่ยังไมไดคั่วที่ถูกนำเขามาจากตางประเทศในป พ.ศ.

2560 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2555 ถึงรอยละ 93 ในระยะเวลาเพียงแค 5 ป โดยตัวเลขเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง

ประมาณการบริโภคกาแฟของชาวไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (Kasikorn Research Center, 2018) 

     จากสถานการณการแพรระบาด Covid19 ทำใหรูปแบบวิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหพฤติกรรมผูบริโภคปรับ

วิถีการเลือกซื้อบนชองทางออนไลนมากยิ่งขึ้น แตสำหรับธุรกิจกาแฟโลก โดยภาพรวมป พ.ศ. 2564 ไมไดรับผลกระทบจาก

สถานการณขางตนมากนัก ซึ่งสวนใหญกระทบในสวนธุรกิจกาแฟภาคบริการ (รานกาแฟ) แตธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะ

ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟค่ัวบด โดยผูบริโภคสวนใหญใชบริการรานกาแฟนอยลง และปรับวิถี

ชีวิตจากการดื่มกาแฟที่รานเปนการชงดื่มเองที่บาน/ที่พักอาศัย กาแฟคั่วบดบรรจุซองจึงเปนทางเลือกแรกๆที่ผูบริโภคนึกถึง 

และเลือกสรรสำหรับคอกาแฟแท โดยสามารถนำไปชงผานเครื่องทำกาแฟตามที่ผูบริโภคตองการหลากหลายวิธี สงผลให

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑกาแฟคั่วบดเติบโตสูงขึ้นเปนอันดับตนๆ รวมถึงการแขงขันของตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑกาแฟค่ัว

บดสูงขึ้น และแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคที่เขารานกาแฟก็นอยลง หันมาทำกาแฟสดทานเองที่บานมากขึ้น รวมทั้งการสราง

คอนเทนต home café ของผูบริโภควิถีชีวิตใหม (new normal) กำลังเปนที่นิยมในชองทางสังคมออนไลน ดังนั้น ผูวิจัยจึง

สนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบด จึงตอบโจทยและนาสนใจในเรื่องของการการแขงขัน

ของตลาดเมล็ดกาแฟคั่วบด และสามารถนำไปใชประโยชนไดทั้งผูประกอบการ และผูบริโภค จึงเปนที่มาของปญหาทางการ

คนควาอิสระวิจัยที่ผูวิจัยตองการศึกษา 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1. เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของ

ผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2. เพื่อศึกษาความแตกตางปจจัยดานพฤติกรรม (5W1H) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบด

ของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบด

ของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร 

     ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณ (2559) ได ให ความหมายวา ทฤษฎีทางดานประชากรศาสตร ค ือ ล ักษณะทางดาน

ประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ การศึกษา เปนเกณฑที่ใชแบงสวนการตลาด ซ่ึง

ประชากรเปนตัวแปรที่สามารถเขาถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล 

การอางอิงในเนื้อหาใหใชระบบ นาม-ป โดยภาษาไทยใช (ชื่อ-นามสกุลผูแตง, ปพ.ศ.) เชน (ปญญา งามดี, 2549) สำหรับ

ภาษาอังกฤษใหใช (นามสกุลผูแตง, ปค.ศ.) เชน (Fama, 1992) ผูเสนอบทความเปนผูรับผิดชอบในความครบถวนและถูกตอง

ของเอกสารอางอิงทั้งหมด 

 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (5W1H) 

    Kotler and Keller (2012) ไดใหความหมายวา กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานนั้นมีบทบาทสำคัญตอการตัดสินใจซื้อที่

แทจริงของผูบริโภค (Consumers actual buying decision) นักการตลาดควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค โดย

จะเปนคำถามในเรื่องของ ใคร อะไร เมื่อไหรที่ไหน อยางไร ทำไม (Who, What, When, where, why, How) องคกรที่ชาญ

ฉลาดจะพยายามที่จะเขาใจกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางถองแท ทั้งประสบการณของผูบริโภคในเรื่องของการ

เรียนรู การตัดสินใจเลือก การใชงาน หรือแมแตการเลิกใชงานตัวผลิตภัณฑนั้นๆ นักวิชาการทางการตลาดไดพัฒนาขั้นตอนใน

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s (Service Marketing) 

    Kotler and Kevin (2012, น 47) สวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing mix) คือ เครื ่องมือที่กิจการสามารถ

ควบคุมได เพื่อใชตอบสนองความตองการของลูกคา สวนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s ถูกนำมาตอ

ยอดจาก 4P’s เพื่อใชกำหนดกลยุทธการตลาด ซึ่งประกอบดวย Product, Price, Place, Promotion, People, Process 

และ Physical Evidence เปาหมายสวนประสมการตลาดสรางเพื่อใหลูกคาถูกการโนมนาวใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ

ของกิจการ และบริการนั้นๆ 

 

แนวคิด และทฤษฎีการตัดสนิใจซื้อ 

    ราช ศิริวัฒน (2560) ไดใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1) การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื่อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความตองการของตนเอง ขั้นที่ 2) การ

คนหาขอมูล ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนำมาใชในการ

ประเมินทางเลือก ขั้นที่ 3) การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนำขอมูลที่ไดรวบรวมไวมาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอดี 

ขอเสีย เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคามากที่สุด ขั้นที่ 4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน 

ผูประเมินจะทราบขอดี ขอเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ดในการแก็ปญหามักใชประสบการณใน

อดีตเปนเกณฑ ขั้นที่ 5) การประเมินภายหลังการซื้อ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนำผลิตภัณฑที่ซื้อนั้นมาใช 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวจิัย ศึกษาเรื่องปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟค่ัวบดของ

ผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขตกรงุเทพมหานครกรุงเทพมหานคร 

 

3. วิธีการศึกษา 

จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เคยซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผานชองทางออนไลน

ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปขึ้นไป อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อุปโภคและบริโภคกาแฟสด เมล็ดกาแฟคั่วบด 

โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability sampling) ผานวิธีการเลือกกลุมผูบริโภค

ตัวอยาง แบบสุมตามสะดวก (Convenience Sampling) 

     ขนาดประชากรหรือจำนวนผูบริโภคสินคาเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขต

อำเภอเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ไมทราบจำนวนที่แนชัด จึงอางอิงจากตาราง Taro Yamane หาคาประชากรในการศึกษา

ครั้งนี้ ตามความคลาดเคล่ือน ± 5% ไดคาตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

วิธีการสุมตัวอยาง 

     ทำการแจกแบบสอบถามผานชองทางออนไลน โดยการแนบลิงคผานกลุม Facebook: Specialty Coffee Club TH,  จัด

โตะกาแฟ (Home Café), Café Hopping Thailand และผูวิจัยจะนำผลมาวิเคราะหพรอมประมวลผล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิยั

ใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผลทั้งหมด โดยผลที่ไดจะไดในรูปแบบ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การวิเคราะหขอมูล 

     1. ขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร และ 2. ขอมูลปจจัยดานพฤติกรรมผู บริโภค (5W1H) ใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และ

นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจ

ซื้อ ดวย normality test เพื่อทดสอบ normality ของขอมูล หากขอมูลมีการกระจายแบบปกติจะใชการวิเคราะหสองกลุม

ประชากรดวย Independent Sample T-Test หรือมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหดวยความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) 
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     3. ขอมูลปจจัยดานการตัดสินใจซื้อ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแกคาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉล่ีย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำ

บรรยาย 

     4. ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉล่ีย 

(Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง และนำเสนอใน

รูปตารางประกอบคำบรรยาย และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการตัดสินใจซื้อ ดวย 

normality test เพื่อทดสอบ normality ของขอมูล หากขอมูลมีการกระจายแบบปกติจะใชการวิเคราะหสองกลุมประชากร

ที่มากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหดวยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชอธิบายปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดของผูบริโภคผานชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

     ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรจากกลุมประชากรตัวอยางทัง้ 

400 คน เปนผูที่ทำงาน กำลังศึกษา หรือพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และในชวง 1 - 12 เดือนที่ผานมา ผูบริโภคซื้อ

เครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดบนชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวยประชากรเพศชาย คิดเปน

รอยละ 41.2 ซึ่งนอยกวาประชากรเพศหญิง คิดเปอนรอยละ 58.8 โดยมีอายุระหวาง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 32.8 ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 71.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 52.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 

30,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.8 

     ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค (5W1H) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค (5W1H) จาก

กลุมประชากรตัวอยางทัง้ 400 คน ผูบริโภคซื้อเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟค่ัวบดบนชองทางออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความถี่ในการซื้อ 3 – 4 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 54.3 มีขนาดบรรจุกรัม 250 กรัมตอซอง คิดเปนรอยละ 59.3 จะซื้อเมื่อ

ราคาเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 251 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 44.0 จะนำเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดเพื่อนำไปอึปโภคและ

บริโภคกาแฟสดเฉลี่ย 2 แกวตอวัน คิดเปนรอยละ 59.3 จะสั่งซื้อผานชองทางออนไลน Social Media คิดเปนรอยละ 49.5 

ประเภทเมล็ดกาแฟค่ัวบดที่ชื่นชอบที่สุดคือ Thailand และ Ethiopia คิดเปนรอยละ 27.3 ซึ่งมีระดับการค่ัว ค่ัวกลาง คิดเปน

รอยละ 65.4 ระดับการบด บดแบบ Filter/Drip คิดเปนรอยละ 54.5 สะดวกชำระเงินผานชองทางออนไลน Debit/Credit 

card คิดเปนรอยละ 49.3 มีจุดประสงคในการใชบริการสื่อสังคมออนไลนเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร คิดเปนรอยละ 61.5 หา

ขอมูลเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดจากเพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 46.3 และซื้อเมื่อไดรับคำแนะนำจาก เพื่อน/คน

รูจัก คิดเปนรอยละ 52.5 

     ผลการวิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูบริโภคเห็นดวยอยางมาก

ที่สุดกับคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วบด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77, ดานราคา (Price) ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับความ

คุมคาของคุณภาพเมล็ดกาแฟคั่วบดกับราคา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47, ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผูบริโภคเห็น

ดวยอยางมากที่สุดกับการติดตอสอบถามขอมูลกับผูขายไดโดยตรง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38, ดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) จากผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับการ

บริการสงฟรีของสินคา ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.32, ดานบุคลากร (People) ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับผูขายใชเหตุและ
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ผลในการนำเสนอขาย ไมหลอกลวงผูบริโภค ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42, ดานกระบวนการ (Process) ผูบริโภคเห็นดวยอยาง

มากที่สุดกับการบริการจัดสงที่มีประสิทธิภาพ ไมชำรุด และผูใหบริการใหบริการจัดสงสินคาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.42, ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับการจัดวาง Layout 

ของหนารานคาบนชองทางออนไลนใชงานสะดวก ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

     ผลการวิเคราะหขอมูลดานการตัดสินใจซื้อ จากผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) จากกลุม

ประชากรตัวอยางทั้ง 400 คน ผูบริโภคเห็นดวยอยางมากที่สุดกับระดับการคั่ว และคุณสมบัติรสชาติตรงตามความตองการ 

ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 4.70  

ผลการศึกษาเชงิอนุมาน 

     ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบเพศของกลุมประชากร ดวยการทดสอบ t-

test พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.907, ดานอายุ ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบอายุของกลุมประชากรตัวอยาง 

ดวยการทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.000, ดานระดับ

การศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 

0.404, ดานอาชีพ ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคา

เทากับ 0.002, ดานรายไดฉลี่ยตอเดือน ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง 

พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.002 

     ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค (5W1H) ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับ

การศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง ดวยการทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบวาคา 

Sig. มีคาเทากับ 0.338, ผูบริโภคตองการซื้อที่ไหน (Where) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของ

กลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.165, ผูบริโภคตองการซื้อเมื่อไหร (When) ผลการทดสอบสมมุติฐานการ

เปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.019, ผูบริโภคตองการซื้อกับใคร (Who) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.000, 

ผูบริโภคตองการซื้อทำไม (Why) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของกลุมประชากรตัวอยาง พบวา

คา Sig. มีคาเทากับ 0.027, ผูบริโภคตองการซื้ออยางไร (How) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของ

กลุมประชากรตัวอยาง พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.12 

     ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบ

สวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ที่แตกตางกัน ดวยการทดสอบสมการถดทอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) พบวาค า Sig. ม ีค าเท าก ับ 0.000, ด านราคา (Price) ผลการทดสอบสมมุต ิฐานการ

เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานราคา (Price) ที่แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.058, ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย (Place)  ที่แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.000, ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่

แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.645, ดานบุคลากร (People) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสวนประสม

ทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานบุคลากร (People)  ที่แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.275, ดานกระบวนการ 

(Process) ผลการทดสอบสมมุติฐานการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานกระบวนการ (Process) ที่

แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.000, ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผลการทดสอบ

สมมุติฐานการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ที่

แตกตางกัน พบวาคา Sig. มีคาเทากับ 0.792 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย 

สมมุติฐาน ผลทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1: ปจจัยดานประชากรศาสตรดานเพศที่

แตกตางกัน สงผลตอการตดัสินใจซื้อ 

T = 0.378    Sig. = 0.907    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2: ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอายุที่

แตกตางกัน สงผลตอการตดัสินใจซื้อ 

F = 5.784    Sig. = 0.000    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 3: ปจจัยดานประชากรศาสตรดานระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

F = 1.006    Sig. = 0.404    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 4: ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอาชีพ

การศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

F = 3.923    Sig. = 0.002    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 5: ปจจัยดานประชากรศาสตรดานรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซือ้ 

F = 3.783    Sig. = 0.001    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 6: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้ออะไร (What) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

F = 1.127    Sig. = 0.338    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 7: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้อเมื่อไหร (When) ราคาเฉล่ียตอครัง้ สงผลตอ

การตดัสินใจซื้อ 

F = 3.360    Sig. = 0.019    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 8: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้อที่ไหน (Where) ส่ังซื้อผานชองทางออนไลน 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

F = 1.707    Sig. = 0.165    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 9: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้ออยางไร (How) ชำระเงินผานชองทางออนไลน 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

F = 3.240    Sig. = 0.12    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 10: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้อทำไม (Why) ใชบรกิารส่ือสังคมออนไลนเพื่อ

จุดประสงค สงผลตอการตดัสินใจซื้อ 

F = 3.090    Sig. = 0.027    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 11: ปจจัยดานพฤติกรรม 5W1H ผูบริโภค

ตองการซื้อกับใคร (Who) บุคคลใดมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อ สงผลตอการตดัสินใจซื้อ 

F = 6.307    Sig. = 0.000    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่12: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานผลิตภัณฑ 

(Product) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

T = 7.280    Sig. = 0.000    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่13: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานราคา (Price) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

T = 1.900    Sig. = 0.058    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 
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สมมุติฐานที่14: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อ 

T = 4.026    Sig. = 0.000    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่15: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

T = -0.461    Sig. = 0.645    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่16: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานบุคลากร (People) สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ 

T = 1.100    Sig. = 0.272    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่17: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานกระบวนการ (Process) สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ 

T = 3.729    Sig. = 0.000    Sig. < 0.05 

ยอมรับสมมุติฐานงานวิจัย  แตกตางกัน 

สมมุติฐานที่18: ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) สงผลตอการตดัสินใจซื้อ 

T = 0.258    Sig. = 0.792    Sig. > 0.05 

ปฏิเสธสมมุติฐานงานวิจัย  ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 

    ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 – 50 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 30,001 – 40,000 บาท ดาน

พฤติกรรมผูบริโภค (5W1H) สวนใหญผูบริโภคมีความถี่ในการซื้ออยูที่ 3 – 4 ครั้งตอเดือน ขนาดบรรจุกรัมอยูที่ 250 กรัม 

ยินดีที่จะจายเมื่อราคาเฉลี่ยตอครั้งที่ 251 – 500 บาท รับประทานกาแฟสดเฉลี่ยวันละ 2 แกว สั่งซื้อผานชองทางออนไลน 

Social Media ประเภทเมล็ดกาแฟที่เลือกคือเมล็ด Thailand และ Ethiopia ที่ระดับการคั่ว คั่วกลาง ระดับการบดแบบ 

Filter/Drip ชำระเงินผานชองทางออนไลน Debit/Credit card ใชบริการสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อจุดประสงคใชในการ

ติดตอสื่อสาร จะทำการหาขอมูลจากแหลงเพื่อน/คนรูจัก บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อคือเพื่อน/คนรูจัก จากผล

การศึกษาขางตนนำมาวิเคราะหขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ ทราบขอมูลจากกลุมเปาหมาย วาผูบริโภคตองการผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดแบบไหน เพื่อที่ผูประกอบการ หรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดจะได

ออกผลิตภัณฑตอบโจทยผูบริโภค 

    ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

ประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดควรปรับปรุงและคำนึงถึง คุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วบด ใหมีคุณภาพ สดใหม คั่วใหมทุกออเดอร

การส่ังซื้อ โดยจะมีระยะเวลา 2 - 3 วันหลังจากทำการค่ัวที่สามารถสงสินคาใหผูบริโภค (เพื่อไดรสชาติของเมล็ดกาแฟที่คลาย

แกซแลว สกัดกลิ่นและรสชาติ Taste note ไดดีที่สุด) ใหไดประสิทธิภาพที่เทากันในทุกๆซอง รวมถึงความหลากหลายของ

ชนิดเมล็ดกาแฟคั่วบด ใหผูบริโภคไดเลือก จากผลสำรวจพบวา อันดับ 1 คือ เมล็ดกาแฟ Thailand และ Ethiopia ที่ระดับ

การคั่ว คั่วกลาง มีจำนวนมากที่สุดเทากัน ผูประกอบการควรเลือกขายเมล็ด Thailand และ Ethiopia ระดับการคั่วกลาง 

หรือการรังสรรค Special Blend นำเมล็ดกาแฟ Thailand และ Ethiopia มาผสมผสานเพื่อใหไดกลิ่นและรสชาติ Taste 

note ที่แตกตางและอรอย  
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    ดานราคา (Price) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดควรปรับปรุงและคำนึงถึง 

ความหลากหลายของราคาที่มีใหเลือก บรรจุตอกรัม โดยควรมีทั้งขนาดไซสเล็กสุด 200 กรัม, 250 กรัม, 500 กรัม ไปจนถึง

ไซสใหญ 1 กิโลกรัมเพื่อใหผูบริโภคสามารถเลือกขนาดที่ผู บริโภคตองการได รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่ชอบลอง

หลากหลายกล่ินและรสชาติ Taste note 

    ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดควร

ปรับปรุงและคำนึงถึง รานคาที่ขึ้นยอดการคนหาเปนอันดับตนๆ ถาผลิตภัณฑดีแคไหนแตไมสามารถสรางการรับรูใหผูบริโภค

ได ผูบริโภคมองไมเห็น รานคาก็ไมสามารถปดการขายได ดังนั้นการสรางภาพลักษณรานคาใหเปนที่รูจัก ยอดการคนหาขึ้น 

ผานการจัดการดานการยิงโฆษณา Ads บน Search engine และ Social Media ใหตรงกับกลุมเปาหมายจึงเปนเรือ่งทีส่ำคัญ

เนื่องจากผลสำรวจคาเฉล่ียดานนี้สูงที่สุด 

    ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบด

ควรปรับปรุงและคำนึงถึง การสงเสริมการตลาด เชน การสมัครสมาชิกสำหรับคะแนนสะสมเพื่อใชเปนสวนลดคาจัดสง 

เนื่องจากผลสำรวจคาเฉลี่ยการบริการสงฟรีของสินคา เปนอันดับที่สูงที่สุด รวมถึงจะไดเก็บขอมูลของผูบริโภคไดดวย รวมถึง

ควรมีการแลกคะแนนสะสมเมื่อถึงยอดสามารถใชเปนสวนลดแทนเงินสดได เพราะผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

ประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบด เปนผูบริโภคที่ทานกาแฟสดแบบจริงจัง มีความชอบกล่ินและรสชาติ Taste note สวนบุคคล และ

ตองผานกระบวนการชงกาแฟที่แตกตางออกไป การทำใหผูบริโภคมีความสัมพันธกับรานคาและเลือกซื้อผลิตภัณฑจากทาง

รานเปนระยะยาว นำเมล็ดกาแฟค่ัวบดจากทางรานไปชงทานทุกวัน  

    ดานบุคลากร (People) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดควรปรับปรุงและ

คำนึงถึง ผูขายใชเหตแุละผลในการนำเสนอขายไมหลอกลวงผูบริโภค เพราะการจะทำผลิตภัณฑเมล็ดเครื่องดื่มประเภทเมล็ด

กาแฟคั่วบด การบอกกลิ่นและรสชาติ Taste note ตองชัดเจนและไมหลอกลวงเกินไป เมล็ดกาแฟที่ใชตองเที่ยงธรรมบอกวา

ใชเมล็ดตัวไหนตองใชตัวนั้นในสัดสวนที่เทากันถาเปน Special Blend รวมถึงความรวดเร็วของผูขายในการตอบกลับผูบริโภค 

เพราะผูบริโภคไมตองการรอ ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของผูตอบ Admin บนชองทางออนไลนใหมีประสิทธิภาพและ

เขาใจผูบริโภคสูงสุด,  

    ดานกระบวนการ (Process) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ดกาแฟคั่วบดควรปรับปรุง

และคำนึงถึง การบริการจัดสงที่มีประสิทธิภาพ ไมชำรุด เพราะส่ิงที่มาคูกันของผูบริโภคผานชองทางออนไลน คือการจัดสงที่มี

ประสิทธิภาพ ของไมชำรุด หรือเมล็ดกาแฟไดตรงตามระยะเวลาหลังการค่ัวไมเกิน 2 – 3 วัน  

    ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูประกอบการหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องดื่มประเภทเมล็ด

กาแฟคั่วบดควรปรับปรุงและคำนึงถึง การจัดวาง Layout ของหนารานคาบนชองทางออนไลนใชงานสะดวก ปดการขายได

อยางรวดเร็ว มีขอมูลระบุครบถวน 
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แรงจูงใจทีส่งผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยาน

ไทยจำกัด (มหาชน) 

Incentives that affect the service efficiency  of contractor in Airports of 

Thailand Public  Company Limited 
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1 และ อารดา  มหามิตร1

2 

Punyawee Ketchanchai and Arrada Mahamitra 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศ

ยานไทยจำกัด (มหาชน) จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

บริการของพนักงานจางเหมาในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจาง

เหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญดอนเมือง จำนวน 222 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ 

รอยละ t-test และ ANOVA และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการวิเคราะหสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) 

ปจจัยประชากรศาสตรทางดานระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงาน

จางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ปจจัย

แรงจูงใจทางดานปจจัยจูงใจ ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมาในบริษัททาอากาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) แตกตางกัน ทางดานความกาวหนาในหนาที่ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยแรงจูงใจ

ทางดานปจจัยค้ำจุน ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมาในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด 

(มหาชน) แตกตางกัน ทางดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และความมั่นคงในการทำงาน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพการบริการ, พนักงานจางเหมา 

 

Abstract 
The objectives of this research are as follows: 1) to study the level of motivation in the service of 

the contractor In Airports of Thailand Public Company Limited Classified by Demographic Factors. and 2) 

to study the motivation factors affecting the service efficiency of the contractors in Airports of Thailand 

Public Company Limited. The sample group used in this research were contractor in Airports of Thailand 

Public Company Limited, Don Mueang Headquarters, 222 people The data were analyzed by using 

frequency statistics, percentage t-test and ANOVA, and multiple regression in the hypothesis analysis. The 

results showed that 1) Different demographic factors of education level and marital status affect the service 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. กรุงเทพฯ 10290 email: yingyongrakdee@yahoo.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ 10400 e-mail : arrada_mah@utcc.ac.th 
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efficiency of the contractors. In Airports of Thailand Public Company Limited, the difference was statistically 

significant at the 0.05 level. and 2) Different motivation factors affecting the service efficiency of the 

contractors in Airports of Thailand Public Company Limited differently in terms of Career Path with statistical 

significance at the 0.05 level and the force factor. The different motivators in terms of supporting factors 

affected the service efficiency of the contractors in Airports of Thailand Public Company Limited differently. 

The Interpersonal Relation Superviso, Interpersonal Relation Subordinates and Security at work were 

significantly at 0.05 level. 

 

Keywords: motivation, service efficiency, contractor 

 

1. บทนำ 

 

     ปจจุบันองคกรที่จะประสบความสำเร็จไดนั้น สวนใหญเกิดจากการมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคกร ใหมีความรู ความสามารถและมีความพรอมที่จะเอื้อประโยชนใหองคกรดำเนินภารกิจ

ตางๆ ไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานที่มุงเลือกสรรคนดี มีความรู ความสามารถ 

เขามาปฏิบัติงานและเมื่อคัดสรรใหบุคลากรเหลานี้เขามาอยูในองคกรแลว งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองดูแล

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และมีประสบการณที่ทันสมัยสอดคลองกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีความสำคัญอยาง

มาก โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเปนปจจัยสำคัญที่จะนำองคกรไปสูเปาหมายไดในฐานะเปนผูปฏิบัติที่มีคุณภาพตัว

บุคลากรนั้นเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานใหเปนไปตามทิศทางที่องคกรกำหนด นอกจากนั้นบุคลากร 

ยังเปนปจจัยในการสรางภาพลักษณที่ดี และเปนที่ยอมรับในสังคมอีกดวย ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงจำเปนที่ตองมีบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีความจงรักภักดีอยูภายในองคกร เพราะบุคลากรเหลานั้นเปนปจจัยที่จะชวย

ขับเคล่ือนองคกรใหกาวไปถึงจุดหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     แรงจูงใจเปนแรงผลักดันใหบุคลากรทำงานดวยความกระตือรือรนและดวยความสมัครใจ ซึ่งจะมีผลทำใหองคกรบรรลุ

เปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานนั้นเปน ผลมาจากความพึงพอใจในการทำงานโดยมาจาก

แรงจูงใจในการทำงาน โดยสามารถวัดผลไดจากคุณภาพของงาน ปริมาณงาน โดยองคกรตองรองรับและสนับสนุนแรงจูงใจ

เพื่อสงเสริมความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อใหสงผลตอความสำเร็จของงานและองคกร เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในการ

ทำงานจึงสงผลที่ดีตอการปฏิบัติงานและคุณภาพของผลงาน ดังนั้นหากผูบริหารขององคกรใหความสำคัญกับการสราง

ความสุขและมีแรงจูงใจเพื่อความพึงพอใจในการทำงาน มักจะไดผลลัพธและผลการดำเนินการที่นาพอใจ แรงจูงใจจึงเปนส่ิง

สำคัญมากตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งถาองคกรมีแรงจูงใจในระดับที่สูงเสมอ บุคลากรก็จะมีความพึง

พอใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มใจ มีความอดทน และมีปญหาในการปฏิบัติงานนอยมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวา แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเปนสิ่งที่องคกรควรทำใหเกิดขึ้น เพื่อทำใหบุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทำใหสำเร็จลุลวงดวยและ

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ จึงทำใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และอีกประการหนึ่งการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาว

นั้นไดบุคลากรทุกคนมีสวนสำคัญเปนอยางยิ่งในการชวยขับเคลื่อน ผลักดัน ใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย ซึ่งความรวมมือ

รวมกันนั้นเองจะนำพาองคกรไปสูผลสำเร็จ 
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     ซึ่งในปจจุบันแรงจูงใจมีผลทำใหองคการบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลในองคกรจะทำงานไดมี

ประสิทธิภาพสูงหรือต่ำนั้นเปนผลมาจากความพอใจในการทำงานของบุคลากรซึ่งมาจากแรงจูงใจในการทำงาน สงผลให

บุคลากรยึดมั่นในองคกร เปนตน เปนแรงจูงใจที่ทำใหมีความรูสึกดีตอองคกร อยากรวมงานกับองคกรนั้น ๆ อยางยาวนาน 

สวนปจจัยค้ำจุน เปนปจจัยที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจ อาทิเชน บุคลากรในองคกรคาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ

งานที่ไดรับมอบหมายและความสัมพันธที่ดีในองคกร โดยสามารถวัดไดจากประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพงานปริมาณงาน เวลา 

คาใชจายและบรรยากาศในการทำงาน องคการใดที่บุคลากรมีความพอใจในการทำงานนอย องคกรนั้นจะมีแตปญหาเกิด

ขึ้นอยูตลอดเวลา ตรงขามองคกรใดที่บุคลากรองคการมีความพอใจในการทำงานสูงองคกรนั้นก็จะเกิดประสิทธิภาพในการ

ทำงานสูง โดยองคกรตองรองรับและสนับสนุนแรงจูงใจเพื่อสงเสริมความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อใหสงผลตอความสำเร็จ

ของงานและองคกรเมื่อพนักงานมีความพอใจมีความสุขในการทำงานก็สงผลที่ดีตอการปฏิบัติงานและผลงานก็มีคุณภาพ 

ดังนั้นหากผูบริหารขององคกรใหความสำคัญกับการสรางความสุขและมีแรงจูงใจเพื่อความพึงพอใจในการทำงาน ก็มักจะ

ไดผลลัพธและผลการดำเนินการที่นาพอใจ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ พบวา มีนกัวิชาการไดอธิบาย

ไวดังนี ้

     ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลวของ (Maslow, 1970) ไดเสนอทฤษฎีการจูงใจ โดยอธิบายวา การจูงใจคนตามความตองการ

ของคนออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  

  1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบื้องตนเพื่อการอยูรอด เชน 

ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัยและความตองการทางเพศ เปนตน  

  2. ความตองการความปลอดภัย (Security Needs) เปนเรื่องของการปองกัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

จากอันตรายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกายความเจ็บปวดและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้ยังหมายถึง ความ

มั่นคงของงานอีกดวย  

  3. ความตองการทางสังคม (Belongingness Needs) นอกเหนือจากการไดรับความตองการทางดาน

รางกาย และความปลอดภัยแลว มนุษยก็จะมีความตองการทางสังคม มนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้น จึงตองการไดรับการ

ยอมรับจากคนอื่นและการมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมสังคม  

  4. ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการหลังจากไดรับความตองการ

จากทั้งสามขางตนแลว มนุษยก็จะมีความตองการความมั่นใจตนเอง โดยตองการใหผูอื่นยกยองสรรเสริญและความตองการมี

ฐานะเดนทางสังคม   

  5. ความตองการที่จะไดรับความสำเร็จในชีวิต (Self- Actualization Needs) เปนความตองการรับสูงสุด 

หลังไดรับการตอบสนองความตองทั้งสี่ขอขางตนแลว ความตองการในระดับนี้ จะเปนความตองการที่จะสำเร็จในทุกสิ่งทุก

อยางตามความนึกคิดของตนเอง และผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไปในทางที ่ดีที ่สุด แตอยางไรก็ตามขึ ้นอยู ก ับขีด

ความสามารถของตัวบุคคล  

 นอกจากนี้มาสโลว ยังเสนอการประยุกตเพื่อใชจูงใจในการปฏิบัติงานมีขอควรปฏิบัติอยางไร โดยแบงออกเปน มี 3 

ดาน ดังนี้  
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  1. ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่ง เปนการตอบสนองความตองการดานสังคมกระทำไดโดยการใหความรูสึกแก

บุคคลที่ทำงานวาสวนหนึ่งขององคกรไดรับความอบอุนจากเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและการไดรับโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็น และไดรับโอกาสในดานอื่น ๆ  

  2. ดานความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในหนาที่การงานไมปลอยใหวางงานหรือไลออกโดยไมมีเหตุผลหรือไดรับ

ความยุติธรรมเมื่อไดรับการกล่ันแกลง  

                           3. ดานความรูสึกประสบความสำเร็จเปนการตอบสนองความตองการที่จะไดรับความสำเร็จกระทำได

โดยการเปดโอกาสใหแสดงความสามารถที่มีอยู 

     ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972) ไดเสนอทฤษฎี ERG โดยอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลวแต

ไดมีการสรางรูปแบบที่มีจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของมาสโลว คือ แอลเดอรเฟอรเห็นวาความตองการของมนุษยไดแบงความ

ตองการของมนุษยออกเปน 3 ประเภท ซึ่งจะใชสะดวกและตรงกับความเปนจริง ประกอบดวย E หรือความตองการดำรงชีวิต 

(Existence) R หรือความตองการสัมพันธ (Relatedness) และ G หรือความตองการเจริญกาวหนา (Growth) ซึ ่งความ

ตองการแตละประเภทขยายความดังนี้  

  1. ความตองการดำรงชีวิต (Existence Needs) หรือ E ความตองการในกลุมนี ้จะเกี ่ยวของกับความ

ตองการทางดานรางกายและปรารถนาอยากมีส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ เชน ตองการอาหาร ที่อยูอาศัยเปนตนสำหรับในชีวิตจริง

ในองคกรนั้นการตองการคาจาง เงินโบนัส และผลประโยชน ตอบแทน หรือผลประโยชนที่ลูกจางควรจะไดรับตามกฎหมาย

แรงงานคุมครอง  

  2. ความตองการสัมพันธ (Relatedness Needs) หรือ R จะประกอบดวยความสัมพันธตาง ๆ ระหวาง

บุคคลในองคกร หรือระหวางบุคคลในครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน และคนที่ตองการจะมี

ความสัมพันธดวยเหลานี้ลวนอยูในความตองการประเภทนี้เปนความตองการทางสังคม  

  3. ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs) หรือ G เปนความตองการที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการ

พัฒนาตนตามศักยภาพสูงสุดและการเติบโตกาวหนาของคนผูทำงาน มีความตองการอยากเปนผูมีความริเริ ่มบุกเบิก มี

ขอบเขตอำนาจขยายกวางออกไปเรื่อย ๆ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 

 ทฤษฎี ERG จะมีขอสันนิษฐาน 3 ประการสำคัญ คือ  

  1. ความตองการที่จะไดรับการตอบสนอง (Need Satisfaction) โดยถาหากความตองการระดับใดไดรับ

การตอบสนองนอยกวา ความตองในระดับอื่นๆ บุคคลนั้นๆ ก็จะมีความตองการประเภทนั้นที่สูงขึ้น  

  2. ขนาดความตองการ (Desire Strength) กลาวคือ เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองเพียงพอแลว ก็

จะทำใหความตองการที่เคยไดรับสูงขึ้น หรือมีความตองการในระดับที่สูงขึ้น  

  3. ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง (Need Frustration) กลาวคือ เมื่อความตองการสูงแตไมไดรับ

การตอบสนอง หรือมีอุปสรรค ก็จะทำใหบุคคลนั้น ๆ มีความตองการที่มีระดับรองลงมาแทน   

 ทฤษฎี 2 ปจจัยเนนการสรางแรงจูงใจในการทำงาน โดยคนพบสาเหตุจูงใจมาจาก 2 ปจจัย ไดแก  ปจจัยจูงใจ 

(Motivator Factors) และ ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) สามารถอธิบายไดดังนี้  

  1. ปจจัยจูงใจ จะเปนเรื่องของความสำเร็จในการทำงาน การไดรับการยอมรับจากคนอื่น และการมีโอกาส

กาวหนาในงาน ซึ่งเปนปจจัยภายในของมนุษย ถามีมากพอแลวจะทำใหเกิดความพอใจในงานนั้น ๆ ซึ่งประกอบดวย 

ความสำเร็จของงาน (Achievement) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) 

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความกาวหนาในตำแหนงการงาน (Advancement) 

  2. ปจจัยค้ำจุน เปนเรื่องของนโยบายการบริหารงานของตางละองคกร เชน สภาพการทำงานโดยทั่วไป ซึ่ง

เปนปจจัยภายนอกไมสามารถทำใหคนพอใจในงานได เพียงแตถาพนักงานไดรับการตอบสนองดานองคประกอบสุขวิทยาถา
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จะชวยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานเทานั้น ซึ่งประกอบดวย นโยบายและการบริหาร (Company policy and 

administration) โอกาสที ่จะได ร ับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of growth) ความสัมพันธ ระหวางบุคคล 

(Interpersonal relation) เงินเดือน (Salary) สถานการณอาชีพ (Status) ชีวิตความเปนอยูสวนตัว (Factors in personal 

life) ความมั ่นคงในงาน (Job security) สภาพการทำงาน (Working condition) ว ิธ ีการบังคับบัญชา (Supervision  

technical) 

     (ณัฐวัตร เปงวันปลูก, 2560) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสำคัญที่ประกอบขึ้นเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแบง

ออกเปน 8 ประการคือ  

  1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation)  

  2. ส่ิงแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (safe and healthy environment)  

  3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (development of human 

capacities)  

  4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (growth and security)  

  5. ลักษณะงานที่มีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของปฏิบัติงาน (social integration) 

  6. ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (constitutionalism)  

  7. ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม (total life span)  

  8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (social relevance) 

   

     ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน พบวา มี นัก

คิด นักวิชาการ ไดอธิบายไวดังนี้ 

     ทฤษฎีการจูงใจของจอย (Joy, 2016) ไดกลาววา การปฏิบัติงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวาจะไดรับ

การตอบสนองความตองการทั้งภายนอกและภายใน (External And internal) มากนอยเพียงใด ซึ่งถาหากวาผูปฏิบัติงาน

ไดรับการตอบสนองมากการปฏิบัติงานก็ยอมมีประสิทธิภาพมากดวยเชนกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ ความตองการภายนอก 

ไดแก  รายไดหรือคาตอบแทน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพ และตำแหนงหนาที่  ความ

ตองการภายใน ไดแก ความตองการเขาหมูคณะ ความตองการแสดงความจงรักภักดีความเปนเพื่อน และความรักใคร 

     การทำงานรวมกันเปนทีมของทีมบุคลากรทุกระดับในองคการจะทำใหงานที่ปฏิบัตินี้สามารถบรรลุเปาหมายที่องคการตั้ง

ไวไดทัน องคการจะตองมีทีมงานที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพตอองคการนั้นๆ ดวย 

    ทฤษฎีการจูงใจของเชฟเฟรด (Shepherd, 2016) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจในการทำงานจะสงผลใหการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ความมั่นคงปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงในการทำงาน ไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 

 2. โอกาสความกาวหนาในการทำงาน ไดแก การมีโอกาสไดเล่ือนตำแหนงที่สูงขึ้น 

 3. การจัดการ ไดแก ความพอใจตอสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยูรวมทั้งการดำเนินงานในหนวยงานนั้น 

 4. คาจางและคาตอบแทน ไดแกจำนวนเงินรายไดประจำที่ไดรับและรายไดที่จายตอบแทนพิเศษที่หนวยงานใหแก

ผูปฏิบัติงาน 

 5. ลักษณะงานที่ทำ ไดแก การไดทำงานที่ตรงกับความรูความสามารถ 

 6. การนิเทศงานหรือการฝกอบรม ไดแก การใหโอกาสในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมโดยการศึกษาตอ การฝกอบรม 

การดูงาน 

 7. การติดตอส่ือสาร ไดแก การติดตอสัมพันธกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
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 8. สภาพการทำงาน ไดแก สภาพส่ิงแวดลอมในสถานที่ทำงานที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน  

 9. ลักษณะทางสังคม ไดแก ความรูสึกพึงพอใจที่ผูปฏิบัติงานไดทำงานรวมกับผูอื่นอยางมี 

ความสุขทำใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 

             10. ส่ิงตอบแทนหรือผลประโยชนตาง ๆ ไดแก คารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเล้ียงชีพสวัสดิการดานอืน่ๆ เปนตน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1290



2.2 รูปภาพและตาราง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

รูปที่  1    แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

    

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. สถานภาพสมรส  

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

6. อายกุารทาํงาน 

ปัจจัยแรงจูงใจ 

1. ปัจจยัจูงใจ  

 1.1 ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

 1.2 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 1.3 ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 

2. ปัจจยัคํ้าจุน  

 2.1 สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 2.2 นโยบายการบริหาร 

 2.3 ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 2.4 ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 2.5 ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 2.6 ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

 2.7 ความมัน่คงในการทาํงาน 
 

ประสิทธิภาพในการบริการ 

1. ดา้นคุณภาพ 

2. ดา้นปริมาณงาน 

3. ดา้นเวลา 

4. ดา้นค่าใชจ่้าย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1291



ตารางที่  1  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Simple regression) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยจูงใจกับ

ประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 

 

ประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททา

อากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (constant) 2.925 .258 11.317 .000* 

ดานความสำเรจ็ในการทำงาน (X1) .061 .061 .984 .326 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X2) .060 .062 .976 .330 

ดานความกาวหนาในหนาที่ (X3) .172 .058 2.989 .003* 

R square = .096    F = 7.711    Sig = 0.00* 

 

ตารางที่  2  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Simple regression) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยค้ำจุน

กับประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 

 

ประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททา

อากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 
B SE t Sig. 

คาคงที่ (constant) 2.029 .226 8.961 .000* 

สภาพแวดลอมในการทำงาน (X1) -.067 .074 -.903 .367 

นโยบายการบรหิาร (X2) -.025 .062 -.395 .693 

ความสัมพันธกบัเพื่อนรวมงาน (X3) -.070 .048 -1.453 .148 

ความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชา (X4) .167 .068 2.451 .015* 

ความสัมพันธกบัผูใตบังคับบัญชา (X5) .140 .051 2.760 .006* 

คาตอบแทนและสวัสดิการ (X6) -.068 .078 -.873 .383 

ความมั่นคงในการทำงาน (X7) .435 .044 9.858 .000* 

R square = .413   F = 21.497    Sig = 0.00* 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) จำนวน 500 คน ใชการ

คำนวณตามสูตรการคำนวณประชากรของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ 

ระดับ 0.05  จากการคำนวณจะไดกลุมตัวอยางจำนวน 222 คน และไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 

               1.วิเคราะหและอธิบายโดยใชสถิตเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซึ่งประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐานประกอบดวย 

  สวนที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ใชสถิติความถี่ และรอยละ ในการทดสอบ 

  สวนที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจ ใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบ 

  สวนที่ 3 ประสิทธิภาพในการบริการ ใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบ 
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                2. สถ ิต ิ เช ิงอน ุมาน ( inferential statistic) ได แก   t-test, ANOVA และการถดถอยพห ุค ูณ (Multiple 

Regression) เพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 

  สวนที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ใชสถิติ t-test และ ANOVA ในการวิเคราะหสมมติฐาน 

  สวนที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจ ใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการวิเคราะหสมมติฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงาน

จางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยประชากรศาสตรทางดานระดับการศึกษาและ

สถานภาพสมรส ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 

แตกตางกัน สามารถสรุปสมมติฐานไดวา พบวา ปจจัยประชากรศาสตรทางดานระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส ที่ตางกนั 

สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           

     อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ใน

บริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยจูงใจ สงผลตอประสิทธิภาพการ

บริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน ทางดานความกาวหนาในหนาที่ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยค้ำจุน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจาง

เหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ใน

บริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน ทางดานความสัมพันธก ับผู บ ังคับบัญชา ความสัมพันธ กับ

ผูใตบังคับบัญชา และความมั่นคงในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมาในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด 

(มหาชน) กลุมตัวอยางที่ใชงานการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงาน

ใหญดอนเมือง โดยทำการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จำนวน 222 ชุด ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

     ปจจัยประชากรศาสตรไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 66.2 มีอายุ 

21 – 30 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 24.8 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 44.6 

มีสถานภาพสมรส จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 45.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 15,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเปน

รอยละ 25.7 มีอายุการทำงาน 11 – 15 ป จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 35.6  

         ปจจัยแรงจูงใจไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจ: ภาพรวม โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ปจจัยจูงใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 และ

ปจจัยค้ำจุน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 ซึ่งสามารถทำการสรุปวิเคราะหเปนรายขอได ดังนี้ 

  ปจจัยจูงใจไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจ: ปจจัยจูงใจ: ภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และดาน

ความกาวหนาในหนาที่ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 ซึ่งสามารถทำการสรุปวิเคราะหเปนรายขอได ดังนี้ 

  ดานความสำเร็จในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา ทานไดใชความรู ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 รองลงมา คือ ทานไดรับ

การสงเสริมศึกษาดูงานที่เกี่ยวของกบัหนาที่การงานและทานไดรับการสนับสนุนจากองคกรใหศึกษาตอ เพื่อเพิ่มพูนความรู อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.98 ตามลำดับ 

  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

หนวยงานของทานกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 รองลงมา คือ งานที่ทาน

ไดรับมอบหมายตรงกับความถนัดและงานที่ทานทำมีความนาสนใจ ตื่นเตน ทาทายความสามารถ ไมซ้ำซากจำเจ อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และทานมีความรูความสามารถในงานที่ทานรับผิดชอบชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.07 ตามลำดับ 

  ดานความกาวหนาในหนาที่ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา ทานพอใจในความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ในขณะนี้ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมา คือ ทานมี

โอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนตำแหนงไดตามความสามารถของทานและทานไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา 

ฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และทานมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับ

มาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 ตามลำดับ 

  ปจจัยค้ำจุนไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจ: ปจจัยค้ำจุน: ภาพรวม 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.07 รองลงมา คือ ความมั ่นคงในการทำงาน อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.05 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 นโยบายการบริหาร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.99 สภาพแวดลอมในการทำงานและคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และความสัมพันธ

กับผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 ซึ่งสามารถทำการสรุปวิเคราะหเปนรายขอได ดังนี้ 

  สภาพแวดลอมในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา ทานมีระบบงานและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 รองลงมา 

คือ บริษัทมีความปลอดภัยในการทำงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และทานไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ เชน น้ำดื่ม โตะทำงาน คอมพิวเตอร โทรศัพท ลิฟท เปนตน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

ตามลำดับ 

  นโยบายการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

องคกรมีการกำหนดขอบังคับตาง ๆ ไวอยางชัดเจน และเปนที่ทราบกันอยางทั่วถึงของบุคลากรในองคกร อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมา คือ ทานเขาใจนโยบายและการบริการขององคกรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ

ทานสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่องคกรวางไวจนบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 

ตามลำดับ 

  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา เพื่อนรวมงานมีความเปนมิตรชวยกันแกไขปญหาตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา คือ ทาน

สามารถพึ่งพาเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดีและทานสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือไมมีปญหา อยูในระดับ
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มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และทานไดรับคำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ สอนงานจากเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.07 ตามลำดับ 

  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา ผูบังคับบัญชาใหการดูแลเอาใจใสทานนอกเหนือจากเรื่องงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 รองลงมา คือ 

ทานไดรับการสนับสนุนในทุกๆ ดานจากผูบังคับบัญชาเปนอยางดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และผูบังคับบัญชา

มอบหมายงานและแจกจายงานใหทานอยางเหมาะสมและเปนธรรม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 ตามลำดับ 

  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เมื่อจำแนกเปนรายขอ

แลว พบวา ทานเปนที่เคารพตอผูใตบังคับบัญชาและหากไดรับมอบหมายงานทานสามารถปฏิบัติงานไดตามความตองการของ

ผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมา คือ ทานมีการยกยองผูใตบังคับบัญชาเมื่อเขาทำงานที่ดี อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และทานสามารถแกไขปญหาใหแกผูใตบังคับบัญชาไดเมื่อมีปญหา อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.86 ตามลำดับ 

  คาตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว 

พบวา สวัสดิการและคาตอบแทนตาง ๆ ที่ไดรับมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมา คือ การ

เบิกจายคาใชจายมีความเหมาะสมและสวัสดิการตาง ๆ ที่ทานไดรับเปนที่พึงพอใจภายหลังสถานการณชวงโควิด-19 อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และเงินเดือนที่ไดมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถและคาตอบแทนพิเศษตางๆ ที่

นอกเหนือจากเงินเดือนที่ทานไดรับเปนที่พึงพอใจภายหลังสถานการณชวงโควิด-19 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 

ตามลำดับ 

  ความมั่นคงในการทำงาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

ทานมีความมั่นใจวางานที่ทานทำอยูนี้จะใหความมั่นคงกับทานในระยะยาว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมา 

คือ ทานรูสึกมีความมั่นคงในตำแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และทานเชื่อมั่นตอ

อนาคตขององคกรของทาน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.06 ตามลำดับ 

  ประสิทธิภาพในการบริการไดผล ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ

บริการ: ภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ดานปริมาณงาน อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 รองลงมา คือ ดานคุณภาพ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานคาใชจาย อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และดานเวลา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ซึ่งสามารถทำการสรุปวิเคราะห

เปนรายขอได ดังนี้ 

 ดานคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา งานที่ทานไดรับ

มอบหมายกอใหเกิดประโยชนตอองคกร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา คือ ทานปฏิบัติงานที่ยึดหลักความ

ถูกตอง ตามระเบียบกฎหมาย และจรรยาบรรณของอาชีพ อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.10 และทานสามารถ

ปฏิบัติงานโดยไมกอใหเกิดปญหาในการทำงานในภายหลัง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 ตามลำดับ 

  ดานปริมาณงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

งานที่ไดรับมอบหมายออกมานั้นสมดุลกับอัตรากำลังคนในหนวยงาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 รองลงมา 

คือ ทานสามารถแกไขปญหาหรือการใหบริการผูมาใชบริการโดยไมมีการคั่งคาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 

และทานเอาใจใสติดตามงานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36 ตามลำดับ 

  ดานเวลา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา ทานสามารถ

จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อใหสอดคลองกับเวลาที่กำหนดไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

รองลงมา คือ งานที่ทำมีความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และความเรียบรอยของผลงานที่สำเร็จและทานมีความเขาใจใน
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ระบบงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจะทำใหงานสำเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไวอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.05 และทานมีการพัฒนาเทคนิคการทำงานใหมีความสะดวก และรวดเร็วขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 

ตามลำดับ 

  ดานคาใชจาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา มีการ

กำหนดวางแผนในการดำเนินงานอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา คือ 

คาใชจายในการดำเนินงานมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และทางสายการบินมี

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้ำซอนในคาใชจาย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 ตามลำดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานไดผล ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ที่ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัท

ทาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยประชากรศาสตรทางดานระดบัการศึกษาและสถานภาพสมรส ที่

ตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจ ที่ตางกนั สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศ

ยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา  

 สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยจูงใจ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจาง

เหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยจูงใจ ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน ทางดาน

ความกาวหนาในหนาที่ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2.2 ปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยค้ำจุน ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจาง

เหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน พบวา ปจจัยแรงจูงใจทางดานปจจัยค้ำจุน ที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริการของพนักงานจางเหมา ในบริษัททาอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) แตกตางกัน ทางดานความสัมพันธ

กับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และความมั่นคงในการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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แนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning  

กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

Guidelines for raising the level of satisfaction in using the  

e-Learning system Case study of employees of Kasikorn Bank Public Company 

Limited 
เปมิกา  พงษหน0ู

1 และ ภูษิต  วงศหลอสายชล1

2 

Pemika Phongnu and Phusit Wonglorsaichon 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการศึกษาหาสาเหตุความไมพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning และหาแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจใน

การใชระบบ e-Learning ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุ 31-45 ป สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน 5-10 ป มีความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning คาเฉลี่ยอยูที่ 3.13 มีความพึง

พอใจปานกลาง สาเหตุความไมพึงพอใจของพนักงานในการใชระบบ e-Learning มีดวยกัน 3 สาเหตุหลัก คือ 1) ดานระบบ 

ระบบไมเสถียร เชื่อมตอยาก 2) ดานเนื้อหา มีเนื้อหาเยอะเกินไป 3) ดานเวลา การจัดเวลาไมเหมาะสมกับบางฝายงานที่ไมมีเวลาเรียน 

การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test และ One-Way ANOVA พบวาเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญที่ 0.005 เพศหญิง มีความพึงพอใจมากกวาเพศชาย และผูที่มีอายุ 31-45 ป มีความพึงพอใจมากกวา คนที่มีอายุ 23-30 

ป และ 46-55 ป อยางมีนัยสำคัญที่ 0.001 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ระบบ e-Learning, แนวทางเลือก, การเรียนออนไลน 

 

Abstract 
This article is a study to find the cause of dissatisfaction with using the e-Learning system and to find ways 

to increase the satisfaction of using the e-Learning system. The results revealed that most of the respondents were 

female, aged 31-45 years. Single status, bachelor's degree, working age 5-10 years, satisfaction with using the e-

learning system, the mean is 3.13, moderate satisfaction. There are 3 main reasons for employee dissatisfaction in using 

the e-Learning system. 1) system aspect, the system is unstable, difficult to connect 2) content aspect, too much 

content 3) timing aspect, time arrangement is not appropriate for some Department that does not have time to 

study Hypothesis testing using statistics t-test and One-Way ANOVA found that Males and females were significantly 

different in satisfaction at 0.005, females were more satisfied. Males and those aged 31-45 years were significantly 

more satisfied than those aged 23-30 and 46-55 years at 0.001. 

 

Keywords: satisfaction, e-learning system, alternative approach, online learning 
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1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 

     การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งในองคกร การจัด

อบรมพน ักงานจ ึ งได นำนว ัตกรรมและเทคโนโลย ี เข  ามาช  วยในการเพ ิ ่ มทางเล ือกในการเร ี ยนร ู  ของพน ักงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมีทักษะ ความรู และความสามารถ สงเสริมใหพนักงานไดมีกระบวนการเรียนรูใหมๆ 

ป  จ จ ุ บ ั น อ งค  ก ร ส  ว น ใ หญ  จ ึ ง ต  อ ง ห ั น ม า ใ ช  ร ะบบ  e-Learning ก ั น ม า ก ข ึ ้ น  ด ั ง น ั ้ น  ก า ร น ำ เ ทค โน โ ลยี  

เขามาชวยจัดการการเรียนรูถูกนำเขามาใชงานในองคกร และอุตสาหกรรมกันอยางแพรหลายในรูปแบบการจัดการการเรียนรูบน

ออนไลน หรือ e-Learning  

     บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จึงใหความสำคัญกับพนักงานเปนทรัพยากรสำคัญที่ทำใหองคกรประสบ

ความสำเร็จและเติบโตกาวหนาทางธุรกิจอยางยั่งยืน ธนาคารจึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางชัดเจน

เปนระบบและอยางตอเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย และตัวชี้วัดดานการพัฒนาพนักงานใหสอดคลองกับ

ทิศทางและยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเรงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร เชน ในเรื่องดิจิตอลแบงกิ้ง และการเปนธนาคารแหงอาเซี่ยน (AEC+3) นอกจากนี้ ธนาคารได

จัดใหมีชองทางการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูภายในธนาคาร (In-house Learning) การเรียนรูภายนอก

ธนาคาร (Outside Learning) กับสถาบันตางๆ และการเรียนรู ดวยตนเอง (Self-Study) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-

Learning)  จึงทำใหการเรียนรูผานระบบ e-Learning มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก      

     จากการสำรวจความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 

100 ชุด ระหวางวันที่ 6-17 กันยายน 2564 พบวา พนักงานมีความพึงพอใจดานระบบและเนื้อหาอยูในระดับที่ 2.59 หรือมีความพึง

พอใจอยูในระดับนอย  

         

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

     1.2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุความไมพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning  

     1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

      

     การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาปญหาในการใชระบบ e-Learning และความพึงพอใจของพนักงานในการใชระบบ e-Learning 

ของกลุมตัวอยางพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน ใชระยะเวลาในการ

ดำเนินการศึกษา ตั้งแตเดือน กันยายน 2564 ถึง มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 7 เดือน 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

     ขอม ูลท ี ่ ได จากการศึกษาสามารถนำผลจากการศึกษามาใช เป นแนวทางในการปร ับปร ุง และพัฒนาระบบ 

e-Learning ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ใหตรงความตองการของผูใชงาน และเปนประโยชนตอองคกรอยาง

มาก สามารถนำไปใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับอีเลรินนิง่ (e-Learning)    

  

      (Campbell, 1999) ไดกลาววา อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) คือ การใชเทคโนโลยีที่มีอยูในเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) 

สรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ผูคนทั่วโลกมีความสะดวก และสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วไม

จำกัดสถานที่และเวลา เปนการเปดประตูการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชากร       

     (Stockley, 2003) ไดกลาววา อีเลิร นนิ ่ง (e-Learning) เปนการถายทอดหลักสูตรการเรียนการสอนดวยสื ่ออิเล็กทรอนิกส 

อีเลิรนนิ่ง (e-Learning) ยังรวมถึงการใชคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ในการนำเสนอส่ือ

การเรียนการสอน 

      

2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ 

 

     (ทวีพงษ  หินคำ, 2541) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความดึง

เครียด และตอบสนองความตองการของบุคคลไดทำใหเกิดความพึงพอใจตอส่ิงนั้น 

     (ธนียา ปญญาแกว, 2541) ไดกลาววา ส่ิงที่ทำใหเกิดความพึงพอใจที่เกี่ยวกับลักษณะของงาน ปจจัยเหลานี้นำไปสูความพอใจใน

งานที่ทำ ไดแก ความสำเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา เมื่อปจจัยเหลานี้อยูต่ำกวาจะทำให

เกิดความไมพอใจงานที่ทำ ถาหากงานใหความกาวหนา ความทาทาย ความรับผิดชอบ ความสำเร็จ และการยกยองแก

ผูปฏิบัติงานแลว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงานเปนอยางมาก 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อ 

 

     (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534) ไดกลาววา ความพึงพอใจในสื่อวา หมายถึง การมองเห็นวาสื่อนั้นๆ สนองความตองการได และความ

พึงพอใจ แบงออกเปน ความพึงพอใจที ่แสวงหาจากสื ่อ (Gratification sought) และความพึงพอใจที ่ได ร ับจากส่ือ 

(Gratification obtained หรือ satisfaction) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 

      

     (สมคิด อิสระวัฒน, 2538) ไดกลาววา การเรียนรู ด วยตนเอง หมายถึง การที ่ผ ู  เร ียนมีหนาที ่หลักในการที ่จะเลือกวา 

จะเรียนอะไร เมื่อไหร และอยางไร โดยผูเรียนสามารถกำหนดความเร็ว และระยะเวลาในการถายทอดเนื้อหาดวยตนเอง      

2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
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     (Gugilelmino, 1978) ไดกลาววา ความพรอมในการเรียนรู ของตนเอง ออกเปน 8 องคประกอบ ซึ ่งมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ คือ 1. เปดโอกาสตอการเรียนรู ไดแก ความสนใจในการเรียน ความภูมิใจเมื่อเรียนสำเร็จ ชอบศึกษาคนควา ยอมรับคำติ

เตียนในความผิดพลาดของตนเอง และมีความพยายามในการทำความเขาใจในเรื่องยากๆ 2. มีแนวคิดของตนเองในดานการ

เปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก มีความสามารถที่จะเรียนเมื่อตองการที่จะเรียน เมื่อตัดสินใจเรียนแลวสามารถแบงเวลาใหกับ

การเรียนได แมจะมีงานอืน่มากก็ตาม โดยรูวาเมื่อไหรที่จะเรียน ในการเรียนสามารถหาวิธีการตางๆ เพื่อเรียนรูหัวขอใหมๆ มี

ความสุขกับการแกไขปญหาที่ยากๆ และรูวาเมื่อตองการหาขอมูลจะไปหาไดจากที่ไหน 

 

2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

     กำชัย ไววอง (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใชงาน e-Learning ของนักศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย พบวา นักศึกษามหาบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจในการเขาใชงาน e-Learning และปญหาที่พบจากการ

สำรวจ คือ นักศึกษามหาบัณฑิตโดยสวนใหญมีความเห็นวาขั้นตอนในการเขาใชงาน e-Learning นั้นมีความยุงยากตองการให

ลดขั้นตอน ในการเขาใชงานใหนอยลงและเพิ่มบทเรียนใน e-Learning ใหมากขึ้น          

     ลักขณา บัวคล่ี (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอการฝกอบรมผานเว็บไซต Samitivej NSO E-Learning ของ

พนักงาน กรณีศึกษาเครือโรงพยาบาลสมิติเวช (โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร) พบวา ถึงแมวา

ภาพรวมของความพึงพอใจในการฝกอบรมผานเว็บไซต Samitivej NSO E – Learning ของพนักงานจะอยูในระดับพึงพอใจมาก 

แตก็ควรมีการสงเสริม และสนับสนุน และปรับปรุงการฝกอบรม และการเรียนรูในรูปแบบของ E–Learning อยางสม่ำเสมอ 

เนื่องจากเปนรูปแบบการฝกอบรมที่สะดวก และประหยัดคาใชจายกวาการฝกอบรมในรูปแบบหองเรียนแบบเดิม 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

     การศึกษาขอมูลในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคาร

กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ อาคารพหลโยธิน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางพนักงานที่ใชระบบ e-Learning มี

ดวยกัน 2 แบบ คือ การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จำนวน 10 คน โดยใชเวลา

สัมภาษณคนละ 30 นาที และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม(Questionnaire) ออนไลนจาก google Form 

จำนวน 352 ชุด  

     1.3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย ตัวแปรตน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การเรียนรูผานระบบ e-

Learning และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 

3.2.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ใชวิธีการจับประเด็นที่มีความ

คลายคลึงกันมาจัดเปนกลุมเดียวกันในการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) หาสิ่งที่เหมือนกัน (Metaphor) โดยการจำแนก
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ถอยคำ หรือขอความที่กลุ มตัวอยางจากการสัมภาษณ เพื่อนำมาวิเคราะหหาหาสาเหตุความไมพึงพอใจในการใชระบบ E-

Learning ขอเท็จจริงของปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใชตอบคำถามการศึกษา  

3.2.2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลนจาก google Form  ผูศึกษานำขอมูลที่

ไดมาประมวลและวิเคราะหดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใชวิธีทางสถิติที่นำมาใชวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

     3.2.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป

วิเคราะหทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และอัตราสวนรอยละ (Percentage) จะเปนการเปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออธิบายขอมูลเชิงประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามและตัวแปรตางๆ  

     3.2.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics ) ใชสำหรับการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับการเรียนรูผานระบบ e-Learning และความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน)  จำกัด ใชสถิติ เชน t-test และ One-way ANOVA 

 

3.3 วิธีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 

         นำขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview Questions) มาสรุปปญหาที่เกิดขึ ้น โดยใชผังพาเรโต 

(Pareto Diagram) เพื่อตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น และใชผังกางปลา (Fishbone Diagram) ใชหาสาเหตุหลักของปญหาที่

แทจริง เพื่อนำไปใชกำหนดเปนแนวทางในการแกปญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น 

 

3.4 วิธีการประเมินทางเลือก 

 

     ใชการวิเคราะหขอมูลแบบเมทริกช (Matrix Data Analysis) มาวิเคราะหวาแนวทางเลือกไหน สามารถนำมาชวยเพิ่ม

ค ว ามพ ึ งพอ ใ จ ในกา ร ใ ช  ร ะบบ  e-Learning ของพน ั ก ง าน  บร ิ ษ ั ท  ธนาคา รกส ิ ก ร ไทย  จ ำก ั ด  ( มหาชน ) 

ไดประโยชนมากที่สุด เพื่อใชเปนการประเมินทางเลือกไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 

     ผลจากการว ิ เคราะหสาเหต ุของป ญหาจากผังพาเรโต (Pareto Diagram) ในการตรวจสอบปญหาที ่ เก ิดข ึ ้น พบวา 

ความไมพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จากการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณ เหตุผลที่พนักงานไมพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. ดานระบบ 2. ดานเนื้อหา และ 

3.ดานเวลา โดยผูศึกษาไดนำเอาเหตุผลหลัก 3 อันดับแรก ที่พบจากการใหคะแนนของผูสัมภาษณ จำนวน 10 คน สามารถสรุป

ไดดังนี้ 
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     ผูศึกษาไดนำผังกางปลา (Fishbone Diagram) มาวิเคราะหปญหาที่เปนสาเหตทุี่แทจรงิที่มีผลตอสาเหตุความไมพงึพอใจ 

ในการใชระบบ e-Learning นำผลขอมูลจากวเิคราะหขอมูลผังพาเรโต (Pareto Diagram) มาวเิคราะหหาสาเหตุหลักของปญหา 

สามารถสรุปได ดังนี ้

 
 

รูปที่  1    การวิเคราะหผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

 

สรุปสาเหตุของปญหา 

        จากการวิเคราะหสาเหตุความไมพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จำกัด มี 3 สาเหตุหลัก สามารถสรุปได ดังนี้  

     1.ดานระบบ  

     1.1 ระบบไมเสถียร ในการเชื่อมตอแตละหลักสูตร การเขาลิงคนานเกินไป เกิดขอผิดพลาดขัดคลองบอย (Error) อยูเปน

ประจำ ทำใหผูเรียนไมสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง  

     1.2 การทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังทำเสร็จเรียบรอยแลว บางครั้งจะการใชงานระบบจะยอนกลับมาที่เดิมไมสรุปผลให

ทันที จะตองรอเวลาอีกประมาณ 15 นาที หรือบางครั้ง (Error)  

     1.3 การเรียนผานระบบ e-Learning บางอยางระบบมีขอจำกัดที่ไมสามารถซักถามไดบางเรื่องที่ไมเขาใจ  

     1.4 ขั้นตอนการใชงานระบบ e-Learning คอนขางซับซอน ยุงยาก เชน ขั ้นตอนในการหาหัวขอที่ตองการจะเรียน

คอนขางยากมากคนหาไมเจอ หากคียผิด 1 ตัว คำไมตรงก็ไมสามารถหาเจอกอนเรยีนแตละหลักสูตรตองเขาหลายขั้นตอนตอ 

1 หลักสูตร และตองยอนกลับไปขั้นตอนตางๆ  
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ความไม่พึงพอใจ

ของพนักงาน 

ในการใช้ระบบ 

e-Learning 

ด้านระบบ ด้านเวลา 

ด้านเน้ือหา 

- ระบบไม่เสถียร เช่ือมต่อยาก 

- เกิดข้อผิดพลาด (Error) บ่อย

ในระหว่างการใช้งาน 

- การเข้าใช้งานระบบยุ่งยาก 

ซับซ้อน 

 

- ความชัดเจนของเน้ือหาไม่มีความละเอียด เข้าใจยาก 

- เน้ือหาเยอะเกินไป ไม่กระชับ ไม่น่าสนใจ 

- อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่สอนไม่สนุก ไม่มีความดึงดูดทำให้

รู้สึกอยากเรียน การอธิบายเหมือนการอ่านสไลด์ 

- จัดเวลาเรียนไม่เหมาะสมกับแต่

ละฝ่ายงาน ทำให้เวลาไม่

สอดคล้องกับการทำงาน 

- ระยะเวลาในการเรียนแต่ละ

หลักสูตรนานเกินไป  
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     1.5 การเขาเรียน e-learning ผานมือถือตองเขา User และ Password บางครั้งสัญญาณ Internet ไมดีการเขาใชงาน

ระบบคอนขางยาก ทำใหเกิดปญหาไมสะดวกในการใชงาน 

     2. ดานเนื้อหา  

     2.1 ความชัดเจนของเนื้อหาไมมีความละเอียด เปนการพูดบรรยายภาพตัวอักษรผานวีดีโอ ทำใหผูเรียนเขาใจยาก ฟงไมทัน จึง

ตองยอนกลับไปฟงใหม  

     2.2 วิทยากรในการสอน e-learning สวนใหญเปนการอานสไสด ไมนาสนใจ ไมมีความดึงดูด ทำใหรูสึกอยากเรียน ผูเรียน

ไมสามารถเลือกเรียนเรื่องที่อยากเรียนได บางเรื่องเปนเรื่องที่รูอยูแลว ไมสามารถกดขามไดเปนการ เพราะทุกอยางจะตอง

เปนไปตามขั้นตอน 

     2.3 มีเนื้อหาเยอะเกินไป ไมกระชับ ไมดึงดูด ไมนาสนใจ เนื้อหาบางเรื่องไมสามารถนำมาใชไดจริง 

     3. ดานเวลา 

     3.1 เวลาเรียน e-Learning แตละหลักสูตรใชเวลาเรียนมากเกินไป ใชเวลาในแตละหลักสูตร ประมาณ 40 นาที  

ถึง 1 ชั่วโมง มีจำนวนวิชาก็เยอะเกินไป ทำใหพนักงานมีความสนใจนอยลง หากพนักงานกดขาม ก็จะไมสามารถทำ

แบบทดสอบหลังเรียนได จึงตองเรียนจนกวาจะจบ ในหลักสูตรนั้นๆ เพราะหลังเรียนมีการทำแบบทดสอบ ตองใหพนักงาน

ผาน 80% จาก 100%  

     3.2 การจัดเวลาการเรียนไมเหมาะสมกับตำแหนงงานที่ไมคอยมีเวลาเรียน แตตองเรียน เพราะเปนไปตามกฎขอบังคับ ใช

เวลาเรียนมากเกินไป สงผลใหพนักงานสวนใหญจะไมคอยสนใจเรียน เปดทิ้งแลวก็ไปทำอยางอื่น ทำใหผูเรียนไมไดรับความรู

เพิ่ม เพราะเวลาไมสอดคลองกับเวลาการทำงาน 

 

4.2 แนวทางเลอืกสำหรับการแกไขปญหา 

 

     ผูศึกษาไดนำผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหหาสาเหตุจากผังกางปลา (Fishbone Diagram) มากำหนดแนวทางแกไขปญหา 

ขอดี ขอเสีย และงบประมาณ พรอมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อกำหนดแนวทางการเลือกกลยุทธ เพื่อใชเปนแนวการเพิ่มความ

พึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถกำหนดแนว

ทางเลือก สำหรับการแกไขปญหา 3 แนวทางเลือก ดังนี้ 

 

ขอดีและขอเสียแตละแนวทางเลือกและงบประมาณแตละแนวทางเลือก 

แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเรียนรูแบบ Micro-learning (Bite-Sized) 

การปร ับเป นระบบ Micro-learning (Bite-Sized) ท ั ้งหมด เป นเร ียนร ู ระยะสั ้น เน ื ้อหาสั ้น กระชับ ตรงประเด็น 

ใชเวลาเรียนเต็มที่ไมเกิน 7 นาที 

ขอดี เปนการเรียนรูระยะสั้น ใชงานงายผานมือถือสะดวกในการเรียนรู มีเนื้อหาที่กระชับ ตรงประเด็น ภาษางายตอความ

เขาใจไมซับซอน  

ขอเสีย ไมเหมาะกับบทเรียนที่ตองอาศัยทักษะซับซอน ตองระวังความครบถวนสมบูรณของเนื้อหารวมถึงการเชื่อมตอกับ

เนื้อหาที่เกี่ยวของกัน หากรอยเชื่อมตอไมสอดคลองกัน อาจทำใหความรูแยกสวน ผูเรียนไมสามารถบูรณาการเนื้อหาเขา

ดวยกันได  

งบประมาณของแนวทางเลือกที่ 1 คาจางในการตัดคลิป เพื่อใหเนื้อหาสั้นลงและกระชับ อยางเชน จากเดิมพนักงานใชเวลา

เรียนประมาณ 1 ชั่วโมง ตอ 1 หลักสูตร อาจจะตองตัดใหเหลือประมาณ 6 นาที แบงออกเปน 10 คลิป อาจใชงบประมาณ 

10,000 บาท ตอ 1 หลักสูตร 
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แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธชี้แจงการเพิ่มสมรรถนะการเรียนออนไลน  

เปนการปรับในสวนของพนักงานใหรูวิธีการเรียนออนไลนที่ถูกตอง ผูศึกษาจึงนำแนวทางในการเพิ่มสมรรถนะในการเรียน

ออนไลน โดยการจัดอบรมพนกังานชี้แจงวิธีการใชงานผานระบบออนไลนที่ถูกตอง เพื่อใหพนักงานสามารถรับรูไดมากขึ้น ใน

เรื่องของการใชงานระบบ e-Learning ในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง และยังชวยใหพนักงานสามารถเรียนรูดวยตนเอง ผาน

ระบบออนไลนไดงายขึ้น ดังนั้น การจัดการฝกอบรมชี้แจงสมรรถนะใหแกพนักงาน เปนการชวยเพิ่มสมรรถนะใหแกพนักงาน

ในการเรียนออนไลน เพื่อใหพนักงานมีทักษะ ความรู ความสามารถในการเรียนออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอดี ชวยเพิ่มสมรรถนะใหพนักงานในการเรียนออนไลนไดงายขึ้น จนเกิดความชำนาญ 

ขอเสีย การเพิ่มสมรรถนะการเรียนออนไลน หากพนักงานไมนำความรูที่ไดจากการอบรม นำมาใชใหเกิดความชำนาญ ก็เปน

อุปสรรคในการเรียนรูดวยตนเองในการเรียนออนไลน 

งบประมาณของแนวทางเลือกที่ 2 การเพิ่มสมรรถนะในการเรียนออนไลนปรับในสวนของพนักงาน ผลกระทบอาจไมมีมาก

นัก ใชวิทยากรเปนพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จะมีคาใชจายในเรื่องของคา

ขนมเบรคในการอบรมพนักงาน ใชเวลาในการอบรมพนักงานคนละประมาณ 3 ชั่วโมง แบงออกเปน 2 รอบ คือ รอบเชา และ

รอบบาย อาจจะใชงบประมาณในเรื่องของคาขนมเบรค ชุด Snack Box ราคาเริ่มตน 27-35 บาท ตอคน 

 

แนวทางที่ 3 กลยุทธการเรียนรูแบบ OnDemand Learning และ Active learning 

        การปรับเปลี่ยนการเรียนรูดวยวิธีของ OnDemand พนักงานสามารถเรียนรูที่ไหน เมื่อไหรก็ได ตามที่ตองการ และยัง

สามารถเลือกหัวขอและระยะเวลาในการเรียนไดดวยตนเองแบบเฉพาะเจาะจงได สามารถเรียนรูผานอุปกรณสื่อสารของ

ตนเองไดตลอดเวลา ผูศึกษาจึงนำแนวทางของ OnDemand Learning และ Active learning นำมาปรับใชในระบบ e-

Learning คือ การใหพนักงานสามารถเรียนรูเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจ เรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความตองการ ใน

ระหวางเรียน e-learning จากเดิมพนักงานฟงและทำแบบทดสอบ ควรปรับใหพนักงานไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรม

ระหวางเรียน อยางเชน ขณะเรียน 10-15 นาที แลวหยุดใหพนักงานไดเลนเกมที่สอดคลองกับเนื้อหาของการสอน ชวย

สงเสริมใหพนักงานเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว และยังชวยกระตุนใหพนักงานฝกคิดวิเคราะห และวางแผนหาวิธีแกไข

ปญหาดวยตนเอง ทำใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางสนุกสนาน ใชกลไกของเกมเปนตัวการอยางงายและไมซับซอน 

หลังจบเกมหากพนักงานเลนผาน เลื่อนระดับเปน (Level) และควรมีการแจกของรางวัลเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการ

เรียน e-Learning ใหพนักงาน 

ขอดี พนักงานสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่สนใจ เรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความตองการ มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอยาง

สนุกสนานสอดคลองกับเนื้อหาของการสอน เรียนรูตามวัตถุประสงคที ่กำหนดไว และยังชวยกระตุนใหพนักงานฝกคิด

วิเคราะห และวางแผนหาวิธีแกไขปญหาดวยตนเอง สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติไดจริง 

ขอเสีย การเรียนรูแบบ OnDemand Learning และ Active learning อาจจะตองใชเวลาในการปรับตัว เพราะพนักงานบาง

คนอาจตอตานวิธีการสอนที่ไมใชการบรรยาย เนื่องจากการคุนเคยชินกับการเรียนโดยวิธีการรับความรูจากผูสอนมากกวาการ

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

งบประมาณของแนวทางเลือกที่ 3 การสอดแทรกเกมเขามาชวยในการเรียนรู คาใชจายขึ้นอยูที่ความยากงายของเกม โดย

จะตองมีคาใชจายในการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การวางแผน 2.การออกแบบ  3.การเขียนโปรแกรม อาจะใชงบประมาณไมเกิน 3 

แสนบาท 
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4.3 การประเมินทางเลือก 

 

     ผลจากการวิเคราะหใชเกณฑการพิจารณา เพื่อเลือกกลยุทธที่เหมาะสมตอการเรียนรูผานระบบ e-Learning โดยการให

น้ำหนักความสำคัญของแนวทางเลือก พบวา ทางเลือกที ่มีคะแนนสูงสุด คือ ทางเลือกที ่ 1 กลยุทธการเรียนรู แบบ 

Microlearning หรือ (Bite-Sized) มีคะแนนอยู ท ี ่ 48 คะแนน รองลงมา คือ ทางเลือกที ่ 3 กลยุทธการเรียนรู แบบ 

OnDemand Learning และ Active learning มีคะแนนอยูที่ 27 คะแนน และต่ำสุด คือ ทางเลือกที่ 2 กลยุทธชี้แจงการเพิ่ม

สมรรถนะการเรียนออนไลน มีคะแนนอยูที่ 25 คะแนน 

 

ตารางที่ 1 เกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

เกณฑการประเมิน 
น้ำหนัก

ความสำคญั 

แนว

ทางเลอืกที่ 

1 

แนว

ทางเลอืกที่ 

2 

แนว

ทางเลอืกที่ 

3 

1. ความเปนไปได 33 16 8 9 

2. สามารถแกไขปญหาไดเปนอยางด ี 19 9 5 5 

3. ยกระดับความพึงพอใจแกพนักงานได 20 10 5 5 

4. ระยะเวลาสามารถแกไขได 10 4 3 3 

5. งบประมาณในการดำเนินการ 18 9 5 4 

รวม 100 48 25 27 

 

4.4 ทางเลือกที่แนะนำ 

 

        ผูศึกษาจึงไดเลือกทางเลือกที่ 1 คือ กลยุทธการเรียนรูแบบ Micro-learning (Bite-Sized) มาชวยในการปรับเปลี่ยน

ระบบเปน Micro-learning (Bite-Sized) ทั้งหมด เพื่อใหพนักงานเรียนรูไดสะดวก รวดเร็ว ในระยะสั้นๆ มีเนื้อหาที่กระชับ 

และนาสนใจ ใชเวลาเรียนไมเกิน 6 นาที นอกนี้ยังสามารถเลือกแนวทางเลือกที่ 3 การนำแนวทางของ OnDemand 

Learning และ Active learning  พนักงานสามารถเลือกเรียนเรื่องที่สนใจ และไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมระหวางเรียน 

โดยการใชเกมสอดแทรกในระหวางการเรียนรู ชวยกระตุนใหพนักงานฝกคิดวิเคราะห และวางแผนหาวิธีแกไขปญหาดวย

ตนเอง นำไปใชในการทำงานไดจริง สามารถใชเปนแนวทางเพิ ่มความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ไดอยางมี

ประสิทธิภาพอีกดวย         

     ดังนั้น การเลือกทางเลือกที่ 1 และ 3 องคกรสามารถนำมาใชในการแกไขปญหาแนวทางการยกระดับความพึงพอใจใน

การใชระบบ e-Learning ไดอยางเหมาะสม และมีประโยชนสูงสุด ที่ชวยในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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4.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการแกไขปญหา 

 

     ผูศึกษาไดนำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) มาใชเปนเครื่องมือในการวัดผล จากการนำแนวทางเลือกเขามาแกไขปญหาการ

เพิ่มความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning พบวา หลังจากองคกรนำทางเลือกไปใชสำเร็จแลว พนักงานเกิดความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้น 90% 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

5.1 ผลการศึกษา 

 

     1. ผลการศึกษาการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ของกลุมตัวอยางพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) จำนวน 10 คน พบวา สาเหตุความไมพึงพอใจของพนักงานในการใชระบบ e-Learning มีดวยกัน 3 สาเหตุหลัก คือ 1) 

ดานระบบ มีปญหาการใชงานระบบไมเสถียร เชื่อมตอยากในแตละหลักสูตร เกิดขอผิดพลาด (Error) ทำใหผูเรียนไมสามารถเรียน

ไดอยางตอเนื่อง และมีรูปแบบการเขาใชงานที่ยุงยาก ซับซอน ทำใหพนักงานใชงานไมสะดวก 2) ดานเนื้อหา ไมมีความชัดเจน 

ผูสอนเปนการบรรยายอานสไลด ทำใหผูเรียนฟงไมทัน เขาใจยาก มีเนื้อหาเยอะเกินไป ไมกระชับ ไมนาดึงดูด และไมนาสนใจ 

เนื้อหาบางเรื่องไมสามารถนำมาใชไดจริง 3) ดานเวลา ในแตละหลักสูตรใชเวลาในการเรียนมากเกินไป ประมาณ 40 นาที ถึง 1 

ชั่วโมง และการจัดเวลาในการเรียนไมเหมาะสมกับพนักงานที่ไมมีเวลาเรียน เพราะพนักงานบางฝายงานมีงานที่ตองรับผิดชอบ 

สงผลใหพนักงานไมคอยใหความสำคัญในการเรียนมากเทาไรนัก มองวาการเรียน e-Learning เปนการบังคับ เพราะเวลาไม

สอดคลองกบัการทำงาน 
     2. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 

60.2 มีอายุ 31-45 ป มากที่สุด จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 41.2 อายุ 56-60 ปขึ้นไป นอยที่สุด จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 

8.0 มีสถานภาพโสดมากที่สุด จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 56.8 แยกกันอยู หยาราง นอยที่สุด จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 

8.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรมีีมากที่สุด จำนวน 205 คน คิดเปนรอยละ 58.2 ต่ำกวาปริญญาตรีนอยที่สุด จำนวน 4 คน คิดเปน

รอยละ 11.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีอายงุาน 5-10 ป มากที่สุด จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 43.2 นอยที่สุดมีอายงุาน 11-

15 ป จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 16.2 

     3. ผลการศึกษาความคิดเห็นการเรียนรูผานระบบ e-Learning  พบวา ระดับความคิดเห็นสูงสุด 

3 ลำดับแรก ไดแก เนื้อหาวิชาสอดคลองกับบทเรียน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.63 รองลงมา คือ ประโยชนในการเรียนรูผานระบบ e-

Learning มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.62 และผูเรียนสามารถเขาพัฒนาบทเรียนเวลาใดก็ได มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.56 ตามลำดับ ระดับความ

คิดเห็นต่ำสุด 3 ลำดับแรก ไดแก ระบบเสถียร เชื่อมตองาย สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.03 รองลงมา คือ การ

นำเสนอมีความดึงดูด นาสนใจ เนื้อหาชัดเจน ชวยกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนมากขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.29 และเวลาในการเรียนรู

ผานระบบ e-Learning จัดเวลาในแตละบทเรียนไดอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.31    

     4. ผลการศึกษาความคิดเห็นระดับความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) พบวา ความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning คาเฉล่ียอยูที่ 3.13 มีความพึงพอใจปานกลาง 
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5.2 อภิปรายผลการสมมติฐาน   

    

     สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคา t-test คา Levene’s พบวา Sig. เทากับ 0.005 แสดงวา ความ

แปรปรวนมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้น พบวา เพศชายกับเพศหญงิมีความพึงพอใจที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 

0.005 เพศหญงิมีความพึงพอใจมากกวาเพศชายอยางมีนยัสำคัญ 

     สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคา One-Way ANOVA พบวา ความพึงพอใจในแตละชวงอายุมีความ

แตกตางอยางมนีัยสำคัญ สรุปไดวา อายุ 31-45 ป มีความพึงพอใจมากกวาคนอายุ 23-30 ป และ 46-55 ป อยางมีนัยสำคัญ

ที่ 0.001 

 

5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษา 

 

     จากการศึกษาแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน) พบวา เพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจที่แตกตางกัน โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวาเพศชาย 

คาเฉล่ียอยูที่ 3.22 และอายุ ที่แตกตางกัน ผูที่มีอายุ 31-45 ป มีความพึงพอใจมากกวาคนอายุ 23-30 ป และ 46-55 ป ดังนั้น 

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ควรนำนโยบายในการเรียนรูดวยตนเองมาประกอบการพิจารณาในการเลื่อนขั้น 

หรือประกอบการพิจารณาในการประเมินผลงาน เพื่อใหพนักงานมีความสนใจ กระตือรือรน และมองเห็นความสำคัญของการ

เรียนรูผานระบบ e-Learning  

     อีกทั้งจากการศึกษายัง พบวา ดานระบบพนักงานไมพึงพอใจในการใชงานระบบ e-Learning ปญหาเกิดจากการใชงาน

ระบบไมเสถียร เชื่อมตอยาก เกิดขอผิดพลาด (Error) ทำใหผูเรียนไมสามารถเรียนไดอยางตอเนื่อง และมีขั้นตอนการใชงาน

ระบบ e-Learning คอนขางยุ งยาก ซับซอน ดังนั ้น บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  ควรเปดใหมีการรับฟง

ขอเสนอแนะของพนักงานทุกๆ เดือน เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขระบบ e-Learningใหใชงานงายตรงความตองการของผูเรียน และ

ควรมีพนักงานผูเชี่ยวชาญคอยใหความชวยเหลือใหคำปรึกษาแกผูเรียน เพื่อใหพนักงานเรียนออนไลนไดอยางถูกตอง และควร

จัดเวลาใหเหมาะสม ปรับรูปแบบเนื้อหาของการเรียนรูแบบออนไลน e-learning ใหมีความงายตอการเรียนรู และใหตรงกับ

สายงานของแตละฝายอีกดวย 

     จากผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning ของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน)  พบวา ความพึงพอใจในการใชระบบ e-Learning คาเฉลี่ยอยูที่ 3.13 มีความพึงพอใจปานกลาง ควรมีการสงเสริม 

และสนับสนุน และปรับปรุงการฝกอบรม และการเรียนรูในรูปแบบของ e-Learning อยางสม่ำเสมอ เนื่องจากเปนรูปแบบการ

ฝกอบรมที่สะดวก และประหยัดคาใชจายกวาการฝกอบรมจากวิทยากรโดยตรง ดังนั้น ผูศึกษาจึงนำแนวคิดและทฤษฎีที่ได

จากการศึกษาครั้งนี้มาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนดานความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง

ของพนักงาน ควรสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานเนนการเรียนรูดวยตนเอง เพราะ ถึงแมในองคกร พนักงานจะมีความสามารถ

ในการเรียนรูดวยตนเองอยูในระดับที่นาพึงพอใจแลว แตควรสนับสนุนอยางตอเนื่อง ใหพนักงานเห็นความสำคัญของการ

เรียนรู ควรสรรหาความรูใหมๆ ที่เปนประโยชนแกพนักงาน ทั้งในเรื่องแนวความคิด การดำรงชีวิต ความรูรอบตัว และการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกระตุนการเรียนรูในหลายๆ ดานที่เปนประโยชน รวมทั้งควรจัดใหมีรางวัลสำหรับผูที่ใฝรู ใฝเรียน เพื่อ

เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงานที่ไมหยุดที่จะเรียนรูและหาความรูใหตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา 

รวมถึงควรสนับสนุนพนักงานในทุกระดับชั้นใหเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรูและการฝกอบรม เนื่องจากผลการศึกษา
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ความพึงพอใจของกลุมตวัอยางจำแนกตามเพศ และความพึงพอใจของกลุมตัวอยางจำแนกตามอายุ พบวา มีความพึงพอใจใน

ดานของเพศ และอายุ มีความแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการเรียนรู จึงควรจัดรูปแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับ

กลุมคนทุกรูปแบบ และทุกระดับชั้นในองคกร ควรมีการจูงใจพนักงานใหสนใจที่จะเรียนรูก็ไมจำเปนตองมีแตในสวนของ

เนื้อหาความรูที่เกี่ยวกับการทำงานเทานั้น ทางผูดูแลเว็บไซตควรเพิ่มเติมเนื้อหาความรูในสวนอื่นๆ ไปดวย อยางเชน ความรู

เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ หรือความรูรอบตัวตางๆ ที่จำเปนในชีวิตประจำวัน เปนตน เพื่อเปนการจูงใจพนักงานในองคกร หาก

พนักงานเขาไปใชงานและแสวงหาความรูตางๆ จากระบบ e-Learning ขององคกร ถึงแมจะไมใชความรูทางวิชาการแตก็เปน

การพัฒนาตนเองใหเกิดการเรียนรูในสิ่งตางๆ ที่ตนเองไมรู ก็ถือเปนการเพิ่มพูนทักษะความรูใหกับตนเองไดเหมือนกัน และ

เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปในอนาคต  

2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรของพนักงาน ควรสงเสริม และสนับสนุนพนักงานใหมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดอยางชำนาญ เพื่อความ

สะดวก รวดเร็วในการฝกอบรมเรียนรูในการใชระบบ e-Learning ไดอยางถูกตอง และสามารถรับรูไดมากขึ้น ควรจัดการ

อบรมการใชงานคอมพิวเตอรที่จำเปนสำหรับพนักงานในองคกร รวมถึงจัดทำคูมือแนะนำการใชงานการฝกอบรมในรูปแบบ 

e-Learning ดวย และสงเสริมการใชคอมพิวเตอรกับพนักงานในทุกระดับชั้นการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารใหทั่วถึงทั้งองคกร 

เพราะคอมพิวเตอรเปนสิ่งที่จำเปนแกการเรียนรูในการปฏิบัติงาน และจำเปนในการเพิ่มทักษะการเรียนรูของพนักงานในการ

ใชงานผานระบบ e-Learning อีกดวย 

 

5.4 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในครั้งตอไป 

 

1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการเรียนรูผานระบบ e-Learning ของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกร

ไทย จำกัด (มหาชน) 

2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูแบบออนไลน (e-learning) ดานระบบสนับสนุนของธนาคาร อยางเชน ระบบ 

SkillLane (Digital Learning Platform) เปนตน 
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อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน และปจจัยทางเศรษฐกิจของจีนที่สงผลกระทบตอ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนมีกลยุทธการลงทนุเชิงรุกและเชิงรับ 

The Influences of Common Prosperity Policy and Economic Factors of China 

towards the Rate of Return of China Equity Funds Using Active and Passive 

Investing Strategies 
 

เปมิกา มากทรัพย01 และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธยีรชัย1

2 

Pemiga Magsub and Nattawoot Koowattanatianchai 

  

บทคัดยอ 
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน และปจจัยทางเศรษฐกิจของจีน 

ที่มีตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเปนแนวทางใหนักลงทุนใชตัดสินใจ

เลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจตาง ๆ โดยใชขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 

2564 และสรางสมการถดถอยเชิงซอน เปนแบบจำลองในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

อัตราผลตอบแทน คือ ราคาน้ำมันดิบเบรนท, อัตราแลกเปลี ่ยนสกุลหยวน/บาท และดัชนี MSCI ของจีนโดยที ่ราคา

น้ำมันดิบเบรนท มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิง

รุกเทานั ้น สวนอัตราแลกเปลี ่ยนสกุลหยวน/บาท และดัชนี MSCI ของจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ 
 

คำสำคัญ: กองทุนรวมหุนจีน , กองทุนรวมแบบเชิงรุก, กองทุนรวมแบบเชิงรับ, เศรษฐกจิมหภาคของจีน 
 

Abstract 
In this study, the objective is to study the influences of common prosperity policy and economic factors 

of China towards the rate of return in China Equity funds using active and passive investing strategies in order 

to generate a guideline for investors’ investment decision-making to invest in an appropriate fund for each 

economic circumstance.  This study uses monthly data from January 2014 to December 2021, using multiply 

regressions as an analysis data model. The research findings indicate that factors that are associated with rate 

of the return are Brent crude oil price, the exchange rate between Chinese Yuan and Thai Baht, and MSCI China 

Index and that Brent crude oil price has a statistically significant link in the same direction with the rate of 

return of China Equity funds using active investing strategy only. In turn, the exchange rate between Chinese 

Yuan and Thai Baht and MSCI China Index have a link with the same direction with the rate of return of China 

Equity funds using active and passive investing strategies 

 

Keywords: China Equity Funds, Active Funds, Passive Funds, China Economics
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1. บทนำ 
 

     ปจจุบันการลงทุนในตางประเทศมีความสะดวกมากกวาในอดีตที่ผานมา เนื่องจากนักลงทุนสามารถลงทุนไดเองโดยตรง

หรือลงทุนผานกองทุนรวมได โดย “กองทุนรวมตางประเทศ” ถือเปนหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ชวยกระจายความเสี่ยงและ

เพิ่มโอกาสการเขาถึงการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่ยังขาดในประเทศไทย สำหรับจังหวะและโอกาสของการลงทุนที่

เหมาะสมนั้น ควรพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวม การดำเนินนโยบายทางดานการเงิน การคลัง และสถานการณ

ทางดานการเมือง รวมถึงการแทรกแซงของรัฐบาลในการดําเนินธุรกิจ ลวนเปนปจจัยสำคัญที่ชวยในการตัดสินใจเขาลงทุน 

โดยเฉพาะ “กองทุนรวมหุนจีน” ที่นักลงทุนตางใหความสนใจ จากการจัดอันดับกลุมกองทุน Morningstar Categories ที่มี

เงินไหลเขาสูงสุดในป 2564 พบวากองทุนหุนจีนมีเงินไหลเขาสุทธิสูงสุดเปนอันดับ 2 รองจากกองทุนหุนโลก แมวาในชวง

ปลายป 2563 จะมีขาวเชิงลบจากการที่รัฐบาลจีนออกมาควบคุมกลุมธุรกิจตาง ๆตามนโยบายความรุงเรืองรวมกัน ที่ตองการ

มุงเนนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเกิดความเทาเทียมกันมากขึ้น  การกระทำดังกลาวสงผลทำใหตลาดหุนจีนทั้ง CSI300, 

Hang Seng, Hang Seng Tech และ MSCI China ปรับตัวลดลงกวา 30-40% จากจุดสูงสุดในรอบปเดียวกัน จะเห็นไดวา 

ความเสี่ยงจากการควบคุมของรัฐบาลมีผลกระทบคอนขางรุนแรงตอการดำเนินธุรกิจ ทำใหนักลงทุนเกิดความวิตกกังวล 

ดังนั้นนักลงทุนจึงควรมองหาโอกาสในการทำกำไรและสรางผลตอบแทนที่ยั ่งยืน ผานการเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มี

นโยบายสอดคลองกับรัฐบาลจีนอยางชาญฉลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดในการเขาลงทุน 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

     ศึกษาอิทธิพลจากนโยบายรุงเรืองรวมกันและปจจัยทางเศรษฐกิจของจีนที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

หุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรับ  เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเลือกลงทุน 

ขอบเขตการศกึษา 

     ในการศึกษาครั้งนี้ จะทำการศึกษาผลกระทบจากนโยบายรุงเรืองรวมกัน และปจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจีนที่มีตอ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่ไมมีนโยบายจายปนผล ทั้งหมด 10 กองทุน ขอมูลที่ใชศึกษาคือขอมูลรายเดือน 

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาการศึกษา 120 เดือน  

นิยามศัพท 

     กองทุนรวมหุนจีน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุน เชน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หรือ ใบสำคัญ

แสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย(Warrant) รวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ๆ  

     กองทุนเชิงรุก (Active Fund) คือ กองทุนที่เนนสรางผลตอบแทนสูงกวาตลาด สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนไดตาม

สภาวะเศรษฐกิจ มีคาธรรมเนียมสูง เหมาะกับผูที่รับความเส่ียงการลงทุนไดสูง 
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     กองทุนเชิงรับ (Passive Fund) คือ กองทุนที่เนนสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับดชันีอางอิง มีคาธรรมเนียมต่ำ เหมาะ

กับผูที่ตองการลงทุนในตลาดหุนระยะยาวและตองการลดความเส่ียงจากการคัดเลือกหุนดวยตัวเอง  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
          สำหรับปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม  มัทธมน อะมะตะ(2552) ไดศึกษา

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)และกองทุนรวมหุนระยะยาว(LTF) ทั้งหมด 126 กองทุน ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551 พบวา 

ดัชนีราคาผูบริโภค(CPI) สงผลกระทบตอกองทุนทั้งสองในทิศทางตรงขาม เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภค(CPI)มีสวนทำใหตนทุน

การผลิตสินคาการบริการปรับตัวสูงขึ้น กำไรของกิจการลดลง ผลตอบแทนของกองทุนที่นักลงทุนจะไดรับจึงลดลงไปดวย 

ขัดแยงกับการศึกษาของ อนุศักดิ์ พลรบ(2550) ที่ศึกษากองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบยืดหยุนทั้งหมด 5 กองทุน 

ในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2545-2550 พบวาดัชนีราคาผูบริโภค(CPI) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของ

กองทุนรวม แมวาจะทำการศึกษาในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน อาจเปนเพราะความแตกตางของประเภทกองทุนรวมที่ใชใน

การศึกษา จึงทำใหผลการวิเคราะหมีความตางกัน  

     ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนระยะยาว(LTF) ใน

ทิศทางเดียวกัน จากการที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET)ปรับตัวสูงขึ้น แสดงวาทิศทางการลงทุนมีแนวโนมดีขึ้น 

สะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจกำลังปรับตัวเขาสูชวงขยายตัวไปจนถึงรุงเรือง ทำใหนักลงทุนคาดการณแนวโนมของดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) สูงขึ้น เปนผลใหราคาหลักทรัพยและอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับสูงขึ้นไปดวย สอดคลอง

กับการศึกษากองทุนรวมตราสารทุนของธนาคารออมสิน(กลางใจ แสงวิจิตร และธันยนันท ศรีพัฒนพิบูล, 2559) และกองทุน

รวมที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบยืดหยุน(อนุศักดิ์ พลรบ, 2550) ที่บงชี้วาดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) 

สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาในกองทุนรวมไทยที่ลงทุนในหุนจีนของธนาคารไทย

พาณิชย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารกสิกร ของอัญอนงค ศิริพรศรี(2556)พบวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย(SET) มีความสัมพันธในทิศตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทน ซึ่งขัดแยงกับผลการศึกษากอนหนา แตดัชนี MSCI China 

สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนหุนจีนทั้ง 3 ธนาคารในทิศทางเดียวกัน 

   ราคาน้ำมันดิบที่ มัทธมน อะมะตะ(2552)ไดทำการศึกษาพบวาไมมีสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

ขัดแยงกับการศึกษาในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบยืดหยุน (อนุศักดิ์ พลรบ, 2550) ที่พบวาราคาน้ำมันดิบมี

ความสัมพันธในทิศตรงขาม และการศึกษาในกองทุนรวมหุนระยาว(LTF) ทั้งหมด 4 กองทุนในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 

2553-2557 ของ วิภาศรี มณีพงษ(2557) และ Sumit Kumar(2016) พบวาราคาน้ำมันดิบมีความสัมพันธในทิศเดียวกัน จะ

เห็นไดวาปจจัยราคาน้ำมันดิบใหผลการวิเคราะหไดทั้ง 3 ความสัมพันธ ซึ่งอาจจะเกิดจากชวงเวลา และลักษณะกองทุน ที่ใช

ในการศึกษา  

     ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ(PMI) เปนตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตรและนักวิเคราะหทั่วโลกให

ความสำคัญมาก เพื่อดูทิศทางและแนวโนมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคผลิตและภาคบริการของโลกในปจจุบันและ

อนาคต จากการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ตอดัชนี BETในตลาดหุนโรมาเนีย (Mariana Hatmanu 

and Cristina Cautisanu, 2021) พบวาดัชนี BET มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ(PMI) ของ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แตไมมีความสัมพันธกับดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ(PMI)ของจีน ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuqi 

Dong (2017) ที่ศึกษาผลกระทบของดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ(PMI)ตอความผันผวนในมูลคาทรัพยสินทางปญญาของกองทุน

รวมหุน พบวาดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ(PMI)ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรที่ทำการศึกษา 
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     ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการลงทุนของนักลงทุน หากผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรเพิ่มขึ้น

สูง จะสงผลใหความนาสนใจในการลงทุนของตลาดหุนลดลง เพราะนักลงทุนสามารถถือพันธบัตรที่ความเสี่ยงต่ำกวา แตได

อัตราผลตอบแทนพอๆ กับการลงทุนในตลาดหุน (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) สอดคลองกับการศึกษาปจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มี

ผลกระทบตออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟลิปปนส (Benny Budiawan 

Tjandrasa, Hotlan Siagian and Ferry Jie, 2020) พบวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุนมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

     ในการศึกษากองทุนประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยางเชน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม ที่ไดศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยพิจารณาปจจัยเฉพาะที่คาดวาจะสงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม ไดแก 

จำนวนนักทองเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงปจจัยเชิงมหภาคอื่น ๆ พบวา อัตราแลกเปลี่ยน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ผลตอบแทนของกองทุนรวม เนื่องจากในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน (USD/THB) เพิ่มสูงขึ้น แสดงวาคาเงินบาท ออนคาลง จะ

สงผลกระทบทำใหมีชาวตางชาติมาทองเที ่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ ้น ทำใหกิจการโรงแรมมีรายไดเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งสงผลให

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้นไปดวย (ประภาพรรณ แกวพิทักษ, 2559) 

     นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่กลาวมาแลว ยังมีปจจัยอื่นๆอยางความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับของรัฐบาล ที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจ ภาคสวน หรือตลาดการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงนี้สามารถเพิ่มตนทุนในการดำเนินธุรกิจ ลดความนาดึงดูดใจของการลงทุนหรือเปล่ียนแนวการแขงขันในภาค

ธุรกิจที ่กำหนด ในกรณีรายแรงการเปลี ่ยนแปลงดังกลาวสามารถทำลายบริษัทไดเลย (Messi, 2564) ยกตัวอยางเชน 

การศึกษาความไมแนนอนของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลกับผลตอบแทนของตลาดหุนจีนของ Miao Yang และ

Zhi-Qiang Jiang(2016) พบวาตลาดหุนสงผลในทิศทางตรงกันขามกับความไมแนนอนของนโยบาย สอดคลองกับการศึกษา

ของ Yumiao Wang และDongmin Kong(2022) พบวาความไมแนนอนของนโยบายเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบในทิศทาง

ตรงกันขามกับตลาดหุนพลังงาน 

     จากการทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยตลอดจนขอมูลเชิงประจักษ สามารถกำหนดตัวแปรที่นาสนใจ ในรูปแบบกรอบ

แนวคิดของงานวิจัย ไดดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปจจัยทางเศรษฐกิจของจีน 

     ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน  

     ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป  

     ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน  

     อัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลหยวนเทียบกับเงินบาท 

     ราคาน้ำมันดิบเบรนท  

- ดัชนีตลาดหลกัทรัพยของจีน 

     ดัชนี MSCI ของจีน 

     อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตรา

สารทุนที่มกีลยทุธการลงทุนแบบเชิงรกุ 

    อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตรา

สารทุนที่มกีลยทุธการลงทุนแบบเชิงรับ 

 

- การมีอยูของนโยบายความรุงเรืองรวมกันของรัฐบาล

 

ตัวแปรควบคุม  

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตาม 
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รูปที่  1  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

     สมมติฐานที่ 1 ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (CPI), ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน (PMI), อัตราแลกเปลี่ยนสกุลหยวน/บาท 

(CNY_THB), ดัชนี MSCI ของจีน(MSCI_China), ราคาน้ำมันดิบเบรนท (Brent_Crude) และการมีอยูของนโยบายความ

รุงเรืองรวมกันของรัฐบาลจีน (DUMMY) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบ แทนของกองทุนรวมตราสารทุนที่

มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ 

     สมมติฐานที่ 2 ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป (BY_10Y) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบ แทนของ

กองทุนรวมตราสารทุนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ 

 

3. วิธีการศึกษา  

 
     การศึกษาผลกระทบจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน และปจจัยทางเศรษฐกิจของจีน ที่มีตออัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมหุนจีนแบบเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งหมด 10 กองทุน สามารถแบงกลุมโดยอางอิงขอมูลจากหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ได

ดังนี้ กองทุนเชิงรุก 4 กองทุน คือ กองทุนเปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด – ชนิดสะสมมูลคา (Abrdn China Gateway-

A), กองทุนเปด เกรธเธอร ไชนา (Greater China), กองทุนเปด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ (KWI Dragon 

Growth FIF) และ กองทุนเปด ยูโอบี สมารท เกรธเธอร ไชนา (UOB Smart Greater China) กองทุนเชิงรับ 6 กองทุน คือ 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ (Asset Plus HSI), กองทุนเปดกรุงศรีไชนาอิควิตี้ (Krungsri China Equity), กองทุนเปด

วรรณไชนาออโตรีเด็มชั่นฟนด (ONE China Auto Redemption), กองทุนเปดไทยพาณิชยหุนจีน (SCB China Equity), 

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา H-Shares อิควิตี ้ (TISCO China H-Shares Equity) และ กองทุนเปดทหารไทย China Equity 

Index (TMB China Equity Index)ใชขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 120 

เดือน ตัวแปรอิสระประกอบดวย ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (CPI), ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป (BY_10Y), ดัชนีผูจัดการ

ฝายจัดซื้อของจีน (PMI), อัตราแลกเปล่ียนสกุลหยวน/บาท (CNY_THB), ดัชนี MSCI ของจีน(MSCI_China), ราคาน้ำมันดิบเบ

รนท (Brent_Crude) และการมีอยูของนโยบายความรุงเรืองรวมกันของรัฐบาลจีน (DUMMY) ซึ่งเปนตัวแปรควบคุม 

     การวิเคราะหเริ ่มจาก การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test), การทดสอบปญหา Multicollinearity,การ

ทดสอบปญหา Autocorrelation จากคาสถิติ Durbin–Watson (D.W.), การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity สุดทาย

จะเปนการวิเคราะหหาความความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ จะพิจารณา จากคา F-Statistic และ Adjusted R-Square ใน

การทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความสัมพันธของตัวแปร ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     การการทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ที่ระดับ Level 

เพื่อ หลีกเลี่ยงการเกิดปญหาการถดถอยที่ไมแทจริง พบวา ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คา P-Value ของทุกตัวแปรมี 

นัยสำคัญทางสถิติ แสดงวาทุกตัวแปรมีความนิ่งของขอมูล (Stationary) ที่ระดับ I(1) ยกเวนดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน 

(PMI) ที่มีความนิ่งของขอมูล (Stationary) ที่ระดับ I(0) 

     การทดสอบปญหา Multicollinearity พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกคูมีคานอยกวา 0.8 แสดงวา

ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือไมเกิดปญหา Multicollinearity ดังตารางที่ 2 
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Variable Brent_Crude By_10Y CNY_THB CPI MSCI_China PMI 

 Brent_Crude 1 0.7221 0.1444 -0.2428 -0.0161 0.0694 

 By_10Y 0.7221 1 0.2153 -0.5429 -0.1257 0.2337 

 CNY_THB 0.1444 0.2153 1 -0.7289 -0.5609 0.0560 

 CPI -0.2428 -0.5429 -0.7289 1 0.7659 -0.1238 

 MSCI_China -0.0161 -0.1257 -0.5609 0.7659 1 0.1420 

 PMI 0.0694 0.2337 0.0560 -0.1238 0.1420 1 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ดวยวิธี Correlation Coefficients 

     การทดสอบปญหา Autocorrelation จากคาสถิติ Durbin–Watson (D.W.) ผลการทดสอบพบวา Durbin Watson 

(D.W.) ของกองทุนเชิงรุกมีคาเทากับ 2.1842 และกองทุนเชิงรับมีคาเทากับ 1.8497 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคาตารางสถิติ 

Durbin Watson ที่ n = 100 (ใกลเคียงคา 120 ที่สุด) และ k = 6 [dL = 1.550 และ dU = 1.803] พบวาอยู 

ในชวงระหวาง 1.803-2.197 (dU - 4-dU) แสดงวาไมมีปญหา Autocorrelationหรือความคลาดเคล่ือนของขอมูลนั่นเอง 

     การตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ดวยวิธี White Test พบวาคาความนาจะเปนของทุนเชิงรุกเทากับ 0.5842 

และกองทุนเชิงรุกเทากับ 0.1172 แสดงวาขอมูลในแบบจำลองไมมีปญหา Heteroskedasticity 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีน 

                 ที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุก โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร Coefficient Std. Error t-Statistic P-Value   

ราคาน้ำมันดิบเบรนท (Brent_Crude)  4.133837 1.283788 3.220031 0.0017** 

ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป (BY_10Y) -1.238811 1.128077 -1.098161 0.2745 

อัตราแลกเปล่ียนสกุลหยวน/บาท (CNY_THB) 75.79191 8.69419 8.717535 0.0000** 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (CPI) -10.26828 26.83062 -0.382707 0.7027 

อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน (DUMMY) -0.502269 0.643463 -0.780572 0.4367 

ดัชนี MSCI ของจีน(MSCI_China) 65.57529 2.642035 24.81999 0.0000** 

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน (PMI)  -0.0815 0.091237 -0.893278 0.3736 

คาคงที่ (C) 4.594658 4.625403 0.993353 0.3227 

 R-squared = 0.8766, Adjusted R-squared = 0.8688, Prob(F-statistic) = 0.0000 

**show the P-Value is significance level at 0.01 

     จากตารางที่ 3 พบวาเมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีน

ที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุก คือ ราคาน้ำมันดิบเบรนท (Brent_Crude) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 4.1338, อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลหยวน/บาท (CNY_THB) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 75.7919 และดัชนี MSCI ของจีน (MSCI_China) มีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 65.5753 ตามลำดับ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวบงชี้ไดวาตัวแปรทั้ง 3 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน

กับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม นอกจากนี้ผลการทดสอบพบวา มีคา R-squared เทากับ 0.8766 แสดงวาตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดสามารถอธิบายความสัมพันธกับตัวแปรตามไดเทากับ รอยละ 87.66  

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีน 

                 ที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรับ โดยการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1317



ตัวแปร Coefficient Std. Error t-Statistic P-Value   

ราคาน้ำมันดิบเบรนท (Brent_Crude)  0.204582 1.86958 0.109427 0.9131 

ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป (BY_10Y) 0.677081 1.642818 0.412146 0.681 

อัตราแลกเปล่ียนสกุลหยวน/บาท (CNY_THB) 27.43051 12.66135 2.166476 0.0324* 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (CPI) -61.46203 39.07343 -1.572988 0.1186 

อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน (DUMMY) 0.229199 0.937075 0.24459 0.8072 

ดัชนี MSCI ของจีน(MSCI_China) 84.71749 3.847595 22.0183 0.0000** 

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน (PMI)  -0.105615 0.132869 0.0000 0.4284 

คาคงที่ (C) 5.308633 6.735972 0.788102 0.4323 

 R-squared = 0.8381, Adjusted R-squared = 0.8278, Prob(F-statistic) = 0.0000 

*show the P-Value is significance level at 0.05                                                                                            

**show the P-Value is significance level at 0.01 

     จากตารางที่ 4 พบวาเมื่อพิจารณาที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มี

กลยุทธการลงทุนแบบเชิงรับ คือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลหยวน/บาท (CNY_THB) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 27.4305 สวนดัชนี 

MSCI China (MSCI_China) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 84.7175 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวบงชี้ไดวาตัว

แปรทั้ง 2 มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม นอกจากนี้ผลการทดสอบพบวา มีคา R-

squared เทากับ 0.8381 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความสัมพันธกับตัวแปรตามไดเทากับ รอยละ 83.81 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
     จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน คือ ราคาน้ำมันดิบเบรนท, อัตราแลกเปลี่ยนสกุล

หยวน/บาท และดัชนี MSCI ของจีนโดยที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกเทานั้น สวนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลหยวน/บาท และดัชนี MSCI ของจีนมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ  

     ราคาน้ำมันดิบเบรนท มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุน

แบบเชิงรุก การที่ราคาน้ำมันดิบเบรนทมีความสัมพันธเฉพาะกับกองทุนรวมหุนจีนเชิงรุกนั้น เนื่องจากกองทุนเชิงรุกมีสัดสวน

การลงทุนในหุนกลุมสินคาอุปโภค บริโภค เปนหลัก ตางจากกองทุนเชิงรับที่เนนสัดสวนการลงทุนในกลุมการเงิน ทั้งนี้ ธุรกิจ

ในกลุมสินคาอุปโภค บริโภค มีความเกี่ยวของกับน้ำมันเปนสวนใหญ จึงตองมีการสต็อกน้ำมันเก็บไวเสมอ ดังนั้นเมื่อราคา

น้ำมันปรับตัวลดลง ผลที่เกิดขึ้นทันทีคือการรับรูขาดทุนจากสินคาคงคลังที่ปรับลดมูลคาลง หากราคาน้ำมันลดลงมาก อาจ

สงผลใหกำไรของธุรกิจลดลงอยางมากไดเชนกัน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดหุนไดอยางรวดเร็ว เพราะมีโอกาสที่นักลงทุนจะ

ตอบสนองตองบการเงินที่ไมดี (ลงทุนศาสตร, 2020) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและเปนไปตามงานวิจัยของ Sumit 

Kumar(2016) ที่ทำการศึกษาผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เนนหุนในประเทศอินเดีย ในชวงระยะเวลาเดือนมิถุนายน 

2548 - มิถุนายน 2558 พบวา ราคาน้ำมันดิบเบรนท มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่

เนนหุนในประเทศอินเดีย 
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     อัตราแลกเปล่ียนสกุลหยวน/บาท มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนทีม่ีกลยุทธ

การลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและเปนไปตามงานวิจัยของ ประภาพรรณ แกวพิทักษ (2559) 

ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม โดยพิจารณาปจจัยเฉพาะที่คาดวาจะ

สงผลกระทบตอธุรกิจโรงแรม ไดแก จำนวนนักทองเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงปจจัยเชิงมหภาคอื่น ๆ พบวา อัตรา

แลกเปล่ียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนของกองทุนรวม 

     ดัชนี MSCI ของจีน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุน

แบบเชิงรุกและเชิงรับ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและเปนไปงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตออัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนไทยที่ลงทุนในตางประเทศ กรณีศึกษา กองทุนหุนจีน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย (อัญอนงค ศิริพรศรี, 2556)  

     ผลตอบแทนพันธบัตรจีน 10 ป (BY_10Y) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการ

ลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากในกรณีที่ผลตอบแทน

พันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา แนวโนมดอกเบี้ยอยูในชวงขาขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูปรับตัว

สูงขึ้นตามไปดวย บริษัทที่มีภาระดอกเบี้ยเงินกูอยูตองจายเงินเพิ่มขึ้น กำไรของบริษัทจึงลดลง อีกทั้งบริษัทอาจจำเปนตอง

ชะลอการกูเงินเพื่อมาเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายกิจการ ทำใหมีตนทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหความนาสนใจในหุนของ

นักลงทุนลดลง เพราะมองไมเห็นโอกาสในการเติบโตของตัวบริษัทนั้น ๆ จึงเกิดผลกระทบเชิงลบตอตลาดหุนและสงผลถึง

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนได จากการศึกษาปจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟลิปปนส (Benny Budiawan Tjandrasa, Hotlan Siagian and Ferry 

Jie, 2020) โดยมี การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุน เปนหนึ่งในตัวแปรอิสระ ที่ถูกเลือกใชในการศึกษาวามีผลกระทบตอ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยางไร พบวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุนสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการ

เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยมีความสัมพันธแบบเชิงลบ ซึ่งสอดคลองกับการตั้งสมมติฐานขางตน 

     ดัชนีราคาผูบริโภคของจีน (CPI) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบ

เชิงรุกและรับอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิและไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ นัทธมน อะมะตะ 

(2552) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุนระยะยาว 

พบวา ดัชนีราคาผูบริโภคและอัตราเงินเฟอจะสงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของกองทุนในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจาก

ดัชนีราคาผูบริโภคและอัตราเงินเฟอสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาและบริการปรับตัวสูงขึ้น ทำใหกำไรของกจิการลดลง สงผล

ใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนลดลงดวยเชนกัน 

     อิทธิพลจากนโยบายความรุงเรืองรวมกัน (DUMMY) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกล

ยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและรับอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ถึงแมวาการเขามาจัดระเบียบการกำกับดูแลในครั้งนี้ของจีนจะ

กระทบกับอุตสาหกรรมในวงกวาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ แตดวยใจความสำคัญ

ของนโยบายความรุงเรืองรวมกันของรัฐบาลจีน ยังคงสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ปจจัยกดดันตาง ๆ อาทิเชน การปองกันการผูกขาดการคา (Antitrust), การควบคุมการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล, การควบคุม

โรงเรียนกวดวิชา การควบคุมและจำกัดเวลาในการเลนเกมออนไลนของเด็กอายุต่ำกวา 18 ป เปนเพียงปจจัยชั่วคราวเทานั้น 

โดยสังเกตุเห็นไดวาการเขามากำกับดูแลของรัฐบาลจีนในครั้งนี้คอนขางจะเฉพาะเจาะจง และจากกรณีศึกษาในอดีต รัฐบาล

จีนจะเขามาแทรกแซงเปนระยะ ๆ เพื่อจัดระเบียบเปนปกติอยูแลว ซึ่งที่ผานมาสรางความผันผวนในระยะส้ันเทานั้น และไมได

เปนอุปสรรคตอการเติบโตในระยะยาว ทำใหนักลงทุนไมไดกังวลมากนัก สงผลใหเหตุการณดังกลาวไมมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุกและเชิงรับ และไมสอดคลองกับงานวิจัยใด 
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     ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อของจีน (PMI) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมหุนจีนที่มีกลยุทธการลงทุน

แบบเชิงรุกและเชิงรับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ Yuqi 

Dong (2017) ที่ไดทำการศึกษาผลกระทบของการประกาศตัวบงชี้เศรษฐกิจมหภาคตอความผันผวนของมูลคาทรัพยสินทาง

ปญญาของกองทุนรวมหุน โดยมีกรณีศึกษาในกองทุนรวมหุน 10 กองทุนของประเทศจีนในชวงป 2010 ถึง 2016 พบวาดัชนี

ผูจัดการฝายซื้อ ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรที่ทำการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากงานวิจัย 
     1. การเขามาแทรกแซงในกลุมธุรกิจเอกชนของรัฐบาลจีนมักมีใหเห็นเปนระยะ ๆ ซึ่งที่ผานมาสรางความผันผวนในระยะ

สั้นเทานั้น และไมไดเปนอุปสรรคตอการเติบโตในระยะยาว ในการเขามาจัดการแตละครั้งมักจะมีทั้งฝายที่ไดประโยชนและ

เสียประโยชน ดังนั้นนักลงทุนจึงควรศึกษาในตัวนโยบายนั้น ๆ วามีกลุมธุรกิจไหนไดรับประโยชนกอนตัดสินใจเลือกลงทุน 

     2. จากผลการศึกษาพบวาราคาน้ำมันดิบเบรนท, อัตราแลกเปลี ่ยนสกุลหยวน/บาท และดัชนี MSCI ของจีนมี

ความสัมพันธกับผลตอบแทนของกองทุนรวม ทำใหนักลงทุนสามารถนำมาประกอบการพิจารณาวาปจจัยทางเศรษฐกิจใดควร

หลีกเล่ียง หรือมีโอกาสในการทำกำไรได ตามสภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลานั้น ๆ การเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีกลยุทธแบบ

เชิงรุกอาจไมไดทำใหไดรับผลตอบแทนแตกตางจากกองทุนรวมที่มีกลยุทธแบบเชิงรับมากนัก เนื่องจากมีปจจัยที่กระทบตอ

ผลตอบแทนมากกวา ในขณะที่ผูลงทุนตองจายคาธรรมเนียมในการบริหารที่สูงกวา     

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 
     1. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยไดเลือกใชปจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปจจัยภายนอกเพียงอยางเดียว อาจไม

ครอบคลุมสำหรับการบงชี้ไดวา กองทุนรวมที่มีกลยุทธการลงทุนแบบไหนเหมาะสมสำหรับผูลงทุนอยางแทจริง จึงควรเพิ่ม

ปจจัยภายใน อยางเชน คาธรรมเนียม อายุหรือขนาดของกองทุน รวมถึงปจจัยเสี่ยงอยางคาเบตา และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพิ่มเติมเขามาใชในการศึกษาดวย 

     2. ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยอาจจะทำการตอยอดจากการศึกษาเดิม เนื่องจากชวงระยะเวลาที่ศึกษา กองทุนสวนใหญ

ยังเปนกองทุนเกิดใหม จึงไมไดรวมอยูในกองทุนที่ผูวิจัยใชศึกษา จึงอาจทำใหผลการวิเคราะหไมเปนตามทฤษฎีที่ควรจะเปน

หรือบิดเบือนไป ในอนาคตถาจำนวนกองทุนรวมที่สามารถใชศึกษาเพิ่มมากขึ้น ยอมสามารถสะทอนขอเท็จจริงไดดียิ่งขึ้น 

     3. ปจจัยทางเศรษฐกิจที่ผูวิจัยใชในการศึกษาทั้งหมดเปนของประเทศจีน แตนักลงทุนที่ตัดสินใจเขาลงทุนเปนคนไทย การ

เลือกใชปจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ควรเพิ่มปจจัยทางเศรษฐกิจ หรืออื่น ๆ ในประเทศ

ไทย เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลมีความครอบคลุมและครบถวนมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการบริหารอยางมีทิศทาง 

และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ Juiceful 

The study of Strategic management approach for directional management 

and increase competitiveness of Juiceful 

 

พจนาภรณ พลูสวัสด์ิ 1  และ อนุฉัตร ช่ำชอง2  

Podjanaphorn Poolsawat and Anuchat Chamchong 
  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพื ่อการบริหารอยางมีทิศทาง และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ 

Juiceful เก็บขอมูลผานการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมผูที่เคยบริโภคน้ำผักผลไมสกัดเย็นแบรนด Juiceful จำนวน 19 

ทาน และกลุ มเจาของแบรนด Juiceful 1 ทาน วิเคราะหขอมูลดวย Content analysis ใชเครื ่องมือ SWOT analysis, 

Fishbone diagram และ TOWS matrix ในการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ จากการศึกษาพบ 4 กลยุทธ 1) กลยุทธการทำ

การตลาด Online 2) กลยุทธพัฒนาสูตรใหม 3) กลยุทธการรักษาฐานลูกคาเดิม 4) กลยุทธการควบคุมคุณภาพและราคา โดย

ผูวิจัยเลือกกลยุทธที่ 1) และ 3) เนื่องจากทั้ง 2 กลยุทธมีความสอดคลองกันดานระยะเวลาและวิธีการดำเนินการสงเสริมเพื่อผล

ที่ดีขึ้น สามารถดำเนินการไดทันทีดวยทรัพยากรที่มีอยูแลวของ Juiceful หากดำเนินการไดและสม่ำเสมอจะเกิดผลดีในระยะ

ยาว เพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและกำไรของ Juiceful เปนกลยุทธเชิงแกไขและกลยุทธเชิงรับที่สามารถดำเนินการใหเกิดผล

ในเชิงรุกได 
 

คำสำคัญ: น้ำผักผลไมสกัดเย็น, เครื่องดื่มเสริมอาหาร, เพิ่มความสามารถในการแขงขัน, กลยุทธ, วิจัยเชิงคุณภาพ 

 

Abstract 
This qualitative study investigates the strategic management approach for directional management and 

increasing competitiveness of Juiceful. Purposive sampling and in-depth interviews were conducted with two 

groups: 19 customers of cold-press juice by Juiceful and an owner of Juiceful. Content analysis was conducted 

by SWOT analysis, Fishbone diagram, and TOWS matrix. The analysis revealed four strategies: 1) online 

marketing strategy 2) new recipes development strategy 3) customer retention strategy 4) quality and price 

control strategy. 1) and 2) strategies were selected, for they are correlated in terms of duration and methods 

and could be promptly conducted with existing resources of Juiceful in order to foster positive results. If 

regularly conducted, These corrective and reactive strategies can yield long-term proactive, positive results: 

increasing opportunities for generating income and profit for Juiceful. 
 

Keywords: Vegetable juice, Fruit juice, Cold-pressed juice, Increasing competitiveness, Qualitative research 
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1. บทนำ 

 

     ในชวง 10 กวาปที่ผานมา กระแสรักสุขภาพเขามามีอิทธิพลอยางมากในกลุมผูบริโภคทั่วโลก จากผลวิเคราะหขอมูล

พฤติกรรมผูบริโภคทั่วโลกของบริษัท Mintel ป 2564 ที่มีแนวโนมไปในทางเดียวกันวา ผูบริโภคในทวีปยุโรป ใหความสำคัญ

กับการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมังสวิรัติ (Vegan) และมีสวนผสมของน้ำตาลนอย (Low Lactose) มากขึ้น ขณะที่ผูบริโภคใน

ทวีปอเมริกาเหนือ เนนการบริโภคของผลิตภัณฑที่ไมมีสารตกแตงพันธุกรรม (GMO Free) และในทวีปเอเชียผูบริโภคหันมา

นิยมบริโภคผลิตภัณฑจากธรรมชาติและปราศจากสารปรุงแตงมากขึ้น ธุรกิจดานสุขภาพไดรับความสนใจในเวลาอันรวดเร็ว

นอกจากนี้การเผชิญหนากับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคที่ใสใจการ

ดูแลสุขภาพอยูแลวใสใจมากขึ้น เกิดผูบริโภคกลุมใหมที่เพิ่งหันมาใสใจสุขภาพเพื่อสรางภูมิคุมกันของตัวเองใหแข็งแรงพอจะ

ปกปองโรคระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง และผูบริโภคเริ่มมองหาเครื่องดื่มที่มีรสชาติอรอยควบคูกับทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ (Healthier choice) มากขึ้น ในประเทศไทย อัตราการขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วตอเนื่องของตลาดผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพ ประเภท Functional Drink ที่จากเดิมมีมูลคาตลาดประมาณ 4,000 ลานบาท ในป 2553 เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด 

หรือ โตขึ้น 100% เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดป 2552 และผลการสำรวจตลาดในป 2563 พบวา ตลาด Functional Drink มี

มูลคาตลาดกวา 9,100 ลานบาท ถึงแมการสำรวจมูลคาตลาดประเภท Functional Drink จะติดลบ 5% อยูที่ 8,600 ลาน

บาท ในป 2564 แตก็มีการคาดการณวามูลคาตลาดจะกลับมาโตขึ้น 9% เปนมูลคา 9,330 ลานบาท และในป 2564 ธุรกิจ 

Delivery ธุรกิจ Meal Kit หรือวัตถุดิบพรอมปรุงทั้งคาวและหวาน เครื่องดื่มประเภทเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนธุรกิจที่รับกับกระแส 

New normal ดานสุขภาพที่สงผลบวกตอตลาดตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนไป 

     Juiceful เปนแบรนดน้ำผักผลไมเย็นสกัดขนาดเล็กที ่ย ังไมมีแผนการในการดำเนินธุรกิจและแผนการตลาดที ่มี

ประสิทธิภาพ ทำใหมีรายได กำไร และการเติบโตต่ำ และยังไมเปนที่รูจักที่ผูบริโภคจะนึกถึง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ำผักผลไมสกัดเย็นชองทางออนไลนและสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน เพื่อวางกล

ยุทธ กำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ของ Juiceful เพื่อการบริหารอยางมีแนวทางและยั่งยืนในระยะยาว และ

ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ำผักผลไมสกัดเย็นชองทางออนไลน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงการวางแผนสวน

ประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ของ Juiceful เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ Juiceful  

      

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps (Kotler, 2004) กลาววา กลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service 

Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาด ที่ใชวิเคราะหความตองความของผูบริโภค และใชขอมูลนั้นในการวางกลยุทธ

ทางการตลาด และพัฒนาสินคา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคประกอบดวย   1) ผลิตภัณฑ (Product) 2) ราคา 

(Price) 3) ชองทางการจัดจำหนาย (Place/Channel Distribution) 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) บุคคล 

(People) 6)กระบวนการ (Process) 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยทุกปจจัยจะเกี่ยวพันกัน แตจะทา

เทียมกันหรือไม ขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธไปทางใด 

2.2 แนวคิดดานปจจัยดานประชากรศาสตร (นางสาวอรุณโรจน เอกพณิชย, 2558) กลาววา ปจจัยดานประชากรศาสตรเปน

ปจจัยที่นิยมนามาใชในการศึกษา สำหรับการแบงสวนการตลาดตามกลุมผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ สถานภาพ 

และระดับการศึกษา เปนตน เพื่อใชในการวางแผนกาหนดกลยุทธใหกับผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการเพื่อใหเขาถึง

และตรงกับกลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด 
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2.3 แนวคิดดานการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) (สุรศักดิ์ รอยกรอง, 2563) กลาววา กลยุทธ ความ

เกี่ยวพันระหวางการนำทาง (direction) และความเปน ผูนำ (leadership) ที่มีตอสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกของ

องคกร กลยุทธนั้นเกี่ยวของกับกระบวนการแบบพลวัต (dynamic process) ที่มีความมุงมั่น หรือเปนการวางแผนการรวมกัน

ของ กลวิธีที่ไดถูกคนพบตามที่คาดการณตออนาคต 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการบริหารอยางมีทิศทาง และเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของ Juiceful” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอมูลผานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-

Depth Interview) และเก็บแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

     กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุม คือ 

     1. กลุมผูบริโภคที่เคยซื้อน้ำผักผลไมสกัดเย็นชองทางออนไลนของแบรนด Juiceful ที่ใหจัดสงในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยจำนวนลูกคาที่เคยซื้อตอเดือนในชวงเวลา 3 เดือนที่เปดบริการ ซึ่ง Juiceful มีจำนวนลูกคาเคยซื้อตอเดือนอยู

ที่ 30 คน = 90 คน 

โดยในการจัดเก็บขอมูลตองการขนาดตัวอยางนี้เทากับ 21% ของประชากร 90 คน จะไดวา 

                                                                  21% ของ 90 = 18.9 

 เปนจำนวนคน ปดขึ้นเปน = 19 คน 

     2. เจาของแบรนด Juiceful 1 ทาน 

     เครื่องมอืทีใ่ชในกระบวนการวิจัย (Methodology) ฉบับนี้คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) และ

เก็บแบบสอบถามแบบสัมภาษณชนิดกึง่โครงสราง (Semi-structured Interview) โดยผูวิจยัแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด 

ไดแก  

     1. แบบสอบถามสำหรับผูบริโภค Juiceful (แบบสอบถาม 19 ทาน) ประกอบดวย                                                     

 สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

 สวนที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

 สวนที่ 3 ปจจัยดานการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 สวนที่ 4 คำถามจากแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห SWOT Analysis  

 สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

     2. แบบสอบถามสำหรับสัมภาษณเจาของกิจการ Juiceful (แบบสัมภาษณ 1 ทาน) 

 คำถามจากแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห SWOT Analysis 

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลปฐมภูมิ (Content Analysis)  

2. การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis)  

3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในโดยใช SWOT Analysis และการวิเคราะหของปญหาดวยแผนภูมิกางปลา 

(Fishbone Diagram) เพื่อนำผลมากำหนดทิศทางของการบริหารองคกร โดยนำมากำหนด วิสัยทัศน (Vision) และพันธะกิจ 

(Mission) ของ Juiceful  
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4. การวิเคราะหเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) เปนการวิเคราะห เปรียบเทียบ เพื่อเลือกกลยุทธ

ที่เหมาะสมใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคโดยรวม  

5. การวิเคราะหเพื่อการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ในระดับการวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เปน

แผนระยะยาว 

6. การวิเคราะหเพื่อกำหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) ในระดับองคการหรือกลยุทธระดับแผนงาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากขอมูลที่ไดผูวิจัยสามารถแนะนำการวางวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ที่ชัดเจน ดังนี้ 

 วิสัยทัศน (Vision) “เปนน้ำผักผลไมแทที่คุณนึกถึง” 

 พันธกิจ (Mission) “Juiceful ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ใหบริการดวยความจริงใจ ตรงไปตรงมา มุงมั่นการเลือกสิ่งที่

ดีที่สุดแกผูบริโภคอยางสม่ำเสมอ ในราคาที่เปนธรรม” 

     จากการสัมภาษณ เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวย Content analysis โดยใชเครื่องมือ SWOT analysis, Fishbone 

diagram และ TOWS matrix โดยนำมาวิเคราะหไดสรางกลยุทธ ดังนี้ 

ตารางที่  1  แสดงปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ Juiceful 

 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

S1) ความสามารถในการคิดสูตรเฉพาะที่ดวยการผสมผัก

ผลไม ใหออกมามีรสชาติดี อรอย ดื่มงาย ไมเหม็นเขียว 

S2) สีสันของนำ้ผักผลไมสกัดเย็นนารับประทาน สดใส ซึ่งสี

ที่ไดมาจากวัตถดุิบลวนๆ 

S3) ความสดใหมในการผลิต ทำใหมกอนสงทกุครั้ง สามารถ

เก็บไวไดนานขึน้ 

S4) มกีารออกรสชาติตามฤดกูาล (น้ำมังคุด) 

S5) มรีาคาที่เขาถึงได คุมคา เหมาะสมกับปรมิาณ 

S6) มีคุณภาพ มีเนื้อสัมผัสเขมขน บริโภคแลวรับรูถึง

คุณประโยชน 

S7) มกีารรีวิวจากผูบริโภคจริงเยอะ 

S8) มีความนาเชื่อถือ ผูบริโภคเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ 

S9) มีการบริการที่พรอมและใสใจทั้งระหวางและหลังการ

ขาย 

W1) มีตวัเลือกชองทางการสงนอย 

W2) มรีอบการผลิตและจัดสงนอย ทำใหลูกคาตองรอ 

W3) มีตวัเลือกของรสชาตินอย 

W4) การอัพเดทบนหนาเพจ Instagram นอย 

W5) ทุนในการทำการโปรโมทมีจำกัด 

ปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) SO กลยทุธเชงิรุก WO กลยทุธเชงิแกไข 

O1) พฤติกรรมของผูบริโภคที่ให

ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

O1+S1 พัฒนาสูตรใหมเปนสูตรสราง

ภูมิตานทาน วิตามินซีสูง เพื่อตอบ

W4+O2 อัพเดทขอมูลของผลิตภัณฑ

พรอมทั้งการโปรโมทวิธกีารซือ้น้ำผัก
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จากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 

O2) พฤติกรรมการซื้อสินคา Online

และการใช E-banking ที่สูงขึ้นของ

ผูบริโภค 

O3) การเขารวมโครงการคนละครึ่ง 

O4 )  คว ามสะดวก  ท ั นสม ั ยของ

เทคโนโลยีในปจจุบัน 

โจทยพฤติกรรมของผูบริโภคที่ให

ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

จากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด 19 

 

ผลไมสกัดเย็น Online พรอมทั้ง

สามารถชำระแบบ E-banking ไดบน

หนาเพจ Instagram ของรานใหมาก

ขึ้น ใหสอดคลองกับพฤตกิรรมการซื้อ

สินคา Online และการใช E-banking 

ที่สูงขึ้นของผูบรโิภค 

อุปสรรค (Threat) ST กลยุทธเชิงปองกัน WT กลยุทธเชิงรับ 

T1) การเงินของผูบริโภคฝดจาก

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 

T2) รานน้ำผักผลไมสกัดเย็นอื่นๆ เขา

รวมโครงการคนละครึ่ง 

T3) การเกิดขึ ้นของรานน้ำผักผลไม

สกัดเย็นที่เพิ่มขึ้น 

S2, S5, S6+T1,T3 คงราคาทีเ่ขาถงึได 

คุมคา เหมาะสมกับปริมาณ มคุีณภาพ 

มีเนื้อสัมผัสเขมขน มีสีสันนา

รับประทาน เพือ่ใหเหมาะสมกบั

การเงินของผูบริโภคและปองกันการ

เปล่ียนไปบริโภครานน้ำผักผลไมสกัด

เย็นอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 

W5+T1 ในสถานการณที่รานนำ้ผัก

ผลไมสกัดเย็นมเีพิ่มขึ้น ตองรักษาฐาน

ลูกคาที่มีอยูไว เนื่องจากทุนในการทำ

การ   โปรโมทเพื่อหากลุมลูกคาใหมมี

จำกัด 

     

     โดยผูวิจัยเลือกกลยุทธที่ 1 และ 3 ไดแก 1)  เนื่องจากสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ที่ชัดเจนที่

ผูวิจัยแนะนำ สามารถนำมาวิเคราะหไดสรางกลยุทธ ดังนี้ 

 

ตารางที่  2  แสดงการควบคุมและการประเมินกลยุทธดวยทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพ PDCA 4 ขั้นตอน 

หัวขอ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 

P – Plan - รวบรวมและจัดเรียงขอมูลคุณประโยชน

ของผักผลไมแตละชนิด 

- วางแผนโปรโมชั่นแตละเทศกาลสำหรับ

เดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 

- รวบรวมขอมูลพื้นฐานของลูกคา ชื่อเลน 

เบอรโทรศัพท ที่อยูจดัสง 

- วางแผนเพื่อแกไข

ปรับปรงุจุดที่ตองแกไข

ของเดือนที่ 1 

 

- วางแผนเพื่อแกไขปรับปรุง

จุดที่ตองแกไขของเดอืนที่ 

2 

 

D – DO - ทำ Artwork เปนรูปภาพใสขอความของ

คุณประโยชนของผักผลไมแตละชนิด เพื่อ

โพส ลงหนารานบน Instagram 

- ทำวิดิโอรีวิวน้ำผักผลไมสกัดเยน็สูตรตางๆ 

ในแนวตั้งประกอบเพลงที่เปนกระแส เพื่อ

โพสลง Reels และ Tiktok 

- จัดทำระบบ CRM อยางงายโดยใชการ

สะสมคะแนนผานโปรแกรม Excel ใส

- ทำซ้ำขั้นตอนการ

ดำเนินงานของเดือนที่ 1 

- โปรโมทโปรโมชัน่ตาม

เทศกาล จำกัดเวลาส้ินสุด

โปรโมชั่นภายในเดือน 

- โปรโมทวิธกีารซื้อน้ำผัก

ผลไมสกัดเย็น Online 

- ทำซ้ำขั้นตอนการ

ดำเนินงานของเดือนที่ 1, 

2 

- โปรโมทโปรโมชัน่ตาม

เทศกาล จำกัดเวลาส้ินสุด

โปรโมชั่นภายในเดือน 

- โปรโมทระบบ CRM ดวย 

Reward สำหรบัลูกคาเกา
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ขอมูลพื้นฐานของลูกคา ชื่อเลน เบอร

โทรศัพท ที่อยูจดัสง และรวมคะแนน ทุก

การซื้อ 100 บาท นับเปน 1 คะแนน เมื่อ

สะสมครบ 15 คะแนนแลก Topping 1 

อยาง เมือ่ครบ 30 คะแนนแลก ขวดเล็ก 

1 ขวดสูตรใดก็ได เมื่อครบ 50 คะแนน

แลกขวดใหญได 1 ขวดสูตรใดกไ็ด โดย

คะแนนไมมีการหมดอาย ุ

- ลงโพสใหมอยางนอยวันละ 1 โพส บน

เพจรานใน Instagram 

- ลงวิดิโอบน Reels และ Tiktok สัปดาห

ละ 1 โพส 

- บันทึกยอด Engagement จากทุก 

Platform 

- บันทึกยอดขาย 

- บันทึกขอมูลลูกคาที่เคยซื้อในชวง 1 เดือน

ที่ผานมาทั้งหมดลง Excel ใหครบถวน 

พรอมทั้งสามารถชำระ

แบบ    E-banking 

- โปรโมทระบบ CRM ดวย

โปรโมชั่นทุกการซื้อ 100 

บาท นับเปน 2 คะแนน

ตลอดชวงเดือนที่ 2 

ที่ Refer หรือแนะนำให

เพื่อนหรือคนรูจักซื้อ

ผลิตภัณฑ Juiceful จะได 

2 คะแนนตอ 1 คน ตลอด

ชวงเดอืนที่ 3 

 

C – Check - มี Artwork ทีท่ำเตรียมไวพรอมโพสสะสม

สำหรับ 2 สัปดาห 

- ลงโพสและวิดิโอไดตามกำหนด 

- ยอด Engagement มีแนวโนมเติบโตขึ้น 

- ยอดขายมีแนวโนมเติบโตขึ้น 

- ใชการควบคุมของเดอืนที่ 

1 

- บันทึกจำนวนผูซื้อจาก

โปรโมชั่น  

- บันทึกขนาดของ order 

จากโปรโมชั่น 

- ใชการควบคุมของเดอืนที่ 

1, 2 

- บันทึกจำนวนลูกคาเกาที่

เขารวมโปรโมชัน่ 

- บันทึกจำนวนลูกคาใหมที่

ไดจากการ Refer 

- บันทึกขนาดของ order 

ของลูกคาใหมทีไ่ดจากการ 

Refer 

A – Action - สรุปและวิเคราะหผลการดำเนนิการของ

เดือนที่ 1 ระบคุวามเปล่ียนแปลง จุดที่

ตองแกไข จุดทีท่ำไดดีเพื่อนำมาวางแผน

เดือนที่ 2 

- สรุปและวิเคราะหผลการ

ดำเนินการของเดือนที่ 2 

ระบุความเปล่ียนแปลง 

จุดที่ตองแกไข จุดทีท่ำได

ดีเพื่อนำมาวางแผนเดือน

ที่ 3 

- สรุปยอดขายในการ

ดำเนินการตลอด

ระยะเวลา 3 เดอืน  

- สรุปยอด Engagement 

จาก Platform ตางๆ 

- สรุปจำนวนลูกคาเกาที่ซื้อ

ผลิตภัณฑในชวง 3 เดือน

ดำเนินการ 

- สรุปจำนวนลูกคาเกาที่เขา

รวมโปรโมชั่น 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1327



- สรุปจำนวนลูกคาใหมที่ได

จากการ Refer 

- สรุปจำนวนการขาย สูตร

ละกี่ขวดในชวงเวลาเดือน

ที่ 2 และเดือนที่ 3 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     สรุปผลประเด็นสำคัญ 3 ประการ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) ของ Juiceful เพื่อการบริหารอยางมีแนวทางและยั่งยืน ผูวิจัย

สามารถสรุปขอมูลที่ไดจากการทำงานวิจัยในครั้งนี้ไดวาปญหาหลักที่ขัดขวางการเติบโตของ Juiceful คือ ความสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะประเด็นความสม่ำเสมอในการทำการตลาด ซึ่งผูวิจัยนำเสนอแผนการแกไขเปนกลยุทธในขอเสนอแนะ 

2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ำผักผลไมสกัดเย็นชองทางออนไลน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพื่อนำมาปรับปรุงการวางแผนสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ของ Juiceful 7 ดานตามสวนประสมทาง

การตลาดบริการ 7Ps ไดแก 1) ผลิตภัณฑ (Product) ตองการบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน สะอาด ปองกันการหกเลอะเทอะ มี

ขนาดและสูตรใหเลือก รสชาติดื่มงาย เนื้อสัมผัสเขมขน 2) ราคา (Price) ตองการราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ 3) ชอง

ทางการจัดจำหนาย (Place/Channel Distribution) ตองการใหหนาราน Online มีการสื่อสารที่จริงใจ อัพเดทขอมูลอยาง

สม่ำเสมอ และควรเพิ่มชองทางการจัดจำหนายบน Food Platform 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตองการการทำ

การตลาดผาน Influencer ในลักษณะการทานและรีวิวรสชาติ 5) บุคคล (People) ตองการไดรับขอมูลและการแนะนำเรื่อง

คุณประโยชนและรสชาติจาก Admin อยางกระชับ 6) กระบวนการ (Process) ตองการ การสั่งแบบพรอมดื่ม เนื่องจากการ

สั่งแบบ Pre-order ไมสะดวกเรื่องการรับผลิตภัณฑที่ตองมีผูรับ 7) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตองการ

ประสบการณที่ดี จากการบริการที่นาประทับใจ การบริโภคผลิตภัณฑที่คุมคากับคุณภาพ ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด 

3. การศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน โดยการวิเคราะห SWOT Analysis แผนภูมิกางปลา (Fishbone 

Diagram) และนำผลที ่ไดมาสรางกลยุทธดวยการจัดการเชิงกลยุทธ TOWS Matrix เพื ่อกำหนดกลยุทธในการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับ Juiceful 4 กลยุทธ ไดแก 1) กลยุทธการทำการตลาด Online เพื่อเนน

การเติบโต (Growth) 2) กลยุทธพัฒนาสูตรใหมเพื่อเนนการเติบโต (Growth) 3) กลยุทธการรักษาฐานลูกคาเดิมแบบคงตัว 

(Stability) 4) กลยุทธการควบคุมคุณภาพและราคาแบบคงตัว (Stability) 

 

ขอเสนอแนะสำหรับ Juiceful 

     แผนระยะสั้น คือ ดำเนินการตามกลยุทธ 1) และ 3) ซึ่งเปนกลยุทธที่แบรนด Juiceful สามารถกำหนดระยะเวลาในการ

ดำเนินการและปฏิบัติตามแผนไดทันทีควบคูกัน เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการสงเสริมสอดคลองกันในทางที่สงผลที่ดีตอ

ภาพลักษณและการดำเนินงานของ Juiceful เพิ่มประสิทธิภาพมากกวาการทำกลยุทธเดียว โดยใชทรัพยากรที่ Juiceful มีอยู

แลว ตามขอมูลขอ 4.8 การควบคุมและการประเมินผลของกลยุทธผาน PDCA 4 ขั้นตอน 

     แผนระยะยาว 
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 1. ผลิตภัณฑ (Product) ตองทำบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน สะอาด ปองกันการหกเลอะเทอะได มีตัวเลือกของขนาด 

เนื่องจากผูบริโภคมีความรูสึกไดรับความใสใจใหผานการใสชื่อบน Thank you card ควรตอยอดเพิ่มเติมดวยการเพิ่มขอความ

เล็กๆ เขียนมือบน Thank you card ใหเขากับสถานการณตางๆ 

 2. ราคา (Price) ราคาและคุณภาพของน้ำผักผลไมสกัดเย็น Juiceful มีความเหมาะสม คุณภาพอยูแลว และจากการ

บริโภคแตละครั้งของลูกคาก็ไดรับประสบการณที่ดี คุณภาพคงที่ แตราคาคาสงน้ำคอนขางสูง ทาง Juiceful ควรพิจารณาชอง

ทางการขายอื่นๆ เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงผลิตภัณฑใหมีความสะดวกมากขึ้นแกผูบริโภคที่ Juiceful สามารถรับตนทุนได 

เชน Robinhood ที่ยังไมเริ่มเก็บ GP% แตตองปรับมาเปนการขาย Ready to serve อาจขายเลือกเฉพาะบางสูตรกอน หรือ

การขายชองทาง Offline อื่นๆ เชน การฝากขายบนรานขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย เปนตน 

 3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place/Channel Distribution) หนารานบน Instagram ของ Juiceful มีขอดีคือการ

สื่อสารที่ดี สดใส จริงใจ ตรงไปตรงไป ลูกคาไดรับขอมูลที่ทำใหเขาใจผลิตภัณฑดี แตตองเพิ่มการเคลื่อนไหวบนหนาเพจ

มากกวานี้ ซึ่งสามารถทำตามกลยุทธที่ผูวิจัยเลือกมาจากการทำงานวิจัยครั้งนี้ และตองเพิ่มชองทางการจัดจำหนายในแบบ 

ready to pick/ready to serve ดังขอ 2.  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ทำการตลาดผาน Influencer ในลักษณะการทานและรีวิวรสชาติ เพื่อเขาถึง

กลุมลูกคาที่เปนผูติดตามของ Influencer แตละคนที่แตละคนมีความนาเชื่อถือ สามารถสรางความตองการในการบริโภคตาม

ได 

 5. บุคคล (People) รักษามาตรฐานที่ Admin รูจักผลิตภัณฑอยางดี สามารถแนะนำรสชาติ และบอกความแตกตาง

ของแตละสูตรไดอยางกระชับ ตรงตามความตองการของลูกคา สื ่อสารดวยความสุภาพและเฟรนดลี ่ Follow up 

ประสบการณที่ผูบริโภคไดรับหลังการขาย 

 6. กระบวนการ (Process) เพิ่มชองการขายเชนเดียวกับขอ 2. เพื่อลดการรอรอบในการสั่ง และลดความไมสะดวก

ในการรอรับผลิตภัณฑ เมื่อไมตองรอนาน โอกาสในการส่ังซ้ำก็มากขึ้น 

 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) รักษาภาพลักษณที่ดีในดานความสดใหม คุณภาพของสินคาสูง ให

ผูบริโภคนึกถึงความสดชื่นสุขภาพดีของ Juiceful ตอเนื่องตอไป 

 8. ขอมูลดานประชากรศาสตร กลุมผูใหสัมภาษณเปนตัวแทนกลุมลูกคาของ Juiceful แสดงใหเห็นวากลุมลูกคาสวน

ใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 26-30 ป มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

ความเกี่ยวของกับความตองการและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคใหไดยอดขายเพิ่มขึ้น 

 

ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ความยาวของแบบสอบถามในการเก็บขอมูล เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth 

interview) ตองใชเวลาในการสัมภาษณพูดคุย หากคำถามมีหลายขอจนเกินไปอาจทำใหผูใหสัมภาษณตอบไมละเอียด และ

สั้นลงโดยเฉพาะขอทายๆ เนื่องจากรูสึกวาเปนการสัมภาษณที่ยาวนาน อาจทำใหขอมูลที่ไดไมตรงกับความเปนจริงทั้งหมดซึ่ง

มีผลตอการวิเคราะห 

 2. ดานการศึกษาขอมูลเชิงลึกของบริษัทคูแขง งานวิจัยฉบับนี้เลือกกลุมบริษัทคูแขงเปนรานน้ำผักผลไมสกัดเย็น

ออนไลนที่ไมมีขอมูลเชิงลึกที่เปดเผยเพื่อใหเขาถึงได ควรศึกษาขอมูลเชิงลึกทางสถิติของธุรกิจคูแขงทั้งทางตรงและทางออม

เพิ่มเติมอยางละเอียด ยอนหลังอยางนอย 5 ป เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบในการวางแนวทางการพัฒนากลยุทธการ

บริหารงาน การแขงขันทางการตลาด และการเพิ่มยอดขายอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

 3. การเลือกองคกรในการทำงานวิจัย เนื่องจากในการวิจัยจะเปนตองใชขอมูลที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่

ตองการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบรนดขนาดเล็กที่เพิ่งเกิดใหม ไมมีขอมูลที่เก็บไว หรือแหลงขอมูลที่เปน
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ทางการ จึงทำใหขอมูลที่ไดมาวิเคราะหไมลึกพอที่จะวิเคราะหไดอยางครอบคลุมและละเอียด แมจะไดขอมูลเพื่อการพัฒนา

แบรนดอยางที่ตั้งเปาหมายไว อาจตองใชการวิจัยหรือศึกษาสภาพตลาดแทน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารธุรกิจ และทำการ

วิจัยหรือศึกษารูปแบบการแขงขันที่มีอยูในตลาด เพื่อหาโอกาสในการสรางความแตกตางเพื่อสรางรายได 

ขอจำกัดจากงานวิจัยคร้ังน้ี 

 1. การเก็บขอมูลปฐมภูมิ เนื่องจากผูวิจัยเลือกธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจไมนาน และเลือกกลุมผูให

สัมภาษณตองเปนผูที่เคยผานการบริโภคผลิตภัณฑมากอนในการวิจัยครั้งนี้ กลุมผูใหสัมภาษณจึงมีขนาดเล็ก ใชศึกษาเชิง

คุณภาพเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกในการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อวางแผนการบริหารอยางมีทิศทาง และเพิ่มความสามารถในการ

แขงขันของธุรกิจ ผูวิจัยขอเสนอแนะใหทำการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเก็บขอมูลจากผูบริโภคที่มีจำนวนและความหลากหลายขึ้น 

เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหเรียนรูและคาดการณสถานการณ เพื่อใชในวางแผนการบริหารอยางมีทิศทาง และเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันของธุรกิจนั้นๆ 

 2. การเก็บขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในชวงสถานการณการแพรโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาโควิด 19 เนื่องจากการศึกษา

ในครั้งนี้ตองเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งโดยทั่วไปสามารถสัมภาษณแบบซึ่งหนา ผูวิจัยสามารถสังเกตสีหนาและ

ทาทางของผูใหสัมภาษณ รับรูความรูสึกหรืออารมณระหวางถูกถามคำถามได แตปจจุบันอยูในสถานการณการแพรโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาโควิด 19 สงผลใหการสัมภาษณมีขอจำกัด ตองใชการสัมภาษณทางโทรศัพทและการสัมภาษณผานระบบ

ออนไลนแทน 
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การศึกษาพฤติกรรมผูบรโิภคและสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสตัวในเขตกรุงเทพมหานคร 

A Study of Consumer Behavior and Marketing Mix Service that Affect the Decision 

to Choose the Service Animal Hospital in Bangkok. 

 

พรณภัทร  พณันิธิรัตน1 ดร.รวิดา  วิริยกิจจา2 

Pornnaphat Phannithirat and Rawida Wiriyakitjar 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานพยาบาล

สัตวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร การวจิัยครั้ง

นี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูเลี้ยงสัตวเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

ผลการวิจัยปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ไมสงผลใหเกิด

ความแตกตางในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 การ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.15 

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด การตัดสินใจซื้อ โรงพยาบาลสัตว คลินิก 

 

Absract 
 The purpose of this research was to study the demographic factors affecting the decision to choose 

a veterinary hospital in Bangkok. To study behavior in choosing an veterinary hospital in Bangkok. and to 

study the factors of marketing mix that affect the decision to choose veterinary care services in Bangkok 

This research used a questionnaire to collect data from a sample of 400 pet owners in Bangkok. Behavioral 

Science Factors The marketing mix factor (7P) did not significantly affect the decision to choose veterinary 

care services in Bangkok at the 0.05 level. The sample group had a high level of opinion. with an average 

of 4.15 

 

Keyword: Consumer Behavior Marketing Mix Service Purchase Decision Veterinary Clinic Hospital 
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1 บทนำ 
 ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเล้ียงและดูแลสัตวเล้ียงในชวงตลอด 10 ป ไดมีการเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งกระแสของ

คนรักสัตวเลี ้ยงในปจจุบันมีเพิ ่มมากขึ้นรวมทั้งรูปแบบของครอบครัวในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากที่เปน

ครอบครัวใหญก็กลายเปนครอบครัวเล็กๆหรือไมก็อยูกันเปนโสดเพิ่มมากขึ้น(Marketeer, 2564) ทั้งธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงมี

การขยายตัวและวิทยาการทางการแพทยเกี่ยวกับสัตวเล้ียงสมัยใหมจึงทำใหการเล้ียงสัตวเปนที่นิยมรวมทั้งเจาของสัตวเล้ียงได

มีการใหความสำคัญกับการดูแลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสัตวเลี้ยงที่ผูคนนิยมเลี้ยงคือ สุนัขและแมวในปจจุบันสถานพยาบาล

สัตวมีการกำหนดสมมติฐานไว 3 ขอ1. ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร 2. ศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมผูบริโภค 3. ศึกษา

ลักษณะสวนประสมทางการตลาดประโยชนที่ไดรบัจากการวจิัยในครั้งนี้เพือ่เปนแนวทางในการตดัสินใจใหผูประกอบการ และ

นำผลงานวิจัยที่ไดจัดทำไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการรวมถึงใชในการปรับเปลี่ยน 

ปรับปรุงใหเขายุคสมัยในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงค 
1 เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานพยาบาลสัตวในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวใน 

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

2 ทบทวนวรรณกรรม 
 ปรีชญา เอี่ยมวงศนที (2557) ไดกลาววา ตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ 

สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซ ึ ่งล ักษณะดาน

ประชากรศาสตรเปนลักษณะที่มีความสำคัญ และสถิติที่วัดไดของ ประชากรจะสามารถชวยในการกำหนดตลาดเปาหมาย 

 Kotler (2014) ไดกลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรม 

การซื้อของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนที่ทำ การซื้อสินคาและบริการสำหรับการบริโภค สวนตัว

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่มากระทบตอพฤติกรรมการซื้อผูบริโภคตองการตัดสินใจซื้อมากมายใน

แตละวันกิจการขนาดใหญสวนมากทำการวิจัยการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางละเอียด เพื่อตอบคำ ถามใหไดวาผูบริโภคซื้อ

อะไร(What) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้ออยางไรและซื้อเทาใด (How and How much) ซื้อเมื่อใด (When)และซื้อทำไม (Why) 

 Kotler (2016) ไดกลาววา โมเดลพฤติกรรมผู บริโภควาเปนการศึกษาเหตุจูงใจที ่ทำให เกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ที่ทำใหเกิดความตองการส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกของผู

ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดำผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

ตางๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อหรือการตัดสินใจของผูซื้อในรูปแบบจำลองของพฤติกรรมผูบริโภค 

 Kotler (2016) ไดใหแนวคิดในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไววาเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ซื้อหรือการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคคำตอบที่ไดจะชวย

ใหนักการตลาด สามารถจัดกลยุทธการตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คำถามที่ใช เพื่อ

คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who, What, When, Where, Why และ How เพื่อ
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คนหาคำตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่งประกอบไปดวย Occupant, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 

OutletsและOperations   

 Boone and Kurtz (1989) ไดกลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่กิจการ

จะตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายหมายถึงความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือผลิตภัณฑราคาการจัด

จำหนาย ระบบการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ถือวาเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมไดตองใช

รวมกันทั้ง 4 อยางวัตถุประสงคที่ใชเพื่อสนองความตองการของลูกคา (ตลาดเปาหมาย) ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

 Wheelen L. Thomas, and Hunger J. David (2012) ไดกลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึงการรวมกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรที่สำคัญภายใตการควบคุมขององคกรที่สามารถใชในการทำใหเกิดความตองการ(Demand) และ

ไดรับประโยชนจากการแขงขัน (Competitive advantage) ตัวแปรเหลานี้ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการจัด

จำหนาย (Place) สวนสงเสริมการตลาด (Promotion)และราคา(Price) โดยตัวแปรเหลานี้จะมีองคประกอบยอยที่สามารถ

นำมาวิเคราะหเพื่อปรับใหเหมาะสมกับความสามารถขององคกร 

 Kotler (2012) ไดกลาววา แนวคิดการตัดสินใจ (Decision Making) ไววาเปนกระบวนการใน การเลือกที่จะกระทำ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือก ตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่

เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของ สถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญและอยูภายใน

จิตใจของผูบริโภค ขั้นตอนการ ตัดสินใจ (Buying Decision Process) เปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภคโดย 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ประชากรศาสตร 

เพศ  

อายุ  

สถานภาพ  

ระดับการศึกษา  

อาชีพ 

รายได  

ประเภทที่อยูอาศัย  

ประเภทสถานพยาบาลสัตว  

ขอมูลสัตวเล้ียง  

พันธสัตวเล้ียง  

อายุสัตวเล้ียง ประสบการณในการเล้ียงสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ขณิดา บัวขาว (2560) ทำการวิจัยในเรื ่อง การตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลสัตวทองหลอ พระรามเกา 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคดังนี้ เพื่อศึกษาการตัดสินใจของเจาของสุนัขที่ใชบริการโรงพยาบาลสัตว ทองหลอ พระราม

เกา กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาจำนวน 400 ชุด โดยจะเก็บตัวอยางแบบตามสะดวก

ขอมูลที่รวบรวมไดนำมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก ความถี่ รอยละและคาเฉล่ีย 

พฤติกรรมผูบริโภค 

ขอมูลสัตวเล้ียง  

สถานพยาบาลสัตวที่เลือกพาสัตวเล้ียงไปรักษา 

ความถี่ในการนำสัตวเล้ียงมารับการักษา 

ชวงเวลาในการตัดสินใจเขาใชบริการสัตว  

บ ุคคลท ี ่ ม ี อ ิทธ ิผลต อการต ัดส ิน ใจใช บร ิก าร ใน

สถานพยาบาลสัตว 

เหตุผลที่ตัดสินใจใชบริการสถานพยาบาลสัตว  

คาใชจายเฉลี่ยตอครั ้งในการไปใชบริการรักษาสัตวที่

สถานพยาบาลสัตว 

รู จักหรือไดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตวจาก

แหลงใด 

การตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาล

สัตวในเขตกรงุเทพมหานคร 

การรับรูถึงความตองการ  

การแสวงหาขอมูล  

การประเมินทางเลือก  

การตัดสินใจซื้อ  

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

สวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา  

ดานชองทางจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคลากรที่ทำหนาที่ใหบริการ  

ดานกระบวนการใหบริการ  

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
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 ชนิดา ชาอินทร และดร.ชอ วายุภักตร (2564) ทำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมลูกคาและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสุนัขแบบเม็ดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมของ

ลูกคาที่ซื้ออาหารสุนัขแบบเม็ดรวมทั้งปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารสุนัขแบบเม็ดในพื้นที่

อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกนโดยใชแบบสอบถามจากผูใชบริการรานอาหารสุนัขในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกนจำนวน 400 

ชุด ซึ่งไดทำการวิเคราะหแบบสอบถามที่คอนขางสมบูรณนำผลที่ไดมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารสุนัขและวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจ

รานอาหารสุนัข โดยใชวิเคราะหขอมูลการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อดวยวิธีการไคสแควรโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel 2010 และ โปรแกรม SPSS version 

22.0 รวมทั้งการใชสถิติในการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

 จิรายุ ทะรุณรัมยและ ปาลิดา ศรีศรกำพล (2564) ทำการวิจัยในเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซื้ออาหารสุนัขแบบแหงของผูเลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล และ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลตอ กระบวนการตัดสินใจซื ้ออาหารสุนัขแบบแหงของผู เลี ้ยงสุนัขในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรที ่ใชในการวิจ ัย คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงที ่ เล ี ้ยงสุนัขในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 672,274 ครัวเรือน 

ขนาดของกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการใชสูตรทาโรยามาเนเทากับ 400 ตัวอยาง หลังจากนั้นทำการเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

โดยแบงออกเปนทั้งหมด 6 กลุมตามจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นใชวิธีการแบง

สัดสวนตามจำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขในแตละกลุม และใชวิธีการ เลือกตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยทำการเก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย 1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2 สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การ

ทดสอบทีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห ถดถอยพหุคูณ  

 

 

 

 

 

3 วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนการเก็บรวบรวมจากการสำรวจกลุมตัวอยางผูเล้ียงสัตวเล้ียงในจังหวัด

กรุงเทพหานคร เพื่อการศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อใหแบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงคของ

งานวิจัย ทางผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 สอบถามขอมูลขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 สอบถามขอมูล

ดานพฤติกรรมศาสตร สวนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และสวนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ซื้อ เพื่อนำมาวิเคราะหและหาขอมูลทางสถิติ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูเลี้ยงสัตว

เล้ียงในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีการเล้ียงสัตวเล้ียง 5 เขต  ใชโดยทำการสุมตัวอยางแบบโควตาจำนวน 385 ราย  

 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางครบถวนแลว ทางผูวิจัยจะไดทำการประมวลผลผานวิธีการทางสถิติ

โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Static) ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และขอมูลเช ิงอนุมาน 
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(Inferential Analysis) จะใชการวิเคราะห Independent-Sample T-Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) และการวเิคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4 ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลของการศึกษาและวิเคราะหขอมูล “การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดทำการศึกษากลุมตัวอยางผูเล้ียงสัตวเลี้ยงใน

กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นจากการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของและ

สามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ จำนวน 400 ชุด ผลการวิจัยสรุปได 

ปจจัยดานลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูที่เลี้ยงสัตวเลี้ยงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน พบวาเปน 

เพศหญิง (จำนวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8) มีอายุระหวาง 21-30 ป (จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.3) เปนโสด 

(จำนวน 325 คน คิดเปนรอยละ 81.3) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (จำนวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8) เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน (จำนวน191 คน คิดเปนรอยละ 47.8) มีรายไดเดือน 10,000 – 20,000กับ20,001 – 40,000 บาท (จำนวน 

108 คน คิดเปนรอยละ 27.0) เปนบานเดี่ยว (จำนวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.0) มีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงประเภทสุนัข 

(จำนวน 323 ตัว คิดเปนรอยละ 80.8) มีการเล้ียงพันธุสัตวสุนัข (จำนวน 323 ตัว คิดเปนรอยละ 80.8) มีสัตวเล้ียงอายุ 1 – 5 

ป (จำนวน 291 ตัว คิดเปนรอยละ 72.8) มีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงมากอน (เคยเลี้ยง 290 ตัว คิดเปนรอยละ 72.5)  มีคนที่เคย

เลี้ยงมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงชนิดสุนัข (จำนวน  250 ตัว คิดเปนรอยละ 62.5) ผลงานวิจัยลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูเลี้ยง

สัตวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว ผล

วิจัยจึงสรุปผลวายอมรับสมมติฐานในขอนี้ สวนลักษณะสวนบุคคลในขออื่นๆ พบวาลักษณะสวนคนที่แตกตางกันไมสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวจึง สรุปผลวาปฏิเสธสมมติฐานในดานเพศ,อายุ,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,

อาชีพ,รายได,ประเภทที่อยูอาศัย,กำลังเลี้ยงสัตวเลี้ยงประเภท,พันธุสัตวเลี้ยง,อายุสัตวเลี้ยงการเลี้ยงสัตวเลี้ยงมากอน,สำหรับ

คนที่เคยเล้ียงมีการเล้ียงสัตวเล้ียงชนิดไหน 

 ปจจัยดานพฤติกรรมของผูที่เลี้ยงสัตวเลี้ยงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ขอมูล

สัตวเลี้ยงสุนัข (จำนวน 323 ตัว คิดเปนรอยละ 80.8) โรงพยาบาลสัตว (307 ตัว คิดเปนรอยละ 76.8) ความถี่ในการนําสัตว

เลี้ยงมารับการรักษา นานๆครั้ง (จำนวน 235 ตัว คิดเปนรอยละ 58.8) ชวงเวลาการตัดสินใจเขาใชบริการสัตว มากกวา 3 

ชั่วโมง (จำนวน 177 ตัว คิดเปนรอยละ 44.3) บุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในสถานพยาบาลสัตว สัตวเลี้ยง 

(จำนวน 164 ตัว คิดเปนรอยละ 41.0) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลแหงนี้ สถานพยาบาลหรือแพทยมี

ชื่อเสียงที่ดี (จำนวน 248 ขอ คิดเปนรอยละ 62.0) คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการไปใชบริการรักษาสัตวที่สถานพยาบาลสัตว 

2,001 บาท/ครั้ง ขึ้นไป (จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8) รูจักหรือไดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตวจากแหลงใด 

(คนรูจักแนะนํา จำนวน 193 ขอ คิดเปนรอยละ 48.3)  ผลการวิจัยดานพฤติกรรมการซื้อลูกกุงของผูประกอบการ พบวา 

ขอมูลสัตวเลี้ยง,สถานพยาบาลสัตว,ความถี่ในการนําสัตวเลี้ยงมารับการรักษา,ความถี่ในชวงเวลาการตัดสินใจเขาใชบริการ

สัตว,บุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในสถานพยาบาลสัตว,เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลแหงนี้,

คาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการไปใชบริการรักษาสัตวที่สถานพยาบาลสัตว,ทานรูจักหรอืไดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว

จากแหลงใดผลวิจัยจึงสรุปผลวายอมรับสมมติฐานในขอนี้ สวนพฤติกรรมในขออื่นๆ พบวาพฤติกรรมที่แตกตางกันไมสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวจึงสรุปผลวาปฏิเสธสมมติฐาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อแยก

พิจารณาขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา สถานพยาบาลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการตรวจรักษาและ
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ปองกันโรคเฉพาะทางสำหรับสัตวเลี้ยง คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมาคือ การใหบริการของพนักงานและสัตวแพทย คาเฉล่ีย

เทากับ 4.11 และมีใชยาที่มีคุณภาพในการรักษา คาเฉล่ียเทากับ 3.99 ตามลำดับ 

ดานราคา มีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปหา

นอย พบวา มีการคิดอัตราคาบริการแสดงใหลูกคาทราบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา คาใชจายเหมาะสมตอการรักษาใน

แตละครั้ง คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และระดับราคาไมแตกตางจากสถานพยาบาลสัตวอื่น กับ เลือกชําระคาสินคาหรือบริการได

หลายวิธี เชน เงินสด บัตรเครดิต คาเฉล่ียเทากับ 3.83 ตามลำดับ 

ดานชองทางการจัดจำหนายมีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญ บริการสั่งซื้อสินคา ทางออนไลนเชน เว็บไซต 

เฟสบุค เปนตน คาเฉล่ียเทากับ 3.88 รองลงมา สถานที่ในบริเวณแหลงชุมชน การเดินทางสะดวก คาเฉล่ียเทากับ 3.82 และมี

ใหคำปรึกษาสุขภาพสัตวผานระบบออนไลน คาเฉล่ียเทากับ 3.36 ตามลำดับ 

ดานสงเสริมการตลาดมีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ความสำคัญ มีโปรโมชันพิเศษสําหรับลูกคาประจํา เชน การสะสมแตม การใหสวนลด คาเฉล่ีย

เทากับ 3.84 รองลงมา มีเอกสารความรูเกี่ยวกับสุขภาพของสัตวเลี้ยงแจกใหกับลูกคา กับ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ของสถานพยาบาลสัตวใหลูกคาทราบเปนระยะ คาเฉลี ่ยเทากับ 3.77 และมีการโฆษณาผานสื ่อโทรทัศน วิทยุ หรือ 

อินเตอรเน็ต กับ มีการแจกของเมื่อซื้อสินคาหรือใชบริการครบตามที่กำหนด คาเฉล่ียเทากับ 3.69 ตามลำดับ 

ดานบุคลากรที่ทำหนาที่ใหบริการมีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับ

จากคาเฉล่ียมากไปหานอย พบวา สัตวแพทยมีความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญเฉพาะดานสัตวเล้ียง คาเฉล่ียเทากับ 4.02 

รองลงมา ความมีชื ่อเสียงของสัตวแพทย คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของสัตวแพทยและ

เจาหนาที่ประจําสถานพยาบาล คาเฉล่ียเทากับ 3.87 ตามลำดับ 

ดานกระบวนการใหบริการมีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ความถูกตองแมนยําในการใหบริการรักษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา มีการอธิบาย

สรรพคุณของยาแตละชนิดใหทราบ คาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีการใหบริการที่ลาชา คาเฉล่ียเทากับ 3.76  ตามลำดับ 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีระดับการใหความสำคัญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาขอเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ความสำคัญ สถานที่มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 รองลงมา 

บรรยากาศในสถานพยาบาลหอมสดชื่นอากาศถายเทมีเครื่องปรับอากาศและมีแสงสวางเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และ

เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการรักษาใหมที่ทันสมัยและสะอาด คาเฉล่ียเทากับ 3.89 ตามลำดับ 

กระบวนการตัดสินใจเลือกเขารับบริการอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไป

นอย พบวา ทานมีการเปรียบเทียบสถานพยาบาลสัตว คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา ทานมีการกลับมาใชบริการที่เคยใชอีก

ครั้ง คาเฉล่ียเทากับ 4.11 และทานมีความตั้งใจในการเขาใชบริการ กับ  ทานมีการวางแผนในการเขาใชบริการสถานพยาบาล

สัตว คาเฉล่ียเทากับ 3.98 ตามลำดับ 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศที่แตกตางกันมีผลกับตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศที่กับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวา ไมมี

ความแตกตางระหวางเพศที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว  
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 สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุที่แตกตางกันมีผลกับตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุที่กับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวา ไมมี

ความแตกตางระหวางอายุที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว  

 สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพที่แตกตางกนัมีผลกับตัดสินใจเลือกเขารบับรกิาร

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวา

ไมมีความแตกตางระหวางสถานภาพที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว  

 สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานการศึกษาที่แตกตางกันมีผลกับตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานการศึกษากับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวา

ไมมีความแตกตางระหวางการศึกษาที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว  

 สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลกับตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน  

 ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร

ดานอาชีพกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางอาชีพที่แตกตางกันกับ

คาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายไดกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมี

ความแตกตางระหวางรายไดที ่แตกตางกันกับคาเฉลี ่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 1.7 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานประเภทที่อยูอาศัยทีแ่ตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก

เขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว 

(One-Way ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานประเภทที่อยูอาศัยกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตว  

 สมมติฐานที่ 1.8 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานขอมูลสัตวเล้ียงที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

รับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานขอมูลสัตวเลี้ยงกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาล

สัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางขอมูลสัตวเลี ้ยงที ่แตกตางกันกับคาเฉลี ่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 1.9 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานพันธสัตวเลี้ยงที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

รับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานพันธสัตวเลี้ยงกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาล

สัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางพันธสัตวเลี ้ยงที ่แตกตางกันกับคาเฉลี ่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 สมมติฐานที่ 1.10 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานประสบการณในการเลี้ยงสัตวที่แตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานประสบการณในการเลี ้ยงสัตวเลี ้ยงกับการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางประสบการณในการเล้ียงสัตวที่แตกตางกันกับ

คาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 1.11 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานมีการเลี้ยงสัตวเลี้ยงมากอนตัวปจจุบันหรือไมที่แตกตาง

กันมีผลกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวแตกตางกัน ผลการศึกษาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independent T-Test) พบวาไมมีความแตกตางระหวางประสบการณใน

การเล้ียงสัตวที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานพฤตกิรรมผูบริโภคมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยพฤติกรรมดานขอมูลสัตวเลี้ยงในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว ผล

การศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยพฤติกรรมดานขอมูลสัตวเลี ้ยงกับการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางปจจัยพฤติกรรมดานขอมูลสัตวเล้ียงที่แตกตาง

กันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2.2 ปจจัยพฤติกรรมดานสถานพยาบาลที่ทานเลือกพาสัตวเลี้ยงไปรักษาในการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยพฤติกรรม

ดานสถานพยาบาลที่ทานเลือกพาสัตวเลี้ยงไปรักษากับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความ

แตกตางระหวางปจจัยพฤติกรรมดานสถานพยาบาลที่ทานเลือกพาสัตวเล้ียงไปรักษาที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจ

เลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2.3 ปจจัยพฤติกรรมดานความถี่ในการนําสัตวเลี้ยงมารับการรักษาในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยพฤติกรรมดาน

ความถี่ในการนําสัตวเลี้ยงมารับการรักษากับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตาง

ระหวางปจจัยพฤติกรรมดานความถี่ในการนําสัตวเลี้ยงมารับการรักษาที่แตกตางกันกับคาเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร วาดานสถานพยาบาลที่ทานเลือกพาสัตวเลี้ยงไปรักษาไมสงผลการตัดสนิใจ

เลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2.4 ปจจัยพฤติกรรมดานชวงเวลาในการตัดสินใจเขาใชบริการสัตวในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยพฤติกรรมดาน

ชวงเวลาในการตัดสินใจเขาใชบริการสัตวกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตาง

ระหวางปจจัยพฤติกรรมดานชวงเวลาในการตัดสินใจเขาใชบริการสัตวที่แตกตางกันกับคาเฉลี่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2.5 ปจจัยพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในสถานพยาบาลสัตวในการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ

ปจจัยพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในสถานพยาบาลสัตวกับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางปจจัยพฤติกรรมดานบุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการใน

สถานพยาบาลสัตวที่แตกตางกันกับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 สมมติฐานที่ 2.6 ปจจัยพฤติกรรมดานเหตผุลที่ทานตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลแหงนี้ในการตัดสินใจเลือก

เขารับบริการสถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรแรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัย

พฤติกรรมดานเหตุผลที่ทานตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลแหงนี้กับการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว 

พบวาไมมีความแตกตางระหวางปจจัยพฤติกรรมดานเหตุผลที่ทานตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลแหงนี้ที่แตกตางกัน

กับคาเฉล่ียของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 2.7 ปจจัยพฤติกรรมดานคาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการไปใชบริการรกัษาสัตวที่สถานพยาบาลสัตวในการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตว ผลการศึกษาโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของ

ปจจัยพฤติกรรมดานคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการไปใชบริการรักษาสัตวที่สถานพยาบาลสัตวกับการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตว พบวาไมมีความแตกตางระหวางปจจัยพฤตกิรรมดานคาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการไปใชบรกิารรักษา

สัตวที ่สถานพยาบาลสัตวที ่แตกตางกันกับคาเฉลี ่ยของการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตดัสินใจเลือกเขารับบรกิารสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอการตดัสินใจเลือกเขารับบรกิาร

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาโดยวเิคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบรกิารสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาล

สัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาล

สัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่มีผลตอการตัดสนิใจ

เลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามี

ผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรมีผลตอการตดัสินใจเลือกเขารับบรกิารสถานพยาบาล

สัตวในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที ่ 3.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) แบบขั ้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจ ัยสวนประสมทางการตลาดดาน

กระบวนการมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานที่ 3.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานองคประกอบทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับ

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) แบบขั ้นบันได (Stepwise Regression) พบวา ปจจ ัยสวนประสมทางการตลาดดาน

องคประกอบทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร 

5 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาพฤติกรรมผู บริโภคและสวนประสมการตลาดบริการที ่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนำแนวคิดทฤษฎีตางๆ มาวิเคราะห

สมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกรอบงานวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรตน ไดแกปจจัยลักษณะสวนบุคคล ปจจัย

ดานพฤติกรรมศาสตร และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7P)ตัวแปรตามการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 400 ชุด ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบ

สมมติฐานได ดังนี้ 

 ตัวแปรตนที่ 1 ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันไมสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05 มีเพียงดานสถานภาพที่

แตกตางกันที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ที่ระดับ 0.05  

 ตัวแปรตนที่2 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ไดแก ประเภทของสัตวเลี้ยง จำนวนครั้งในการตัดสินใจเขาใชบริการ

สถานพยาบาลสัตว ชวงเวลาในการตัดสินใจเขาใชบริการสัตว บุคคลที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการในสถานพยาบาลสัตว 

และความคาดหวังในการใชบริการของผูเลี้ยงสัตวที่แตกตางกัน ไมสงผลใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเขารับบริการ

สถานพยาบาลสัตวที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่0.05  

 ตัวแปรตนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจำหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ทำหนาที่ใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ดานราคาสงผลใหเกิดความ

แตกตางในการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดย

ขณะที ่ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที ่ทำหนาที ่ใหบริการ ดาน

กระบวนการใหบริการไมสงผลใหเก ิดความแตกตางในการตัดสินใจเลือกเขาร ับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

 ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ คือ การตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.15 

 

6 ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะที่ไดจาการศึกษาสำหรับผูประกอบการ 

 จากการศึกษาและการทำวิจัยสามารถระบุปจจัยที่สงผลการตัดสินใจเลือกเขารับบริการสถานพยาบาลสัตวในเขต

กรุงเทพมหานครได รวมถึงระดับความสำคัญในแตละปจจัยวาสงผลตอการซื้อมากนอยเพียงใด ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้

สามารถนำไป ประยุกต แกไข ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจ ดานการบริหารจัดการได เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกคา และ

ลูกคากลับมาซื้อซ้ำ ทำธุรกิจมีความยั่งยืน จึงเสนอแนะผูประกอบการ หรือนักการตลาด ควรเจาะกลุมเปาหมายเนนทำ

การตลาด 

2 ขอเสนอสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
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 ควรเก็บขอมูลใหในเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด และตองความตองการของลูกคามากขึ้น อยางการสัมภาษณ 

หรือการทำ Focus Group และอาจนำขอมูลไปเปรียบเทียบกับธุรกิจคูแขงเพื่อพัฒนาใหธุรกิจมีความสามารถแขงขัน และ

เพิ่มยอดขายได 
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ความพรอมเพื่อเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

Readiness of Accounting Firms in Bangkok to be  

Certified Accounting Practice 
 

พรปวีน วิทยาประสิทธิ0์1 และ ปรียานชุ กิจรุงโรจนเจริญ1

2 

Pornpravee Vithayaprasit and Preyanuch Kijrungrojjarean  

 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาและเปรียบเทียบความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตาม

องคประกอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและตามระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  สำนักงานบัญชีใน

เขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 

378 ชุด ผลการวิจัยพบวาสำนักงานบัญชีที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ ขนาดของสำนักงานบัญชี  ระดับการศึกษาของ

หัวหนาสำนักงาน ประสบการณของหัวหนาสำนักงาน และระดับการศึกษาของผูชวยผูทำบัญชีที่แตกตางกัน จะมีความพรอม

ในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตามองคประกอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและตามระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 อยางมีนัยนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษานำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการของสำนักงานบัญชี 

 

คำสำคัญ: สำนักงานบัญชี, สำนักงานบัญชีคุณภาพ, ISO 9001:2015  

 

Abstract 
This research aims to explore and compare the readiness of accounting firms in Bangkok to be 

certified accounting practices based on the department of business development criteria and ISO 

9001:2015.  Questionnaires were distributed to 378 accounting firms in Bangkok. The results found that 

accounting firms that have different operation period, size, education and experience of head office, and 

education of assistant head office, have inequality in readiness to be certified accounting practices based 

on the department of business development criteria and ISO 9001:2015 at the significance level of 0.05. 

The finding offers the guidelines for accounting firms to improve their service. 

 

Keywords: Accounting firms, Certified accounting practices, ISO 9001:2015 
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1. บทนำ 
 

การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ระบบบัญชีเปนสิ่งที่สนับสนุนการใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีจึงเปนเครื่องวัดผล

ทางธุรกิจที่ทั่วโลกใหความสำคัญ โดยการจัดทำงบการเงินซึ่งเปนขอมูลที่สะทอนถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ของกิจการมีความถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป (General Accepted Accounting Principles)  และถูกตอง

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standard) ซึ่งผูจัดทำงบการเงินตองมีความรู 

และทักษะในการจัดทำบัญชี ทั้งนี้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  การจัดทำบัญชีใหถูกตองตามกฎหมาย เปนสิ่งจำเปน

อยางยิ่งสำหรับธุรกิจ ดังนั้น ผูประกอบการสวนใหญจึงใหความสำคัญตอการจัดทำงบการเงิน ขณะเดียวกันก็ตองการใชขอมูล

ทางบัญชีเปนเครื่องมือในการบริหาร  การวางแผน และการตัดสินใจ อยางไรก็ตามผูประกอบการสวนใหญไมมีความรูทางดาน

บัญชีจึงจำเปนตองใชบริการจากสำนักงานบัญชี (อัญชนา เหมวงศ, 2545) ทำใหสำนักงานบัญชีมีบทบาทที่สำคัญในการ

สนับสนุนใหองคกรจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อกอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ  สำนักงานบัญชีจึงเปน

องคกรที่สำคัญมีความนาเชื่อถือ  มีหนาที่ใหบริการดานการทำบัญชี  และการจัดทำงบการเงินอยางถูกตองตามหลักการบัญชี

วิชาชีพ  ตามขอกำหนดของกฎหมายอยางแมนยำตรงตามความเปนจริง ซึ่งปจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลสิ้นสุดเดอืน

เมษายน 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 765,345 ราย ในขณะที่มีสำนักงานบัญชีคุณภาพเพียง 178 ราย มีสัดสวน 1 ตอ 4,299 

ราย  (กรมพัฒนาธุรกิจการคา พ.ศ.2563) จะเห็นไดวาสำนักงานบัญชีที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาธรุกจิการคา มี

เพียง 178 รายคิดเปนรอยละ 0.23 ของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สำนักงานบัญชีที่หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ  มีการบันทึกบัญชีอยางไมถูกตอง จะสรางปญหาตามมาใน

ภายหลัง ทำใหขาดความนาเชื่อถือจากผูใชบริการสำนักงานบัญชี  เพื่อหลีกเลี่ยงขอพิพาทของลูกคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย ซึ ่งเปนหนวยงานกำกับดูแลของภาครัฐในดานการทำบัญชีจึงไดหาหนทางในการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการของสำนักงานบัญชีที่ตองมุงพัฒนารวมไปกับการพัฒนามาตรฐานการจัดทำงบการเงินของประเทศไทยใหมีมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับของสังคมโลก ในขณะเดียวกันระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เปนระบบบริหารงานดานคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล เปนการจัดวางระบบบริหารเพื่อประกันคุณภาพในการสรางความเชื่อมั ่นใหกับผูใชบริการเพื่อให

สำนักงานบัญชีมีระบบมาตรฐาน 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร อันจะเปนประโยชนตอวิชาชีพบัญชี

ในประเทศไทย ตลอดจนเปนแนวทางใหสำนักงานบัญชีสามารถปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการสูการเปนสำนักงานบัญชี

คุณภาพ การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบสำนักงานบัญชีในการพัฒนาสูการเปนสำนักงานบัญชี

คุณภาพ ของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงาน

บัญชี และตามมาตรฐาน ISO9001:2015ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชี

คุณภาพตามขอกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของ

สำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะของขอมูลทั่วไปตางกัน 
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กรอบงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การวจิัยเรื่อง ความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพของสำนักงานบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร มกีาร

ทบทวนวรรณกรรมดงันี ้

องคประกอบตามกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผานการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีตามขอกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี 

เพื่อเปนการสงเสริมใหสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสรางความนาเชื่อถือ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีขอกำหนด

องคประกอบของคุณภาพสำนักงานบัญชี  7 ดาน  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารสำนักงานบัญชี  ดานขอกำหนดทางดาน

จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี  ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสำนักงานบัญชี  ดานการจัดการทรัพยากรของ

สำนักงานบัญชี  ดานการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี  ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี  และ ดานการจัดการ

เอกสารของสำนักงานบัญชี  (กรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักกำกับดูแลธุรกิจ,2557:10-26)โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะ

ออกหนังสือรับรองคุณภาพ ใหแกสำนักงานบัญชีที ่ผานการตรวจประเมินการปฏิบัติตามขอกำหนดการรับรองคุณภาพ

สำนักงานบัญชี มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนการสรางความนาเชื่อถือ และสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการ  

 องคประกอบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 

 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสำคัญ เพื่อความเปนเลิศ

ทางดานคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายในองคกร ISO9001:2015  เปนระบบบริหารงานดาน

คุณภาพตามมาตรฐานสากล เปนการจัดวางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งมี 7 ดาน ดานบริบทขององคกร  ดาน

การเปนผูนำ  ดานการวางแผน  ดานการสนับสนุน  ดานการปฏิบัติงาน  ดานการประเมินสมรรถนะ และ ดานการปรับปรุง  

ทำใหเกิดความเชื่อมั่นวากระบวนการตาง ๆ ถูกควบคุมและสามารถตรวจสอบไดโดยผานระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการ

ทำงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  มีการฝกอบรมให

ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน มีการบันทึกขอมูล รวมทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ไดระบุไวในระบบ 

มีการแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันขอผิดพลาดเดิม  

 

 

องคป์ระกอบของระบบคุณภาพสาํนกังาน

บญัชีตามกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

ระบบการจดัการคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ISO 9001:2015 

 

 

 

ความพร้อมในการเป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพ 
ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานบัญชี 

     1.ระยะเวลาดาํเนินงาน 

     2.ขนาดสาํนกังานบญัชี 

     3.ระดบัการศึกษาของหวัหนา้สาํนกังาน 

     4.ประสบการณ์ของหวัหนา้สาํนกังาน 

     5.ระดบัการศึกษาของผูช่้วยผูท้าํบญัชี 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

นภาพร  หงสภักดี (2555) ไดวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพ  ผลการวิจัยพบวา 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยสวนใหญมีการใชบรกิารในการจัดทำดานบัญชี และดานภาษีอากร แสดงใหเห็น

ถึงความสำคัญอยางยิ่งในดานการใหบริการของสำนักงานบัญชี เพื่อชวยใหธุรกิจสามารถประเมินสถานการณ และฐานะ

ทางดานการเงินตลอดจนผลการดำเนินงาน การบริการทางดานเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด 

การเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพเปนการยกระดับคุณภาพของสำนักงานบัญชีไทยไปสูมาตรฐานสากล และเปนการสราง

ทางเลือกใหกับลูกคาในการเลือกใชบริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพ  

 ธรารินทร ใจเอื้อพลสุข (2561)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี

คุณภาพในประเทศไทย ซึ่งพบวา ปจจัยระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีได แก ดานความรับผิดชอบของหัวหนาสำนักงาน 

ดานขอกำหนดทางดานจรรยาบรรณ ดานกระบวนการที่เกี่ยวของ กับลูกคา ดานการจัดการทรัพยากร ดานการปฏิบัติงานของ

สำนักงานบัญชี ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี และดานการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชีมีอิทธิพลเชิง

บวกตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05 

ประดินันท ประดับศิลป และ ลักษณา เกตุเตียน (2557) ไดศึกษาเรื ่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของผู ทำบัญชีที่

ปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของผูทำบัญชีใน

สำนักงานบัญชี  ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน ทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพดานการทำบัญชี ผลการศึกษาพบวา 

ขนาดของสำนักงานบัญชีไมมีผลตอการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความรู  ความสามารถ มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ดานการรักษาความลับ  ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ และดานความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ 

Aba, Badar, and Hayden (2016) ศึกษาถึงผลการดำเนินทางการงานขององคกรที่ผานการรับรองจาก ISO 9001 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงระยะเวลา 5 ป กอนการรับรอง ปที่ไดรับการรับรองและ 3 ปงบประมาณหลังการรับรอง

การศึกษาในสำนักงาน 397 แหง ที่ไดรับการรับรอง ตามรับบ ISO 9001 ระหวางป 1991 – 2002 ผลการศึกษาพบวาผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานในปกอนไดรับการรับรองจนถึงปที่ไดรับการรับรองมีการพัฒนาขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อ

เปรียบเทียบกับสำนักงานที่ไมไดผานการรับรอง  

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน  4,299 สำนักงาน ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณา

ถึงขนาดของกลุ มตัวอยางที ่เหมาะสมจากสูตร ของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane,1973:125)  ซึ ่งกำหนดคาความ

คลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 จึงไดขนาดกลุมตัวยางที่เหมาะสม เทากับ 365 ราย 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยอาศัยแนวคิดที่

ไ ด  จ า ก ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม   โ ด ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท ี ่ ส ร  า ง ข ึ ้ น ไ ด  เ ส น อ แ ก  ผ ู  ท ร ง ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ จ ำ น ว น  

3 ทาน โดยพิจารณาจากกคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Item-Objective Congruence Index) พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 

– 1 ซึ่งมีคาตามเกณฑที่กำหนดไวที่ 0.6 และไดทดสอบความเชื่อมั่นจากแบบสอบถามดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ ครอน

บาสอัลฟา (Cronbach’s Alpha) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.854 – 0.963  ซึ่งมากกวาเกณฑที่กำหนดไวอยางต่ำควรเปน 0.7 

(Nunnally, 1978) โดยแบบสอบถามแบงออก 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสำนักงานบัญชี ประกอบดวยขอคำถาม 5 ขอ ไดแก ระยะเวลาใน

การดำเนินงานของธุรกิจ  ขนาดของสำนักงานบัญชี  ระดับการศึกษาของหัวหนาสำนักงาน  ประสบการณของหัวหนา

สำนักงาน และระดับการศึกษาของผูชวยผูทำบัญชี  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีตามกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีทั้งหมด 

7 ดาน ไดแก  ดานความรับผิดชอบของผูบริหารสำนักงานบัญชี  ดานขอกำหนดทางดานจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี  

ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสำนักงานบัญชี  ดานการจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี  ดานการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานบัญชี  ดานการติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี  และดานการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี  จำนวน

รวม 28 ขอ 

ตอนที่ 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบประเมินคา ซึ่งไดพัฒนามาจาก The British Standards Institution ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก  ดานบริบทขององคกร ดาน

การเปนผูนำ  ดานการวางแผน  ดานการสนับสนุน  ดานการปฏิบัติงาน  ดานการประเมินสมรรถนะ  และดานการปรับปรุง  

จำนวนรวม 44 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผู ว ิจ ัยได ดำเนินการสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยทำการเก็บขอมูลตั ้งแตว ันที ่  1 ธ ันวาคม 2564  –  

28 กุมภาพันธ 2565  ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับจำนวน  380  ชุด และไดคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณเพื่อ

นำขอมูลที่ไดมาทั้งหมดไปทำการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ จำนวนทั้งสิ้น 378 ชุด  คิดเปนรอยละ  99.47 ของแบบสอบถามที่

ไดรับการตอบกลับทั้งหมด 

การวิเคราะหขอมูล 

การวเิคราะหสถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นำเสนอโดยความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในขณะที่

ระดับความพรอมของสำนักงานบัญชีในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตาม องคประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี

ตามกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ใชสถิติ (Rating Scale) แบง

ออกเปน 5 ระดับ (Likert Five Scales)  เพื่อหาคาเฉล่ียคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเกณฑประเมินคาคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 4.21  -  5.00   หมายถงึ   สำนักงานบัญชีมีความพรอมมากทีสุ่ด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41  -  4.20   หมายถงึ   สำนักงานบัญชีมีความพรอมมาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.61  -  3.40   หมายถงึ   สำนักงานบัญชีมีความพรอมปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 2.81  -  2.60   หมายถงึ   สำนักงานบัญชีมีความพรอมนอย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.80   หมายถงึ   สำนักงานบัญชีมีความพรอมนอยทีสุ่ด 

การวเิคราะหดวยสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการเปรยีบเทยีบความพรอมในการเปนสำนกังานบัญชีคุณภาพ ของสำนักงานบัญชีในเขตกรงุเทพ- มหานครที่มี

ขอมูลทั่วไปที่แตกตางกันใชสถติิ One Way ANOVA โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ระหวาง 11 – 15 ป 105 ราย 

คิดเปนรอยละ 27.80  ขนาดของสำนักงานบัญชี ตั้งแต 30 – 49 คน 112 ราย คิดเปนรอยละ 29.60 หัวหนาสำนักงานสำเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี  247 ราย คิดเปนรอยละ 65.30 มีประสบการณทำงานมากกวา 9 ป 160 ราย คิดเปนรอยละ 

42.30 และ ผูชวยผูทำบัญชีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 287 คิดเปนรอยละ 75.90 

ตอนที่ 2 ผลการสำรวจระดับความพรอมของสำนักงานบัญชีในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตามองคประกอบของ

ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีตามขอกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และความพรอมตามองคประกอบระบบคุณภาพ 

ISO 9001:2015 พบวาสำนักงานบัญชีมีความพรอมมากที่สุด ตามองคประกอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  มีคาเฉลี่ยเทากับ

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 โดยมีขอกำหนดดานจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี เปนดานที่มีความพรอมมากที่สุด รองลงมาคือ 

การจัดเอกสารของสำนักงานบัญชี ดังตารางที่ 1 

นอกจากนี้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมตามองคประกอบระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 พบวาสำนักงาน

มีความพรอมระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 โดยขอกำหนดดานการประเมินสมรรถนะ เปนดานที่มีความพรอมมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานการเปนผูนำ และดานการปรับปรุง ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ความพรอมตามองคประกอบกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ความพรอมตามองคประกอบตามกรมพัฒนาธุรกิจการคา คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ความรับผิดชอบของผูบริหารของสำนกังานบญัชี 4.35 0.74 มีความพรอมมากที่สุด 

2.ขอกำหนดทางดานจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี 4.65 0.59  มีความพรอมมากที่สุด 

3.กระบวนการที่เกีย่วของกับลูกคาของสำนักงานบัญชี 4.20 0.86 มีความพรอมมากที่สุด 

4.การจดัการทรพัยากรของสำนกังานบัญช ี 4.27 0.76 มีความพรอมมากที่สุด 

5.การปฏิบัตงิานของสำนกังานบัญชี 4.22 0.75 มีความพรอมมากที่สุด 

6. การตดิตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญช ี 4.35 0.71 มีความพรอมมากที่สุด 

7. การจดัการเอกสารของสำนกังานบัญช ี 4.41 0.67 มีความพรอมมากที่สุด 

รวม 4.35 0.73 มีความพรอมมากที่สุด 

 

ตารางที่ 2 ความพรอมตามองคประกอบระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 

ความพรอมตามองคประกอบระบบคุณภาพ ISO9001:2015 คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. บริบทขององคกร 4.09 0.74 มีความพรอมมาก 

2. การเปนผูนำ 4.28 0.72 มีความพรอมมากที่สุด 

3. การวางแผน 3.94 0.78 มีความพรอมมาก 

4. การสนับสนนุ 4.21 0.73 มีความพรอมมากที่สุด 

5. การปฏิบัตงิาน 4.23 0.72 มีความพรอมมากที่สุด 

6. การประเมินสมรรถนะ 4.33 0.69 มีความพรอมมากที่สุด 

7. การปรับปรงุ 4.28 0.67 มีความพรอมมากที่สุด 

รวม 4.19 0.72 มีความพรอมมาก 
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ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบสำนักงานบัญชีคุณภาพ ของสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบดวยสถิติ One Way ANOVA 

ขอมูลทัว่ไป 

องคประกอบตาม

ขอกำหนดของกรม

พัฒนาธุรกจิการคา 

สรุป

ความ

แตกตาง 

องคประกอบตาม

ระบบมาตรฐานISO 

9001:2015 

สรุปความ

แตกตาง 

1.ระยะเวลาดำเนินงานของธรุกจิ 
F 28.453 

แตกตาง 
F 19.263 

แตกตาง 
Sig 0.000* Sig 0.000* 

2.ขนาดของสำนักงานบัญช ี

F 18.627 

แตกตาง 

F 16.185 

แตกตาง 
Sig 0.000* Sig 0.000* 

3.ระดับการศึกษาของหัวหนาสำนักงาน 

F 46.714 

แตกตาง 

F 37.047 

แตกตาง 
Sig 0.000* Sig 0.000* 

4.ประสบการณของหัวหนาสำนักงาน 

F 34.762 

แตกตาง 

F 22.297 

แตกตาง 
Sig 0.000* Sig 0.000* 

5.ระดับการศึกษาของผูชวยผูทำบัญช ี

F 38.421 

แตกตาง 

F 35.736 

แตกตาง 
Sig 0.000* Sig 0.000* 

หมายเหต ุ: * คือ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากตารางที่ 3 พบวา สำนักงานบัญชีที่มีขอมูลทั่วไป ไดแก  ระยะเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจ  ขนาดของ

สำนักงานบัญชี  ระดับการศึกษาของหัวหนาสำนักงาน  ประสบการณของหัวหนาสำนักงาน  และระดับการศึกษาของผูชวย

ผูทำบัญชี ที่แตกตางกัน จะมีความพรอมตามองคประกอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวาสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครสวนมากมีความพรอมในเกือบทุกดาน 

โดยเฉพาะตามองคประกอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา อยางไรก็ตามจะพบวาไมวาจะเปนความพรอมตามองคประกอบของ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือความพรอมตามมาตรฐาน ISO9001:2015 สำนักงานบัญชีที่มีระยะเวลาดำเนินงานที่มากกวา 

ขนาดที่ใหญกวา รวมไปถึงบุคลากรที่มีการศึกษาที่สูงกวา และมีประสบการณที่มากกวา จะมีความพรอมมากกวาทั้งสิ้น ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ นภาพร หงสภักดี (2555) ที่พบวา การขอรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เหมาะกับสำนักงานบัญชีขนาดใหญมากกวาสำนักงานบัญชีขนาดเล็ก เนื่องจากขอจำกัดตาง ๆ มีนอยกวา 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 

สรุป 

 จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ระหวาง 11 – 15 ป มีพนักงานใน

สำนักงานบัญชี ตั้งแต 30 – 49 คน  ระดับการศึกษาของหัวหนาสำนักงานระดับปริญญาตรี  ประสบการณของหัวหนา

สำนักงาน  มากกวา 9 ป   และ ระดับการศึกษาของผูชวยผูทำบัญชี ระดับปริญญาตรีเชนเดียวกัน โดยสำนักงานบัญชีมีความ

พรอมมากที่สุดในการเตรียมความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตามขอกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาแตมี

ความพรอมมากในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน 9001: 2015   

นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบความพรอมในการเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพยังพบวาสำนักงานบัญชีที่มีขอมูลทั่วไป

ตางกันจะองคประกอบตามกรมพัฒนาธุรกิจการคาและระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ตางกันโดยสำนักงานบัญชีที่มี

ขนาดกลางหรือขนาดใหญ จะมีความพรอมมากกวาสำนักงานบัญชีขนาดเล็ก  เนื่องจากสำนักงานบัญชีขนาดกลางหรือขนาด

ใหญ มีความพรอมในดานตาง ๆ มากกวา มีความพรอมในดานบุคลากรที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชี  มีการ

จัดแบงงานและความรับผิดชอบไดชัดเจน ทำใหตรวจสอบได  ดานสถานที่ของสำนักงาน  ดานการจัดเก็บเอกสาร ในขณะที่

สำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่มีความสนใจเขารวมโครงการ อาจติดปญหาในเรื่องคุณสมบัติตามขอกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา  ซึ่งมีขอกำหนดในเรื่องของการมีพนักงานประจำที่อยูในสำนักงานบัญชีตั้งแต 2 คนขึ้นไปตองอยูเต็มเวลา โดยปกติ

สำนักงานบัญชีขนาดเล็กเจาของสำนักงานบัญชีมีการจางงานเปนรายบริษัทเทานั้น เพื่อไมใหมีการเพิ่มตนทุนเพราะคาใชจาย

ในการตรวจสอบประเมินตองมีคาใชจายและตองมีการประเมินตลอดระยะเวลาที่เปนสำนักงานบัญชีคุณภาพ  สำนักงานบัญชี

มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหธุรกจิจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ หากไดรับการรับรองเปนสำนักงาน

บัญชีคุณภาพจะเปนการสงเสริมและพัฒนาใหสำนักงานบัญชีมีการจัดทำบัญชีใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เปนการยกระดับ

คุณภาพใหสำนักงานบัญชีไทยสูมาตรฐานสากล และเปนทางเลือกใหกับลูกคาเลือกใชสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  

1. ผลการศึกษาพบวา สำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการเปน

สำนักงานบัญชีคุณภาพ อยางไรก็ตามดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับลูกคาของสำนักงานบัญชีเปนดานที่มีความพรอมนอย

กวาดานอื่นจึงมีขอเสนอแนะใหสำนักงานบัญชีสรางความเขาใจรวมกับลูกคาเพื่อใหสำนักงานบัญชีมีความพรอมในการเปน

สำนักงานบัญชีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

ในขณะที่ตามมาตรฐาน ISO  9001 : 2015 การวางแผน กับ บริบทขององคกร เปนดานที่มีความพรอมนอยกวาดาน

อื่น ๆ จึงมีขอเสนอแนะให สำนักงานบัญชีควรมีการวางแผนในการพิจารณากระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงคุณภาพสำนักงานบัญชีอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับการถูกประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. ผลการศึกษาพบวาสำนักงานบัญชีที่มีขนาดกลางและขนาดใหญตลอดจนบุคลากรภายในองคกร ระดับการศึกษา

และประสบการณที่มากกวาของผูใหบริการจะมีความพรอมในการใหบริการที่ดีกวา จึงมีขอเสนอแนะสำหรับผูใชบริการ

สำนักงานบัญชี  ที่ตองการใชบริการสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ควรเลือกใชบริการสำนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติดังกลาว 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป  

1.การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาสำนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  จึงมีขอเสนอแนะใหผูวิจัย

ครั้งตอไปทำการศึกษานอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจมีสภาพแวดลอม หรือวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกันออกไป 
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2. การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีเชิงปริมาณ จึงมีขอเสนอแนะใหผูวิจัยครั้งตอไปศึกษาดวยวิธีเชิงคุณภาพ เชน การ

สนทนาแบบกลุม การสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงเชิงลึกอันจะทำใหผลการศึกษามีความชัดเจนและแกไขเพื่อ

ไปสูความเปนสำนักงานบัญชีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A 

A study of satisfaction regarding the outpatient sevices in a private 

hospital 

 

พรรณทิวา  เขม็จันทร1 และ อัศวิณ ปสุธรรม2 

Panthiwa   Khemjan and Asawin  Pasutham 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาคนควาอิสระเรื่องความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน 

A มีวัตถุประสงคเพื ่อใหทราบสภาพและกระบวนการดำเนินการในปจจุบัน ของระบบการบริการแผนกผูปวยนอกของ

โรงพยาบาลเอกชน A และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลเอกชน A เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากผูที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A  

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ 1,  แผนกผูปวยนอก 2, โรงพยาบาลเอกชน 3 

 

Abstract 

This research is to study an independent study of the satisfaction of clients in the Outpatient 

Department (OPD) at the A private hospital. The objectives of this research were (1) to know the current 

condition and operation of the service system in the Outpatient Department (OPD) at an A private hospital 

and (2) to study suggestions and guidelines to improve the satisfaction of clients on the A private hospital. 

A questionnaire is a research instrument in this quantitative research used to gather information from clients 

who received services in Outpatient Department (OPD) at the A private hospital. 

 

Keyword : Satisfaction 1, Outpatient Department (OPD) 2, The Private hospital 3 
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1.บทนำ 

 

     โรงพยาบาลเอกชน A เปนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ อินเตอรเนชั่นแนล ระดับตติยภูมิ ไดกอตั้งมาเปนเวลากวา 24 ป เริ่ม

เปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2536  โดยเปนสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง และไดจดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตาม

ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2542 และได ร ับ การร ับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการร ับรองค ุณภาพการ

รักษาพยาบาลและการบริการดวยมาตรฐานสากล (JCI : The Joint Commission International) มีความพรอมดาน 

เทคโนโลยีทางการแพทย แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แตละสาขา ซึ่งในปจจุบันนี้เปนโรงพยาบาลที่รับสงตอผูปวยจาก

โรงพยาบาลอื่น ๆ เขามาทำการรักษา เพื่อรองรับการรกัษาที่จะตองใชเทคโนโลยีทางการแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญ ดำเนิน

รูปแบบธุรกิจเปนบริษัทมหาชนจำกัด มีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือจำนวน 8 แหง  มีทุนการจดทะเบียน เปนกิจการที่มี

การเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป โดยมีผูกอตั้งและมีการจดทะเบียนที่ถูกตองตามกฎหมาย มีการดำเนินการโดยคณะกรรม

อยางนอย 5 คน คณะกรรมการบริหารมีการจัดประชุมผูถือหุน ตามวาระที่กำหนด  กลุมลูกคาในโรงพยาบาลจะมีทั้งคนไทย

และชาวตางชาติ กลุมลูกคาคนไทยสวนใหญมักจะเปนลูกคาระดับกลางถึงระดับบน ลูกคาระดับกลางเขามารักษาผานระบบ

ประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพ กลุมลูกคาชาวตางชาติ จะแบงเปน 2 กลุมคือนักทองเที่ยวหรือผูตองการเขามาใช

บริการโดยเฉพาะ โดยการหาขอมูลผานทาง เว็บบอรด การประชาสัมพันธผานเว็บไซต เนื่องจากคารักษาพยาบาลอาจจะถูก

กวาประเทศของตนเอง และดวยเทคโนโลยีการแพทยที่กาวหนามากกวา 

     การศึกษาคนควาอิสระเรื่องความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A มีวัตถุประสงคเพื่อให

ทราบสภาพและกระบวนการดำเนินการในปจจุบัน ของระบบการบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลเอกชน A และเพื่อ

ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลเอกชน A  

2.ทบทวนวรรณกรรม 

 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

     ความพึงพอใจเปนส่ิงที่มนุษยทุกคนปรารถนา ความพึงพอใจอาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ หลายดาน ไมวาจะเปนส่ิง

เรา สิ่งเรานั้นอาจหมายถึงบริการที่ไดรับจากการสังสรรคกับสิ่งตางๆก็ได ความพึงพอใจอาจเกิดขึ้นไดจากการที่ไดรับสิ่งที่ตน

ปรารถนาหรืออยากอยูใกลชิด ความพึงพอใจจึงเปนทั้งพฤติกรรม และกระบวนการในการลดความตึงเครียดความสำคัญทาง

ทฤษฎีของความพึงพอใจอยูที่ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใชบริการกับคุณภาพของบริการ (อางในศิริกุล โรจน

กีรติกานต และคนอื่นๆ, 2544) 

     2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 

     ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชนหรือความพอใจซึ่งไดเสนอ เพื่อขาย หรือกิจกรรมที่

จัดขึ้นรวมกับรายการสินคา โดยทั่วไปแลว บริการไมตองเกี่ยวของกับสินคาเทานั้น แตบริการจะมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการ

แลกเปล่ียนความตองการใชการฝกอบรมผูบริโภคใหรูจักวิธีใช เปนตน 

     2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบริการ  
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     อะเดยและแอนเดอรเซน (Aday & Andersen, 1975) เปนนักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ไดศึกษาความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการบริการรักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ. 1970 โดย สัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนตอ

ศูนยบริการทางสุขภาพจำนวน 4,966 ราย พบวาเรื่องที่ประชาชนไม พอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกในการรับบริการและ

คาใชจายในการรับบริการและในป ค.ศ.1971 อเดยและ แอนเดอรเซน ไดระบุปจจัยที่เกี ่ยวของกับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในการรักษาพยาบาลและความรูสึกที่ผูปวยไดรับ 

   2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักลยุทธสวนประสมการตลาด 

     Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว แปรหรือเครื่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย เพื่อใหสอดคลอง กับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ 

ดังนั้นจึงรวมเรียกได วาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

     1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่บริษัทนำเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิดความสนใจโดย การบริโภคหรือการใช

บริการนั้นสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากส่ิง ที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได 

     2. ดานราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ ของกิจการ หรืออาจเปน

คุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาหรือ บริการนั้น ๆ อยางคุมคากับจำนวนเงนิที่

จายไป 

     3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ชองทางการจำหนาย สินคาหรือบริการ รวมถึง

วิธีการที่จะนำสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ 

     4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อ สราง ความจูงใจ ความคิด 

ความรูสึก ความตองการ และความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ 

     5. ดานบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทำงานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกรตาง ๆ 

     6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในดานการบริการที่

นำเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว 

     7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใชสินคาหรือ

บริการขององคกร เปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดนและมีคุณภาพ 

3. วิธีการศึกษา 

 

     การศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) การคนควา และวิเคราะหขอมูลเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Documentary Research) มี

ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) กับผูที่มารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ ขอมูลเชิงทฤษฎี 

เอกสารงานวิชาการ บทความ ขอมูลรานคา บทวิเคราะหทางธุรกิจ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได

ทำการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชน A ซึ่งผูศึกษาไดทำการเก็บรวบรวมโดยการ

สำรวจดวยการแจกแบบสอบถามแกกลุ มตัวอยาง ขั ้นที ่ 1 เริ ่มแจกแจงแบบสอบถามโดยผูทำการวิจัยดำเนินการแจก

แบบสอบถาม และทำการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตัวเอง  ขั้นที่ 2  ประเมินจำนวนแบบสอบถามที่ไดกลับมาวามี

ความสมบูรณ เมื่อผูศึกษาไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทั้งหมด 385 ตัวอยาง วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง
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ปริมาณ 1.วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูใชบริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลเอกชน A โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 2.วิเคราะหขอมูลระดับความพึง

พอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลเอกชน A โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 3.การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลปจจัยสวนบุคคลกับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลเอกชน A  วิธีการวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหา 1. ใชแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยทางการแขงขัน (Five Forces Model) เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของ

ปญหา  2. นำผลลัพธจากการเก็บแบบสอบถาม ดวยแนวคิดและทฤษฎีวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก SWOT Analysis 

 

4.ผลการศึกษาและอภปิราย 
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การจำแนกตามเพศของกลุมตัวอยางนั้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 51.40 

และเพศชาย จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 48.60 ตามลำดับ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามปจจัยความพึงพอใจ ดานการเรียนรู 

ดานความเปนธรรมของการบริการ 

 

ดานความเปนธรรมของการบริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

สถานที่จอดรถหรือพื้นที่รับสงผูปวย ที่นั่งรอรับ

บริการ หองน้ำมีความสะดวกและเพียงพอ 

มีปายบอกทางตามจุดใหบริการชัดเจนและเขาใจ

งาย 

สถานที่มีความเปนระเบียบ สะอาด แสงสวาง

ภายในอาคารเพียงพอ 

มีอุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย 

 

4.35 

 

4.08 

 

4.06 

 

4.21 

 

0.78 

 

0.71 

 

0.75 

 

0.75 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

รวม 4.17 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความเปนธรรมของการบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา สถานที่จอด

รถหรือพื้นที่รับสงผูปวย ที่นั่งรอรับบริการ หองน้ำมีความสะดวกและเพียงพอมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาไดแก มีอุปกรณ 

และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย, มีปายบอกทางตามจุดใหบริการชัดเจนและเขาใจงาย และสถานที่มีความเปนระเบียบ 

สะอาด แสงสวางภายในอาคารเพียงพอ ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามปจจัยความพึงพอใจ ดานการเรียนรู 

ดานความเชื่อถือไววางใจ 

 

ดานความเชื่อถือไววางใจ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

แพทย พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลมี

บุคลิกนาเชื่อถือไววางใจได 

ทีมแพทย-พยาบาลใหการรักษาอยางดี มีความรู

ตามหลักวิชาการ 

แพทยและพยาบาลมีความรูและเชี่ยวชาญในการ

ตรวจรักษาและใหการพยาบาล 

แพทยตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง การ

รักษาพยาบาลไมมีผิดพลาด 

หลังจากการรักษาแลวอาการเจ็บปวยดีขึ้น 

 

4.16 

 

4.27 

 

4.24 

 

4.22 

4.21 

 

0.71 

 

0.73 

 

0.70 

 

0.71 

0.69 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.22 0.53 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความเชื่อถือไววางใจ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ทีม

แพทย-พยาบาลใหการรักษาอยางดี มีความรูตามหลักวิชาการมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาไดแก แพทยและพยาบาลมี

ความรูและเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและใหการพยาบาล, แพทยตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง การรักษาพยาบาลไมมี

ผิดพลาด, หลังจากการรักษาแลวอาการเจ็บปวยดีขึ้น และแพทย พยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลมีบุคลิกนาเชื่อถือ

ไววางใจได ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามปจจัยความพึงพอใจ ดานการเรียนรู 

ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 

 

ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

เจาหนาที่ตองรับดวยอัธยาศัยดี ยิ้มแยม แจมใส 

ระยะเวลาในการรอพบแพทยเพื่อเขารับตรวจ

รักษาที่เหมาะสม 

แพทย/พยาบาลใหคำแนะนำตอบปญหาสุขภาพ

อยางละเอียดและชัดเจน 

เจ าหนาที ่พยาบาลและแพทยม ีความพรอม

ชวยเหลือคนไขอยางรวดเร็วและทันทวงที 

 

4.15 

 

4.26 

 

4.18 

 

4.21 

 

0.69 

 

0.70 

 

0.71 

 

0.72 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มากที่สุด 
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ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

เจาหนาที่บริการดวยความเสมอภาคตามลำดับ

กอนและหลัง 

 

4.19 

 

0.68 

 

มาก 

รวม 4.20 0.52 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการตอบสนองตอผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมิน

ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา 

ระยะเวลาในการรอพบแพทยเพื่อเขารับตรวจรักษาที่เหมาะสมมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาไดแก เจาหนาที่พยาบาลและ

แพทยมีความพรอมชวยเหลือคนไขอยางรวดเร็วและทันทวงที, เจาหนาที่บริการดวยความเสมอภาคตามลำดับกอนและหลัง

, แพทย/พยาบาลใหคำแนะนำตอบปญหาสุขภาพอยางละเอียดและชัดเจน และเจาหนาที่ตองรับดวยอัธยาศัยดี ยิ้มแยม 

แจมใส ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามปจจัยความพึงพอใจ ดานการเรียนรู 

ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ 

 

ดานการใหความเชื่อม่ันตอผูรับบริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

เ จ  าหน  าท ี ่ แพทย  และพยาบาลการพ ูดจา

แสดงออกทำใหผูรับบริการมีความมั่นใจ 

เจ าหนาท ี ่แพทยและพยาบาลสามารถตอบ

คำถามและชวยแกปญหาสุขภาพไดอยางถูกตอง 

มีการใหคำแนะนำและมีเอกสารปายประกาศ

สำหรับผูรับบริการอยางเหมาะสม 

เจาหนาที ่ร ักษาความลับหรือสิ ่งที ่ไมตองการ

เปดเผยของทานได 

แพทยและบุคลากรอธิบายถึงอาการ สาเหตุและ

ทางเลือกในการรักษาตลอดจนคาใชจายทำให

ทานมีความมั่นใจในการรักษา 

 

4.24 

 

 

4.25 

 

4.18 

 

4.22 

 

 

4.20 

 

0.67 

 

 

0.67 

 

0.68 

 

0.70 

 

 

0.66 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

รวม 4.22 0.48 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการ

ประเมินในภาพรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด

พบวา เจาหนาที่แพทยและพยาบาลสามารถตอบคำถามและชวยแกปญหาสุขภาพไดอยางถูกตองมีอิทธิพลมากที่สุด 

รองลงมาไดแก เจาหนาที่แพทยและพยาบาลการพูดจาแสดงออกทำใหผูรับบริการมีความมั่นใจ,  เจาหนาที่รักษาความลับ
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หรือสิ่งที่ไมตองการเปดเผยของทานได, แพทยและบุคลากรอธิบายถึงอาการ สาเหตุและทางเลือกในการรักษาตลอดจน

คาใชจายทำใหทานมีความมั่นใจในการรักษา และมีการใหคำแนะนำและมีเอกสารปายประกาศสำหรับผูรับบริการอยาง

เหมาะสม ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามปจจัยความพึงพอใจ ดานการเรียนรู 

ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ 

 

ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล 

บุคลากรทุกทานใชคำพูดไพเราะ สุภาพ ออนโยน 

เ จ  า หน  า ท ี ่  แพทย  แ ละบ ุ คล าก รม ี ค ว าม

กระตือรือรนและพรอมในการใหบริการ 

เจาหนาที่ แพทยและบุคลากรมีความตั้งใจรับฟง

และเขาใจความตองการของทานเปนอยางดี 

เจาหนาที่แพทยและบุคลากรใสใจและใหเกียรติ

และเห็นความสำคัญของทานเสมอภาคเทาเทียม

กัน 

เจาหนาที่ แพทยและบุคลากรเปดโอกาสใหทาน

ถามปญหาของใจและบริการดวยความเต็มใจ 

 

4.24 

 

4.29 

 

 

4.22 

 

 

4.22 

 

 

4.17 

 

0.69 

 

0.69 

 

 

0.68 

 

 

0.68 

 

 

0.70 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

รวม 4.23 0.50 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมิน

ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.50) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา 

เจาหนาที่ แพทยและบุคลากรมีความกระตือรือรนและพรอมในการใหบริการมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมา ไดแก บุคลากร

ทุกทานใชคำพูดไพเราะ สุภาพ ออนโยน, เจาหนาที่ แพทยและบุคลากรมีความตั้งใจรับฟงและเขาใจความตองการของทาน

เปนอยางดี, เจาหนาที่แพทยและบุคลากรใสใจและใหเกียรติและเห็นความสำคัญของทานเสมอภาคเทาเทียมกัน และ

เจาหนาที่ แพทยและบุคลากรเปดโอกาสใหทานถามปญหาของใจและบริการดวยความเต็มใจ ตามลำดับ 

 

ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 

     จากการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ของสำนักงานสถิติแหงชาติ โดยปที่จัดทำขอมูลลาสุดคือ ป 2560 

พบวา สถานพยาบาลในประเทศไทยจะมีจำนวนอยู 38,512 แหง แบงเปนสถานพยาบาลในสังกัด รัฐประมาณรอยละ 34.7 

และสถานพยาบาลเอกชนรอยละ 65.3 โดยเปนหนวยบริการระดับปฐมภูมิ รอยละ 98.33 ของสถานพยาบาลทั้งหมด (เชน 

สถานีอนามัยและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบลกวา 9,800 แหง และคลินิกเอกชนราว 24,800 แหง เปนตน) หนวย
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บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิคิดเปนจำนวน 641 แหง ซึ่งในจำนวนนี้เปนโรงพยาบาลในสังกัดรัฐ กระทรวงสาธารณสุข 

องคการปกครองสวนทองถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, และกทม. จำนวน 294 แหง คิดเปนรอยละ 45.9 และเปนโรงพยาบาลเอกชน 

จำนวน 347 แหง คิดเปนรอยละ 54.1 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

     ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 51.40 และเพศชาย จำนวน 

187 คน คิดเปนรอยละ 48.60 มีอายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 24.70 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ป จำนวน 

91 คน คิดเปนรอยละ 23.70 อายุ 15 - 20 ป จำนวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.00 อายุ 31 - 40 ป จำนวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 16.10 และอายุ 21 - 30 ป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 คน คิด

เปนรอยละ 51.90 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.50 และต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 83 

คน คิดเปนรอยละ 21.60 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.90 พนักงานบริษัท จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.30 รับ

ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกจิ จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และพอบาน/แมบาน จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.30 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 ขึ้นไป จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 38.40 รองลงมาคือ 20,000 - 40,000 

บาท จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 31.20 และต่ำกวา 20,000 บาท จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 30.40 

การวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นตอปจจัยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม  

     ผลการศึกษาพบวา ดานความเปนธรรมของการบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา 

สถานที่จอดรถหรือพื้นที่รับสงผูปวย ที่นั่งรอรับบริการ หองน้ำมีความสะดวกและเพียงพอมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาไดแก มี

อุปกรณ และเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย, มีปายบอกทางตามจุดใหบริการชัดเจนและเขาใจงาย และสถานที่มีความเปน

ระเบียบ สะอาด แสงสวางภายในอาคารเพียงพอ ตามลำดับ 

     ดานความเชื่อถือไววางใจ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด พบวา ทีมแพทย-พยาบาลใหการ

รักษาอยางดี มีความรูตามหลักวิชาการมีอิทธิพลมากที่สุด 

     ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก  พบวา ระยะเวลาในการรอ

พบแพทยเพื่อเขารับตรวจรักษาที่เหมาะสมมีอิทธิพลมากที่สุด 

     ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา เจาหนาที่แพทย

และพยาบาลสามารถตอบคำถามและชวยแกปญหาสุขภาพไดอยางถูกตองมีอิทธิพลมากที่สุด 

     ดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ โดยรวมพบวาผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดพบวา เจาหนาที่ แพทย

และบุคลากรมีความกระตือรือรนและพรอมในการใหบริการมีอิทธิพลมากที่สุด 
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ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 

     1.เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยความพึงพอใจมากที่สุดในดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ ทาง

โรงพยาบาลจึงควรใหความสำคัญกับเรื่องของความใสใจของบุคลากรตอผูเขารับบริการ รวมถึงเรื่องการใชคำพูด การตั้งใจรับ

ฟงและแกไขปญหาของผูเขารับบริการ เนื่องจากเปนเรื่องที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเขารับบริการมากที่สุด 

     2.เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยความพึงพอใจนอยที่สุดในดานความเปนธรรมของการบริการ ทาง

โรงพยาบาลจึงควรใหความสำคัญกับเรื่องของสถานที่จอดรถหรือพื้นที่รับสงผูปวย ที่นั่งรอรับบริการ หองน้ำมีความสะดวก

และเพียงพอตอผูเขารับบริการ เนื่องจากเปนเรื่องที่ผูเขารับบริการใหความพึงพอใจนอยที่สุด 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

     1.ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว อาจทำใหผลการวิจัยเกิด ความคลาดเคลื่อน

จากความเปนจริง ดังนั้น เพื่อใหการวิจัยครั้งตอไป มีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มากขึ้น ผูวิจัยขอเสนอการทำวิจัยเชิง

คุณภาพ หรือควรใชเทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอื่น ๆ เชน การ สังเกต การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น 

     2.การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการที่ใชบริการใชบริการในแผนกผูปวยนอก ในที่ใชโรงพยาบาลเอกชน A 

ในครั้งนี้ เปนการศึกษาผูมารับบริการที่ใชบริการในแผนกผูปวยนอก ในโรงพยาบาลเอกชนเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไปควรมี

การศึกษาในแผนกผูปวยประเภทอื่นๆ และมีการศึกษาในโรงพยาบาลรัฐรวมดวยดวย 
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การปรับปรุง การบริหารคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ  

กรณีศึกษารานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และแปรรูป 

The improvement of Warehouse Management: 

A Case Study Vinai dried seafood & processed seafood 
 

พรรณวดี วงศเทียนหลาย0

1 และ รศ.ดร. สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา2 

Panwadee Wongtianlai and Assoc. Prof. Dr. Sathaporn Amornsawatwattana 

 

บทคัดยอ 
บทความนี้เปนการศึกษาการปรับปรุง การบริหารคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษารานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และ

แปรรูป  เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารคลังสินคา เพิ่มประสิทธิภาพยอดขายจากสินคาที่เกิดความเสียหายระหวางในการจัดเก็บ 

และเพิ่มฐานลูกคาดวยกลยุทธเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ผูศึกษาจึงใชหลักการ Cause and Effects diagram ในการ

วิเคราะหปญหาตางๆ และนำหลักการ ABC Classification Analysis มาจัดกลุมประเภทสินคาเพื่อออกแบบแผนผังคลังสินคาใหมี

ความเหมาะสม และนำแนวคิดการทำ Visual Control เขามาตรวจสอบสินคา สงเสริมใหพนักงานเขาใจระบบ Pos  เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน จากผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดตนทุนในการเก็บ

สินคา ลดปญหาสินคาหมดอายุหรือสินคาที่ไมมีการหมุนเวียน พนักงานปฏิบัติงานเปนระบบเกิดขอผิดพลาดนอยลง และเพิ่ม

ยอดขายกับฐานลูกคาใหมดวยการขายสินคาออนไลน  

 

คำสำคัญ: การบริหารจัดการคลังสินคา,  กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 

Abstract 
This article is to study the improvement of Warehouse Management: A Case Study Vinai dried seafood & 

processed seafood, to increase efficiency in warehouse management, to increase sales from damaged goods during 

storage and to increase customers based with competitiveness. The researcher used “Cause and Effects Diagram” to 

analyze various problems and applied “ABC Classification Analysis” to classify product categories for designing 

warehouse plan to be appropriate. In addition to the research, those products were finished by Visual Control Concept 

and the process had encouraged employees to understand the POS system for increasing work efficiency. From the 

results of the study, it was found that warehouse management could reduce the cost of storing goods, the problem of 

expired or uncirculated products. Moreover, the employees worked systematically for decreasing of errors and increasing 

sales from new customers based by selling products online. 
 

Keywords: Warehouse Management, Competitiveness 
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1. บทนำ 

 

     รานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และแปรรูป เปนธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็ก ที่ดำเนินกิจการคาขายอาหารทะเลแหง และแปรรูป 

มากกวา 40 ป จึงเปนที่รูจักของลูกคาในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งฐานลูกคาจะประกอบไปดวยลูกคาประจำที่มีการซื้อขายตั้งแตราคา

หลักหมื่น หลักแสน และลูกคาทั่วไปที่มีการซื้อขายเปนครั้งคราว และในป 2558 รานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และแปรรูป จึง

มีการขยายกิจการเพิ่มอีก 1 สาขาในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบรานคาสงที่เปนแหลงรวมสินคาและกระจายสินคา

อาหารทะเลแหง และแปรรูปใหกับความตองการของลูกคา  

     ปจจุบัน รานเฮียวินัยอาหารทะเลแหง และแปรรูป ในสาขาจังหวัดเพชรบุรี เริ่มมีลูกคาประจำมากกวา 20 รานคา และ

ลูกคาทั่วไปที่เขามาซื้อขายสินคาอยางตอเนื่อง ซึ่งนับวาการดำเนินธุรกิจกำลังเติบโตไปไดดวยดี แตยังพบปญหา ขอบกพรองที่

ตองนำมาปรับปรุง เชน ระบบการบริหารคงคลังขาดประสิทธิภาพ ไมมีขั้นตอนการตรวจสอบสินคาที่เกิดความเสียหายระหวาง

ในการจัดเก็บ และขาดการนำเทคโนโลยี เขามาชวยจัดการขอมูลตางๆ ทำใหเสียเวลาในการปฏิบัติการทำงาน และเกิด

ขอผิดพลาดขึ้นได นอกจากนี้ฐานลูกคายังมีจำนวนไมมากพอที่จะทำใหธุรกิจเติบโตไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับสาขาแรกและ

จุดที่ตองเพิ่ม step ของการพัฒนาการดำเนินธุรกิจตอไป 

     วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินคา เพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพยอดขายจากสินคาที่เกิดความเสียหายระหวางในการจัดเก็บ และเพื่อเพิ่มฐานลูกคาดวยกลยุทธเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)  

     คลังสินคา (Ware house) หมายถึง สถานที่สำหรับการพักหรือการจัดเก็บสินคาในปริมาณที่มาก ซึ่งกิจกรรมในคลังสินคา

จะเกี่ยวของกับการจัดเก็บและการเคลื่อนยายสินคาเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินคา (สมโรตม โกมลวนิช และ

อนันต ดีโรจนวงศ, 2559)  

     การจัดการคลังสินคา (Warehouse management) หมายถึงการวางแผนและการจัดระเบียบในการเคลื่อนยายการจัดเก็บ 

และการรักษาสินคา เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่เปนระบบ มีความถูกตองและรวดเร็วดวยตนทุน การดำเนินงานที่ต่ำ (กุลฉัตร 

ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2555) 

2.2 แนวคิด และทฤษฎี ABC Classification Analysis 

     ABC Classification Analysis เปนแนวคิดที่ใหความสำคัญกับการจัดกลุมสินคาเปน 3 กลุม เพื่องายในการบริหารจัดการ

ตามกลุมสินคา การจัดลำดับมีหลายแบบตามแนวนโยบายที่ตองการใชบริหารขององคกร เชน การจัดลำดับสินคาตามมูลคา

สินคาคงคลังที่ถือครองรวมตอปของแตละรายการ, มูลคาขายสินคาแตละรายการ หรือสวนแบงกำไรของสินคานั้น รวมไปถึง

จำนวนในการใชตอเดือน โดยจัดแบงตามเกณฑการพิจารณา โดยมีหลักการในการวิเคราะหจัดกลุมดังนี้ 

      วัสดุกลุม A คือ วัสดุในกลุม A จะประกอบดวยสินคาที่มีเพียงไมกี่รายการ หรือมีจำนวน SKU (Stock Keeping Unit) 

นอยอาจเพียง 5-15 % แตเปนรายการสินคาคงคลังที่มีมูลคาสูง หรือมีปริมาณการใชเกิน 70-80 % อาจกำหนดคาขั้นสูง Y 

หากมีเก็บขั้นต่ำสูง Y ก็จะจัดอยูในวัสดุกลุมนี้ 

     วัสดุกลุม B คือ วัสดุในกลุม B เปนสวนสินคาที่มีมูลคารองลงไป จะไดรับความสำคัญนอยลง จะประกอบดวยสินคา

รายการระหวาง 15-30 % แตเปนรายการสินคาคงคลังที่มีมูลคาต่ำกวา 30 % อาจอยูในระหวางคาที่กำหนด โดยมีคาต่ำกวา 
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Y แตยังสูงกวาคาขั้นต่ำ X ก็จะจัดอยูในวัสดุกลุมนี้ สวนสินคาที่มีมูลคาการถือครอง หรือมีมูลคาการขาย หรือสวนแบงกำไร

รองลงไปจะไดรับความสำคัญนอยลงเปน B และ C ตามลำดับ 

     วัสดุกลุม C คือวัสดุในกลุม C สวนสินคาที่มีมูลคานอยที่สุด จะใหความสำคัญนอยที่สุด จะประกอบดวยสินคาที่มีรายการ

มาก 50-60 % แตเปนรายการสินคาคงคลังที่มีมูลคาต่ำเพียง 5-10 % ต่ำกวาที่ไดกำหนดขั้นต่ำ X หากมีเก็บขั้นต่ำนอยกวา X 

ก็จะอยูในวัสดุกลุมนี้ 

     นอกจากนี้ ABC Analysis ยังสามารถนำไปประยุกตใชในเรื่องการจัดตำแหนงการวางสินคา โดยจะจัดกลุมตามการ

เคล่ือนไหว (Movement) ของ 3 สินคาแตละรายการ (เกียรติพงษ อุดมธนะธีระ, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Pareto of ABC classification of coagulation and hematogy reagents. 

Source: Hooshang Beheshti (2012) 

2.3 แนวคิดการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control)  

     Visual Control เปนกระบวนการที่เนนงานดานการควบคุมกระบวนการและการสงมอบ (Process & Delivery Control) 

การควบคุมดานคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมงาน (Work Control) การควบคุมวัตถุ (Object Control) การควบคุม

เครื ่องมือ (Equipment, Fixture and Tool Control) นอกจากนี ้ยังครอบคลุมประเด็น การบำรุงรักษา การปองกันความ

ปลอดภัยและขั้นตอนตางๆ ของงานดานการบริหารองคกร (Administrative Management) โดยการออกแบบ Visual Control 

จะตองมีหลักในการดำเนินการเพื่อความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการทำงานทั้งในเชิงกายภาพและวิศวกรรมมนุษย เพื่อ

ความสมบูรณของระบบ Visual Control ตามประโยชนในการประยุกตใชงาน เชน เพื่อความปลอดภัย การปรับปรุงคุณภาพ 

การบริหารสินคาคงคลัง การบำรุงรักษาเครื่องจักร การสงเสริมการขาย และติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน (นพเกา บุณราช, 

2556) 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบแผนผังคลังสินคา  

     การจัดทำแผนผังพื้นที่เก็บรักษา ของแตละพื้นที่เปนสิ่งสำคัญที่จะตองจัดทำขึ้นสิ่งที่จะตองแสดงไวในแผนผังในขั้นแรก 

ไดแก อุปสรรคที่เปนขอจำกัดในการเก็บรักษา ซึ่งไดแก ตำแหนงของเสาชองบันได ทางเลื่อนของลิฟท พื้นที่สำนักงาน และ

หองน้ำ  การกำหนดตำแหนงพื้นทีร่ับ พื้นที่จาย และพื้นที่สำหรับการเก็บรักษาเปนปลีกยอย ตองเปนไปตามลำดับความสำคัญ 

ความจำเปนที่จะตองอยูใกลชิดกับเครื่องมือยกขนที่ติดตั้งในที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นของคลังสินคา แลวรางภาพลงไป

ในแผนผังของพื้นที่คลังสินคา แลวจึงกำหนดตำแหนงของลอตและตำแหนงชั้นวางสินคาลงไปใหเปนการแนนอน (ธนกฤต โชติ

ภาวริศ และคณะ, 2552) 

2.5 ทฤษฎีแผนกางปลา หรือ แผนผังของสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังที่แสดงความสัมพันธระหวาง

ปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) แผนผังสาเหตุและผลในชื่อของ 

“ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)” สิ่งสำคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทำเปนทีม เปนกลุม ซึ่งเมื่อมีการกำหนดกลุม
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ปจจัย มักจะใชหลักการ 4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพื่อจะนำไปสูการแยกแยะสาเหตุตาง ๆ และการกำหนดหัวขอ

ปญหาควรกำหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได ซึ่งหากเรากำหนดประโยคปญหานี้ไมชัดเจนตั้งแตแรกแลว จะทำใหเราใช

เวลามากในการคนหา สาเหตุ และใชเวลานานในการทำผังกางปลา (ศิริชัย เพิ่มกาญจนา, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบของผังกางปลา 

ที่มา: ศิริชยั เพิม่กาญจนา, 2555 

2.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)  

     วิธีที่จะยกระดับความสามารถในการผลิตไดโดยการใชระบบโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ประกอบดวย การที่มีตนทุนสินคาต่ำ สินคามีคุณภาพ มีความรวดเร็ว ตรงตอเวลาและมีการใหบริการแกลูกคาใหไดรับความ

พึงพอใจที่เหนือกวาคูแขง ซึ่งจะเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มฐานลูกคาใหม การที่จะประสบความสำเร็จในตลาดตอง

กอใหเกิดความยืดหยุนและสามารถตอบสนองตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, 2550) 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     วิยดา สังโชติ ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาสำเร็จรูป โดยใชแผนผังสาเหตุและผล และเทคนิคการ

แบงกลุมสินคาแบบ ABC Analysis ทำใหคาเฉลี่ยในการหยิบสินคาเพื่อเตรียมจัดสง แตละพาเลทลดลงคิดเปนรอยละ 33.51 

และยังไมพบขอผิดพลาดในการสงสินคาใหลูกคา 

     ศิราภรณ  วิเศษพล ไดทำการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังสินคาและการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน โดยใชหลัก ABC Analysis การคำนวณ Safety Stock Min-Max Stock                          การ

ออกแบบแผนผังการจัดเก็บสินคาและการตั้งรหัสการจัดเก็บสินคา การทำ Visual control เพื่อใหงายและลดเวลาในการนับ

จำนวนสินคา การปรับรูปแบบการผลิต และปรับปรุงกระบวนการในการรบัสินคา-จายสินคา ใหมีความเปนระบบและลดความ

ผิดพลาด ซึ่งสามารถลดตนทุนในการเก็บสินคา 62% เทากับ 5,939,400 บาท และลดเวลาในการนับสต็อก 5-6 ชม. เหลือ 

0.5-1 ชม. ลดคนในการนับจาก 9 คนเหลือ 5 คน มีการกำหนดคา Safety Stock,  M-in-Max Stock เพื่อใหงายตอการ

ควบคุมสินคาคงคลังของฝายวางแผนการผลิต ทำใหสามารถควบคุมปริมาณสินคาใหอยูในปริมาณที่กำหนดไดไมสูงเกินคา 

Max และต่ำเกินคา Min และไมเกินสินคาขาด มีการเพิ่มการผลิตแบบ Make to order จาก 10% เปน 25% เนื่องจากสินคา 

บางรายการไมมีการเคล่ือนไหวเปนระยะเวลานานจึงกำหนดใหเปนการผลิตแบบ Make to order เพื่อลดปริมาณในการเก็บ

สินคาคงคลัง และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจออกไป โดยการนำเสนอ

ผลิตภัณฑใหม 

     สุนันทา ศิริเจริญวัฒน และวัชรวี จันทรประกายกุล ไดศึกษาการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานการรับสินคา                   การ

เบิกจาย การปรับปรุงจำนวนรายการอะไหล จัดความสำคัญอะไหลดวยวิธี ABC การตั้งรหัสสินคา และการตั้งรหัสการจัดเก็บใน

คลังสินคา การออกแบบแผนผังการจัดเก็บ จากน้ันทำการตรวจนับสินคาทั้งหมด  ซึ่งทำใหสินคามีความเปนระเบียบเรียบรอยมาก
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ขึ้น เวลาเฉลี่ยในการเบิกจายอะไหลใหชาง 11 นาทีตอครั้ง รวมเฉลี่ยตอวันคิดเปน 33 นาที และอัตราสวนความผิดพลาดในการ

ตรวจนับสินคาลดลงจาก 46.14% เปน 21.25% 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

    ผูศึกษาไดทำการศึกษาและรวบรวมเก็บขอมูลเชิงปริมาณของกลุมสินคาอาหารทะเลแหงและอาหารทะเลแปรรูป และ

ขอมูลการปฏิบัติการทำงานของพนักงาน เพื่อใหทราบถึงปญหาที่จะนำมาวิเคราะหหาสาเหต ุซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น คือ1) จัดเก็บ

สินคาในคลังสินคาไมตรงประเภท 2)พนักงานขาดทักษะในการบริหารคลังสินคาและการใชเทคโนโลยี 3)ไมมีการตรวจสอบ

สินคา สงผลใหพบสินคาไมมีการเคล่ือนไหวนานเกิน 1 ปและสินคาเกิดความเสียหาย  นอกจากนี้ยังไดศึกษากลยุทธเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน เพื่อใหมีฐานลูกคาเพิ่มขึ้น โดยมีเครื่องมือในการดำเนินงานศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษาดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

     แนวทางแกไขปญหาในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำปญหามาจัดเปนกลุม 3 กลุมใหญ และเสนอแนวทาง เลือก ดังนี้ 

     1. ดานการบริหารจัดการคลังสินคา นำเครื่องมือ ABC Analysis เขามาชวยจัดกลุมสินคา เพื่อใหทราบถึงการหมุนเวียน

สินคาที่มีการเคลื่อนไหวบอยที่สุด  และออกแบบแผนผังคลังสินคา (Design Layout) และใช Visual Control  เพื่อใหทราบ

ตำแหนงการวางของสินคา ลดเวลาในการตรวจนับสินคา และอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจหลักการบริหารจัดการ

คลังสินคาและการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

     2. ดานปริมาณสินคาที่เกิดความเสียหายระหวางในการจัดเก็บที่คลังสินคา มักจะเกิดปญหามาตั้งแตการนำสงสินคาของ

ซัพพลายเออร จึงสรางคูมือประเมินการตรวจรับสินคา ใหพนักงานงานมีการตรวจรับสินคาทุกครั้งกอนนำสินคาเก็บที่คลัง 

     3. การกำหนดกลยุทธเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน จะทำการเปดตลาดออนไลน ผาน platform shopee และ 

facebook ดวยผลิตภัณฑใหม เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกคารายใหม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     หลังจากผูศึกษาทำการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทำแผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  

 
 

รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินคา 

     จากการศึกษาและวิเคราะหปญหา โดยใชแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) ทำใหสามารถ

จัดลำดับความสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นที่สงผลกระทบตอการบริหารคลังสินคา และมีแนวทางแกไข ดังนี้ 

4.1 ผลจากการวิเคราะหการจัดกลุมสินคา ตามแนวคิด ABC Analysis สามารถแบงกลุมสินคาอาหารทะเลแหง ไดดังนี้ สินคา

ประเภท A มีจำนวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ 60.84 สินคาประเภท B มีจำนวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 21.53 และสินคา

ประเภท C มีจำนวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 17.63 นอกจากนี้ ผูศึกษาแบงกลุมสินคาอาหารทะเลแปรรูป ออกเปนสินคา

ประเภท A มีจำนวน 2 รายการ คิดเปนรอยละ 59.25 สินคาประเภท B มีจำนวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 20.15 และสินคา

ประเภท C มีจำนวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 20.60 

 

ตารางที่ 1 แสดงการจัดกลุมสินคาอาหารทะเลแหง  ตามแนวคิด ABC Analysis 

ระดับ

สินคา 

รายการสินคา จำนวน SKU 

(กิโลกรัม) 

จำนวนสินคาออกจาก

คลังสินคา(กิโลกรัม) 

เปอรเซ็นตการหมุนเวียน(%) 

A กุงแหง 5,593 4,830 38.07% 

A ปลาวง 4,066 3,716 22.77% 

B ปลาหวาน 15,618 13,916 21.53% 

C ปลาทูหวาน 10,317 9,007 11.56% 

C ปลาชอน 3,711 3,100 6.07% 
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ตารางที่ 2 แสดงการจัดกลุมสินคาอาหารทะเลแปรรูป ตามแนวคิด ABC Analysis 

ระดับ

สินคา 

รายการสินคา จำนวน SKU 

(กิโลกรัม) 

จำนวนสินคาออกจาก

คลังสินคา(กิโลกรัม) 

เปอรเซ็นตการหมุนเวียน(%) 

A หมึกหยอง 9,806 3,663 36.31% 

A ปลากรอบ 16,895 13,996 22.94% 

B กุนเชียง 21,762 19,333 20.15% 

C ทาโร 5,578 4,712 11.25% 

C หมึกหวานสามรส 2,457 2,199 9.35% 

 

4.2 ผลจากการจัดทำ Design Layout ใหกับคลังสินคา หลังจากที่ไดกลุมสินคาทั้ง 3 กลุมตามแนวคิด ABC Analysis  ทำใหมี

การกำหนดรูปแบบตำแหนงการวางสินคาภายในคลังสินคา โดยคำนึงการหมุนเวียนของสินคาที่มีการเคลื่อนไหวบอยที่สุด ซึ่ง

ในการวางตำแหนงสินคาแบบเดิม จะไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน  

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงแผนผังคลังสินคาอาหารทะเลแหงและแปรรูป(ในหองเย็น) กอนปรับปรงุ 

     การกำหนดแผนผังคลังสินคาใหม จะชวยใหการจัดสินคาตรงตามประเภท และลดระยะเวลาในการคนหาสินคาได สงผล

ใหคลังสินคาเปนระบบ และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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รูปที่ 6 แสดงแผนผังคลังสินคาอาหารทะเลแหงและแปรรูป(ในหองเย็น) หลังปรับปรงุ 

4.3 ผลจากการใช Visual Control ลดเวลาในการตรวจนับสินคา และลดจำนวนพนักงานตรวจนับสินคา ซึ่งการนับสต็อก

แบบเดิม จะมีพนักงานนับสินคา 4 คน ใชเวลาในการนับ 30 นาที/สินคา/ครั้ง และหลังจากที่ไดใช Visual Control ดวยการ

ติดสติ๊กเกอรสี พนักงานนับสินคา 2 คน ใชเวลาในการนับ 5-10 นาที/สินคา/ครั้ง 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบเวลา ในการตรวจนับสตอกสินคาแบบเดิม กับแบบ Visual Control 

 นับสตอกแบบเดิม นับแบบมี Visual Control 

เวลาในการนับ 30 นาที/สินคา/ครั้ง 5-10 นาท/ีสินคา/ครั้ง 

จำนวนพนักงานในการนับ 4 คน 2 คน 

 

ตารางที่ 4 แสดงการแสดงการกำหนดรหัสของสินคาอาหารทะเลแหง และแปรรูป ดวยหลักการ Visual Control 

ระดับสินคา 
สินคาอาหารทะเลแหง สินคาอาหารทะเลแปรรูป 

รายการ Color รายการ Color 

A กุงวงั  หมึกหยอง  

A ปลาวง  ปลากรอบ  

B ปลาหวาน  กุนเชียง  

C ปลาทูหวาน  ทาโร  

C ปลาชอน  หมึกหวานสามรส  

     การกำหนดรหัสของสินคา จะชวยใหพนักงานทราบถึงตำแหนงของการวางสินคา และสามารถหยิบสินคาไดงาย และ

สะดวก 

 

 

 

 

 
 

                           สินคาอาหารทะเลแหง    สินคาอาหารทะเลแปรรูป 

รูปที่ 7 แสดงตนทุนของสินคาอาหารทะเลแหง และสินคาอาหารทะเลแปรรปู เปรียบเทียบกับยอดขาย ป 2564  

     ผูศึกษาไดวางแผนในการเก็บสินคาประเภท C ตามปริมาณของ Order เพื่อลดตนทุนในการเก็บสินคาที่คลังสินคา ซึ่งจาก

ขอมูลเดิม ณ เดือนกันยายน 2564  กอนเริ่มปรับปรุง มีตนทุนอยูที่ 234,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.24 ของยอดขาย และเมื่อ

ศึกษาหาแนวทางวิธีการแกไข ทำใหปริมาณสินคาประเภท C เริ ่มลดลงเรื่อย ๆ จนเมื่อเดือนธันวาคม 2564 มีตนทุนอยูที่ 

175,316 บาท คิดเปนรอยละ 7.67 ของยอดขาย ซึ่งตนทุนไดลดลงเทากับ 58,684 บาท 

4.4 ผลจากการอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงาน ดวยการแนะนำ การอธิบาย และการทดลองปฏิบัติจริง โดยการนำเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน ระบบ POS (Point of Sale System)  การสราง Catalog ใหกับผลิตภัณฑสินคา 

ดวยการใช QR-Code สงผลใหพนักงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอยางเปนระบบ 
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      แนวทางการแกไขปญหาดานปริมาณสินคาที่เกิดความเสียหายระหวางในการจัดเก็บที่คลังสินคา มักจะเกิดตั้งแตการนำสง

สินคาของ supplier จึงตองมีการตรวจรับสินคา ตามแบบประเมินการตรวจรับสินคา ซึ่งผลลัพธที่ไดทำใหไมมีสินคาที่เกิด

ความเสียหายระหวางในการจัดเก็บที่คลังสินคา จึงลดตนทุนสินคาในการจัดเก็บได 

 
รูปที่ 8 แสดงการเปรยีบเทยีบตนทุนสินคาในการจดัเก็บกอนและหลังปรับปรุง 

     ผู ศึกษานำกลยุทธเพิ ่มขีดดวามสามารถในการแขงขันมาพัฒนาการตลาดออนไลน ทาง platform shopee และ 

facebook โดยการวิเคราะหความตองการของตลาด วิเคราะหสินคาเพื่อทำผลิตภัณฑใหม และจัดทำรูปแบบ package ของ

ผลิตภัณฑ เพื่อนำมาขายในตลาดออนไลน ซึ่งเปนการเพิ่มยอดขายและเพิ่มฐานลูกคารายใหม 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

       จากการศึกษาแนวทางในการแกไขโดยใชทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) วิเคราะหปญหา

ที่เกิดขึ้น และนำแนวคิด ABC Analysis มาจัดกลุมสินคา 3 ประเภท เพื่อวางแผนผังคลังสินคา และนำหลักการ Visual 

Control เขามาตรวจนับสินคา ทำใหการบริหารการจัดคลังสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดตนทุนในการเก็บสินคาที่

คลังสินคาลงได โดยเฉพาะสินคาประเภท C  ที่มีการวางแผนแนวทางการแกไขในการเก็บสินคา ซึ่งจะเก็บสินคาที่คลังสินคา ตาม

ปริมาณของ Order ลูกคามากกวาที่จะกักตุนสินคาในปริมาณจำนวนที่เทียบเทากับสินคาประเภท A และสินคาประเภท B 

จากขอมูลเดิมเดือนกันยายน 2564  กอนเริ่มปรับปรุง มีตนทุนอยูที่ 234,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.24 ของยอดขาย และ

เมื่อศึกษาหาแนวทางวิธีการแกไข ทำใหปริมาณสินคาประเภท C เริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนเมื่อเดือนธันวาคม 2564 มีตนทุนอยูที่ 

175,316 บาท คิดเปนรอยละ 7.67 ของยอดขาย ซึ่งตนทุนไดลดลงเทากับ 58,684 บาท นอกจากตนทุนในการเก็บสินคาที่

คลังสินคาลดลงแลว ยังสามารถลดปญหาสินคาหมดอายุ ลดเวลาในการนับสต็อกจาก 30 นาที/สินคา/ครั้ง เหลือ 5-10 นาที/

สินคา/ครั้ง ลดพนักงานในการนับจาก 4 คนเหลือ 2 คน และพนักงานปฏิบัติงานเปนระบบ และเปนในทิศทางเดียวกัน สามารถใช

เทคโนโลยีเขามาชวยและเกิดขอผิดพลาดนอยลง หลังจากที่ไดนำผลิตภัณฑใหม เขามาเปดขายออนไลน ผาน platform 

shopee และ facebook ทำใหยอดการขายเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 30 ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว ซึ่งยอดขายสินคาอาหาร

ทะเลแหง และแปรรูปทั้งหมด 432,590 บาท สามารถแยกรายการเปนสินคาอาหารทะเลแหง ที่มียอดการขาย 276,790 

บาท คิดเปนรอยละ 63.98 และสินคาอาหารทะเลแปรรูป  ที่มียอดการขาย 155,800 บาท คิดเปนรอยละ 36.02 ซึ่งถือวา

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพยอดการขายที่ดี และมีฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะ การออกแบบแผนผังคลังสินคา ควรลงรายละเอียดถึงจำนวนชองพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดวาง ถามีการคำนวณ

เพิ่มเติมในดานขนาดของแตละสินคาและปริมาตรความจุของสินคา จะสามารถชวยวิเคราะหความสามารถในการจัดเก็บสินคา 

และรองรับปริมาณสินคาไดในอนาคต และในการตลาดออนไลน ควรศึกษาขอมูลของ platform เพิ่มขึ้นจากเดิม และศึกษาความ

ตองการของตลาดออนไลน และความตองการของผูบริโภคผาน platform เพื่อนำมาใชสำหรับกลยุทธในการตั้งราคา  
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บทคัดยอ 
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการผลิต

ซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน และศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งธุรกิจ จากการสัมภาษณผูที่มีประสบการณการใชบริการ 

จำนวน 20 คน เพื่อคนหาจุดรวมและจุดโดดเดนโดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก  และนำมาจัดทำเปนแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูประกอบ จำนวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวาจุดรวม  

คือ ความประทับใจการบริการที่สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลจากแบบสอบถามที่สวนใหญใหความสำคัญ

กับการสงมอบงานที่ตรงเวลา การแกไขปญหาที่รวดเร็ว และผลจากการศึกษาความเปนไปไดทั้ง 4 ดาน ไดมีการออกแบบ

โครงการเพื่อตอบสนองความตองการ และเพิ่มการรับรูและจดจำในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ดำเนินธุรกิจเปนรูปแบบเจาของคนเดียว 

ใชเงินทุน 300,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 1 ป 7 เดือน อัตราผลตอบแทนภายใน เทากับ 155.16 และมูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการ เทากับ 3,645,214 บาท ดังนั้น โครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน 

คำสำคัญ: การศึกษาความเปนไปได, การวิเคราะหซออาร, ซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน, สุนทรียสาธก, 

Abstract 
     This research aimed 1) to find positive experience and factors which affected to software and application 

user’ decision making and 2) to study feasibility for starting business, according to marketing, management, 

technical and finance by applying appreciative inquiry. The research method was conducted by 20 samples, 

who experienced in the use of services, and analyzed data to find the convergences and divergences. After 

that, the findings will be applied to conduct by survey 4 0 0  entrepreneurs to study using behavior and 

affecting factors toward users’ decision making. As the results, there were feasibility to set up software and 

application  

manufacturing business in 4 dimensions. There are the projects design, for response demand and increase 

awareness and recognition in the business even more. Operation was a single proprietorship. The business 

capital is 300,000 baht. The payback period was 1 year 7 months. Internal rate of return was 155.16 and 

net present value was 3,645,214 baht. Therefore, the project is appropriated for investment. 

Keywords: Feasibility Study, SOAR Analysis, Software and Application, Appreciative Inquiry 
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1. บทนำ 
 

     ธุรกิจผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน เปนธุรกิจที่มีสำคัญตอการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ ดวยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิที่

มีการขยายตัวตามขนาดของตลาดเทคโนโลยี ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากพฤติกรรมของผูบริโภค รวมถึงอัตราการแขงขันทางธุรกิจ

ในยุคปจจุบันที่สูงมาก ทำใหผูประกอบการรายใหมที่ตองการริเริ่มธุรกิจและเขาสูตลาดหรือธุรกิจที่ตองการเปนผูนำในตลาด

นั้น ๆ การปรับตัวใหทันกระแสเทคโนโลยีและนำมาใช จึงเปนสิ่งที่จำเปนในการเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน จากการ

สำรวจและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา ในป 

2563 ตลาดมีมูลคารวมอยูที่ 133,199 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลง คิดเปนรอยละ 1.2 โดยมีสาเหตุจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 แมวาสถานการณดังกลาวจะสงผลกระทบเชิงลบแตยังถือเปนแรงขับเคลื่อนสำคัญที่

สงผลใหสังคมปรับตัวสู การใชเทคโนโลยีเร็วมากขึ้น จึงทำใหภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอยางมาก  ในป 2564 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น แตอัตราการขยายตัวอยางกาว

กระโดดในป 2563 จะทำใหการเติบโตของป 2564 ไมสูงเทากับป 2563 (ขาวสดออนไลน, 2563) และในป 2565 ถึงป 2566 

มีแนวโนมการเติบโตในอัตราเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 10.5 ตอป ตามทิศทางของภาคธุรกิจที่เนนการใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลงสู

ดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคแบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้งวิถีการใชชีวิตใน

รูปแบบใหม (New Normal) ที่คาดวาจะตองพึ่งพาการทำธุรกรรมตาง ๆ ผานชองทางออนไลนมากขึ้น (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

, 2564) 

     ธุรกิจผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันในจังหวัดขอนแกน เปนอีกธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากมีบริษัทชั้นนำจาก

ภายในประเทศและตางประเทศ เขามาลงทุนและจัดตั้งฐานการผลิตที่จังหวัดขอนแกน  เปนจำนวน 30 บริษัท อาทิ บริษัท 

อินเตอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โปรเจคซอฟต ไทยแลนด จำกัด ประกอบกับปจจัยดานตนทุนในการจาง

พนักงานต่ำกวากรุงเทพฯ และจังหวัดขอนแกนมียุทธศาสตรที่สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางชัดเจน มี

โครงการจัดอบรมหลักสูตรดานไอที โดยสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) และอีสาน

ซอฟตแวรปารค (E-Saan Software Park) ออกมาอยางตอเนื ่อง อีกทั ้งมีมหาวิทยาลัยขอนแกนที ่เปรียบเสมือนแหลง

ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สามารถรองรับความตองการบุคลากรดานไอซีทีซึ่งสงผลใหจังหวัดขอนแกนเกิดการลงทุนใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรมากขึ้น 

     จากที่มาและความสำคัญขางตน ประกอบกับผูศึกษาประกอบอาชีพเกี่ยวของกับเทคโนโลยีและมีประสบการณในการ

พัฒนาซอฟตแวร จึงเล็งเหน็โอกาสและชองทางทางธุรกิจ ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน

จัดตั้งบริษัทพัฒนาซอฟตแวรและแอปพลิเคชันที่มีบริการเกี่ยวกับระบบซื้อขายออนไลน (E-Commerce) ระบบเรียนออนไลน 

(E-Learning). หรืออื่นๆ ตามตวามตองการของผูใชบริการ รวมไปถึงศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด การจัดการและ

การเงิน เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนและแนวทางในการดำเนินการของธุรกิจตอไป 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ 

2.1.1 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 

     ภิญโญ รัตนาพันธุ  (2560) ใหความหมายของ “Appreciative Inquiry” หรือเรียกวา “สุนทรียสาธก”  ว าเปน

กระบวนการคนหาสิ่งที่ดีที่สุดรวมกันของบุคคลในองคกร คนหาสาเหตุสำคัญที่ทำใหระบบดำเนินการไดอยางมีประสิทธิผล

สูงสุด สามารถบรรลุเปาหมายขององคกร ดวยการตั้งคำถามเชิงบวกที่สงเสริมใหระบบสามารถพฒันาศักยภาพไดสูงสุด โดยไม

มีเงื่อนไขใด ๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกถามจินตนาการแทนความคิดเชิงลบหรือการวิจารณ 

     วงจรของสุนทรียสาธก (The 4-D Cycle) เปนกระบวนการทำงานของสุนทรียสาธกมุงเนนไปยังความสนใจขององคกรใน

เรื่องศักยภาพดานบวกเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงและเสริมสรางส่ิงที่ดี มี 4 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

     1. การคนหา (Discovery) เปนการคนหาประสบการณเชิงบวกที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จ โดยอาศัยการตั้งคำถาม

เชิงบวกเพื่อใชในการสัมภาษณ และนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเพื่อคนหาปจจัยจุดรวม (Convergences) 

และจุดโดดเดน (Divergences) 

     จุดรวม หมายถึง ประสบการณเชิงบวกที่มีความถี่จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด 3 อันดับแรก 

     จุดโดดเดน หมายถึง ประสบการณเชิงบวกที่มีความถี่จากนอยที่สุดไปหามากที่สุด 3 อันดับสุดทาย 

     2. การสรางฝน (Dream) เปนการนำประสบการณหรือเรื่องราวดี ๆ ที่ถูกคนพบวา “จะเปนอะไรไดบาง” มาขยายผลหรือ

สานฝนตอ โดยการตั้งวิสัยทัศน เปาหมาย ที่มีคุณคาตอองคกร 

     3. การออกแบบ (Design) เปนการวางแผนการปฏิบัติขององคกรวาตองทำอะไร ทำอยางไร องคกรจึงจะบรรลุตาม

วิสัยทัศนหรือเปาหมายที่วางไว โดยเลือกองคประกอบ คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่ดีจากการคนหา และนำมาจัดทำแบบแผน

วาองคกรมีกลยุทธ กระบวนการ การตัดสินใจ อยางไร 

     4. การมอบหมาย  (Destiny) เปนขั้นตอนที่นำผลลัพธของการออกแบบที่เปนความรูที่ปรากฏชัดแจงอยูในรูปแบบของ

แผนงาน นำมาทดลองปฏิบัติจริง เพื่อใหองคกรไปถึงเปาหมายและบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว 

2.1.2 การวิเคราะหซออาร (SOAR Analysis) 

     อัจฉริยะ อุปการกุล (2561) ไดกลาวถึง การวิเคราะหซออาร คือ หลักการวิเคราะหองคกรเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน

ทางกลยุทธที่พัฒนามาจากการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร พรอม

มองหาโอกาส รวมถึงอุปสรรคที่มีอยู ภายนอกองคกร แลวนำมาวางแผนทางกลยุทธขององคกรนั ้น แตในปจจุบันการ

วิเคราะหสวอทนั้นยังไมเพียงพอ เนื่องจากสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการวิเคราะหสวอท 

ขาดการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ในอนาคตขององคกร นอกจากนี้ยังเปนการวิเคราะหแบบที่เรียกวา การ

จัดการแบบแนวดิ่งอีกดวย 

     การวิเคราะหซออาร (SOAR Analysis) มีความหมาย ดังนี้ 

     S = Strength  หมายถึง  จุดแข็งขององคกร 

     O = Opportunity หมายถึง  มีโอกาสอะไรบางที่เปนประโยชนกับองคกร 
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     A = Aspiration  หมายถึง      เปาหมายในอนาคตที่อยากจะเปนหรือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นกับ 

                                                             องคกรในอนาคต 

     R = Result  หมายถึง       ผลลัพธที่องคกรตองการตามเปาหมายที่ไดตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ 

                                                             เปาหมาย (Aspirations) 

     การเชื่อมโยงผลการวิเคราะหทั้ง 4 ดาน สามารถแสดง ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่  1  เครื่องมือในการวิเคราะหซออาร (SOAR Analysis) 

 

Strategic Inquiry 

ส่ิงที่ตองคนหาในเชิงกลยุทธิ์ 

จุดแข็ง (Strengths) 

ทรัพยากรหรือสิ่งที ่ดีที ่สุดที่เรามีใน

ขณะนี้ มีอะไรบาง 

โอกาส (Opportunity) 

มีโอกาสอะไรบางที ่ เป นประโยชนตอ

องคกรมากที่สุด 

Appreciative Intent 

เจตนาหรือสิ ่งดี ๆ ที ่อยากเห็นเพื่อ

องคกร 

แรงบันดาลใจ (Aspirations) 

สิ่งที่เราตองการที่จะเปนและสิ่งที่เรา

อยากเห็นสำหรับองคกรของเราใน

อนาคต 

ผลลัพธ (Results) 

ผลลัพธที่เราอยากเห็นและสามารถวัดผล

ที่เปนรูปธรรมได 

 

ที่มา: อัจฉริยะ อุปการกุล (2561) 

 

2.1.3 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) 

     ชนงกรณ กุณฑลบุตร (2560) ไดอธิบายวา การศึกษาความเปนไปได หมายถึง ผลการศึกษาที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นจาก

การดำเนินงาน หรือการลงทุนประกอบธุรกิจ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ ถึงความเปนไปไดในการลงทนุ

ทำธุรกิจ ซึ่งจะวิเคราะหและจัดทำเอกสารภาพรวมทั้งหมดของโครงการ เพื่อที่จะเปรียบเทียบหาความคุมคาหรือหาแนวทางที่

สามารถทำใหธุรกิจนั้นดำเนินไปตามแบบแผนที่วางไวได โดยคํานึกถึงปจจัยหลายดาน เชน ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดาน

เทคโนโลยี รวมถึงวิเคราะหความเส่ียงตาง ๆ ในการลงทุนโครงการนั้น ๆ 

     ในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ จะมุ งศึกษาการทำกำไรในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Profitability) ซึ่ง

ประกอบดวยการศึกษา 4 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     1. ดานการตลาด เปนการศึกษาเกี่ยวกับความตองการของลูกคา ทำใหธุรกิจทราบวาลูกคามีความตองการผลิตภัณฑหรือ

บริการแบบใด เพื่อเปนแนวทางใหกับธุรกิจแนวทางในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. ดานเทคนิค เปนการศึกษาเพื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือที่

จำเปนสำหรับการขายและการใหบรกิารแกลูกคา เพื่อใหสามารถผลิตสินคาหริอบริการไดในปริมาณที่เพียงพอตอยอดขาย ได

คุณภาพตามที่ตองการ และมีตนทุนต่ำเพื่อใหโครงการไดรับอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุด 

     3. ดานการจัดการ เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ รูปแบบของการดำเนินการ โครงสรางและความเหมาะสมกับ

ขนาดของธุรกิจ การวิเคราะหงาน ขอบเขตและความรับผิดชอบของงานแตละตำแหนง การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย การ

คัดเลือกพนักงาน การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และกระบวนการ ในการบริหารจัดการภายในธุรกิจ 

     4. ดานการเงิน เปนการศึกษาทางดานการเงิน เพื่อวิเคราะหตนทุน คาใชจาย และผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ 

จุดมุงหมายของการวิเคราะหวาโครงการมีความเปนไปไดในการลงทุนหรือไม 
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2.1.4 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทั่วไป (General Environment: PESTEL Analysis) 

     Vileta (2016) ไดกลาวไววา การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป เปนการวิเคราะหปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดโดยอาจสงผล

กระทบทั้งในดานบวกและดานลบตอธุรกิจ ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงสถานการณในปจจุบันวามีทิศทางหรือแนวโนมของธุรกิจ

เปนไปในทิศทางใดจึงใช PESTEL Analysis ในการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน เชนเดียวกันกับ Tanya and 

David (2015) สามารถ อธิบายในแตละดานไดดังนี้ 

     ปจจัยทางการเมือง (Political : P) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเมือง นโยบาย ขอกำหนดที่รัฐบาลเปนผูกำหนด 

     ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economics : E) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ หากเศรษฐกิจเกิด

การชะลอตัวยอมสงผลใหผูบริโภคใชจายนอยลง  

     ปจจัยทางสังคม (Social : S) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกบัสังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และแนวโนมที่เกิดขึ้น

ในสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละตลาด 

     ปจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological : T)  เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกรที่

กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน เกิดความแตกตาง หรือชวยลดตนทุนและเพิ่มความรวดเร็ว 

     ปจจัยทางสภาพแวดลอม (Ecology : E) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกีบสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงผลกระทบตอธุรกิจใน

พื้นที่นั้น  

     ปจจัยทางกฎหมาย (Legal : L) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหดานกฎหมายของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจแตละประเภท มี

กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจแตกตางกัน รวมถึงระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจ 

2.1.5 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมในการแขงขัน (Competitive Environment: Five Forces Model) 

     การวิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมการแขงขันในแตละอุตสาหกรรม เพื่อทำใหทราบวาความรุนแรงในการแขงขันหรือ

ส่ิงที่สงผลใหธุรกิจมีความเส่ียง การวิเคราะหนี้จึงมีความจำเปนตอการจัดทำกลยุทธของธุรกิจ 

     Thompson, Peteraf, Gamble and Strickland (2018) ไดเสนอทฤษฎีแรงกดดันทางการแขงขัน 5 ประการ (Five 

Forces Model) ที่สงผลตอระดับความรุนแรงของการแขงขนั โดยมีปจจัยที่สำคัญซึ่งเปนแนวคิดที่มีประโยชนอยางมากในการ

วิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งความรุนแรงของแตละปจจัย ดังนั้นการวิเคราะหนี้จะชวยบงชี้ถึงโอกาส

ทางการแขงขันและขอจำกัดที่ธุรกิจอาจจะตองเผชิญ 

     สภาพแวดลอมทางการแขงขัน หรือ แรงกดดันทางการแขงขัน 5 ประการ มีดังตอไปนี้ 

     1. ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrance) 

    คูแขงรายใหมที่มีความสามารถและแนวโนมที่จะเขามาในอุตสาหกรรม  ซึ่งการเขามาของธุรกิจใหมอาจกอใหเกิดการ

แขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในดานราคาและการตลาด 
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     2. การแขงขันระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current Competition) 

     การแขงขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม ทางดานราคา ดานการตลาด การแนะนำสินคาเขาสูตลาด หรือแมแตการใหบริการ

หลังการขายแกลูกคา หากสถานการณการแขงขันไมรุนแรง โอกาสที่ธุรกิจตาง ๆ จะขึ้นราคาสินคาและบริการเพื่อใหไดกำไร

มากขึ้นก็จะมีความรุนแรงมากขึ้น  

     3. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products) 

     ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง อาจมีการแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได 

สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น หากการตั้งราคาสินคาที่สูงเกินไปอาจจะทำใหผูบริโภคเลือกใช

สินคาทดแทนได 

     4. อำนาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Customers) 

     ในสถานการณของตลาดที่มีการแขงขันที่สูงขึ้น ธุรกิจตองตระหนักวาลูกคานั้นมีอำนาจการตอรองราคาสินคาใหต่ำหรือ

การขอเพิ่มคุณภาพสินคา หากธุรกิจไมตอบสนองความตองการของลูกคาก็อาจจะทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาจากธุรกิจ

รายอื่น ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอยอดขายและกำไรที่ลดลง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความสนใจจากกลุมผูบริโภคนอย ยิ่งสงผลให

ผูบริโภคมีอำนาจตอรองมากยิ่งขึ้น 

     5. อำนาจตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 

     ผูผลิตมีหนาที่สงวัตถุดิบสำหรับการผลิตใหกับธุรกิจตาง ๆ จึงทำใหผูผลิตมีอิทธิพลตออุตสาหกรรม หากผูผลิตกำหนด

ราคาสูง ตนทุนของธุรกิจจะสูงขึ้นดวย เมื่อธุรกิจตั้งกำหนดราคาขายต่ำก็จะทำใหธุรกิจมีกำไรนอยหรือขาดทุน ดังนั้น หาก

ธุรกิจมีอำนาจก็ตอรองสินคาต่ำ จะทำใหผูผลิตกำหนดราคาปจจัยการผลิตได 

2.1.6 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) 

     การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมอืทางการตลาดที่ใชในการดำเนินการวางแผนกลยุทธเพื่อทำใหประสบ

ผลสำเร็จตามเปาหมายที่ธุรกิจตั้งไว และตอบสนองความตองการของลูกคา (Kotler & Keller, 2016) ซึ่งสวนประสมทาง

การตลาดที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ มีดังตอไปนี้ 

     1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสินคาหรือบริการที่ผูซื้อนำไปเพื่อใชในการผลิต การใหบริการ หรือดำเนินงานของกิจการ 

     2. ราคา (Price) เปนจำนวนเงินที่ตองชำระเพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตองการ 

     3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place) เปนชองทางที่ใชสำหรับเคล่ือนยายหรือกระจายสินคาและบริการจากธุรกิจไปยังกลุม

ลูกคาเปาหมาย ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได 

     4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเพื่อเปนการใหความรู ชักจูง 

หรือเปนการเตือน เพื่อใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑมากขึ้น 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     พัทธธีรา เลิศวุฒิชัยกุล (2560) การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนรานนมสด ดวยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณื

ศึกษา รานนมสด Milk Time ในจังหวัดกาพสินธุ เพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกของลูกคาที่เขามาบริการรานนมสด และนำ

ขอมูลที่ไดมาศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนทั้ง 4 ดาน โดยดำเนินงานตามหลักของสุนทรียสาธก ทำการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีการสัมภาษณ จำนวน 50 ราย เพื่อวิเคราะหหาจุดรวมและจุดโดคเดน แลวนำมาจัดทำเปน

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย จำนวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวา มีจุดรวม คือ การบริการลูกคาดวย

ความใสใจ ใสใจทางดานกัดสรรวัตถุดิบที่ดีใหกับลูกคา สรางบรรยากาศในรานใหอบอุน มีความผอนคลาย ซึ่งตรงกับความ

ตองการของลูกคาที่ชอบรานนมที่มีความอบอุน มีความเปนธรรมชาติ และปจจัยในการเลือกใชบริการรานนม คือ มีบริการ

อินเตอรเน็ต ราคาเหมาะสม รสชาติอรอย และมีที่จอดรถ สะดวก คิดเปนรอยละ 30.67 23.20 18.58 และ 9.51 ตามลำดับ 
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และผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 1 ป 11 เดือน 3 วัน อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 55.72 อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) เทากับ 1.28 และมูลคาปจจุบันสุทธิ NPV) เทากับ 

1,383,9 10 บาท จึงสรุปไดวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน 

     กมลชนก ศิริเทพทรงกลด (2561) การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดวยกระบวนการ

สุนทรียสาธก กรณีศึกษา ธุรกิจน้ำวานหางจระเขในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกและ

ปจจัยการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากกลุมลูกคาเครื่องดื่มน้ำวานหางจระเขเพื่อสุขภาพ และศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิ 

โดยใชหลักของสุนทรียสาธกในการศึกษา ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยวิธีจัดทำเปนแบบสอบถาม ซึ่งผลการ

วิเคราะหดานการตลาดทำใหเกิดการออกแบบโครงการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และพัฒนาธุรกิจ 

ดานเทคนิค ธุรกิจไดเลือก บริษัทหลักชัย เบฟเวอเรจ จำกัด เปนโรงงานสำหรับผลิต ดานการจัดการ เปนกิจการในรูปแบบ

เจาของคนเดียว แบงโครงสรางตามหนาที่ และดานการเงิน การเริ่มธุรกิจตองใชเงินทุนประมาณ 550,000 บาท มี PB เทากับ 

2 ป 5 เดือน 19 วัน IRR เทากับ รอยละ 42.50 B/C รอยละ 1.17 และ NPV 1,088,155 บาท สรุปไดวามีความเหมาะสมใน

ตอการลงทุน 

ณัฐธิดา ศรีหวัง (2561) ไดศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกจิออกแบบตกแตงภายใน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด เพื่อหาแนวทางในการลงทุนธุรกิจออกแบบตกแตงภายใน ในดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ และ ดาน

การเงิน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในเขตจังหวัดรอยเอ็ด เอื้อตอการลงทุนและผลจากแบบสอบถามมีผูสนใจใช

บริการออกแบบตกแตงภายในถึงรอยละ 81 ดานเทคนิคไดทำการวิเคราะหทำเลที่ตั้ง การออกแบบพื้นที่อาคารสำนักงาน 

ขั้นตอนในการทำงาน และ เครื่องมือที่ใชในการดำเนินงาน ดานการบริหารจัดการมีการวางแผนบุคลากร การจัดโครงสราง

องคกร และ การกำหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของผูปฏิบัติงาน และดานการเงิน พบวา โครงการมีการประมาณการลงทุน

ทั้งสิ้น 380,600 บาท ระยะเวลาโครงการ 10 ป NPV เทากับ 10,700,522 บาท PB เทากับ 1 ป 1 เดือน 14 วัน IRR เทากับ 

รอยละ 130ดังนั้นจึงสรุปไดวามีความเปนไปไดในการลงทุน 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
รูปที่  1  กรอบแนวคิด 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษาครั้งนี้  มีขั้นตอนการศึกษาตามวงจรสุนทรียสาธก หรือ 4-D Model โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ขั้นตอนที่ 1 การคนหา 

     ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมประชากร คือ ผูประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จำนวน 10,496 ราย 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2564) และผูที่มีประสบการณในการใชบริการผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน มีกลุมจำนวนทั้งส้ิน 

420 ราย โดยแบงออกเปน 2 กลุมตัวอยาง ไดแก 
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     1) กลุมตัวอยางจากการสัมภาษณ 20 คน ดวยวิธีการวิจัยของ Saunders, Lewis and Thornhill (2015) ที่กำหนดกลุม

ตัวอยางไวอยางที่ 2 – 25 คน  โดยตั้งคำถามดวยหลักการสุนทรียสาธก  เพื่อใหกลุมตัวอยางที่ถูกสัมภาษณตอบคำถามดวย

ประสบการณเชิงบวกหรือความประทับใจ และเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณตอบคำถามไดอยางเสรี แลวนำมาวิเคราะหหาจุด

รวม และจุดโดดเดน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดที่จะทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ และนำไปใช

ในการกำหนดหัวขอคำถามของแบบสอบถามเพื่อกลุมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 2  

     2) กลุมตัวอยางจากการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 คน ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเก็บแบบสอบถาม

จากผูประกอบการที่เปนสมาชิกหอการคาจังหวัดขอนแกน โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane,1973) เพื่อประมาณการ

คาเฉล่ียเลขคณิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสัดสวนคาความคาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางเทากับ รอยละ 5 

สูตร  n   =   N / [1+Ne2] 

โดย n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N   =   ขนาดของประชากรที่ใชศึกษา 

    e   =   ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได (e = 0.05) 

ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยาง คือ 

    N  =   10,496  / [1+ 10,496  (0.05)2] 

            =   385.32 (ประมาณ 400 ตัวอยาง) 

     โดยตัวเลือกที่ถูกกำหนดในแบบสอบถามไดมาจากการขอมูลในสัมภาษณ และในสวนพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันออกแบบตามหลักการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด รวมทั้งสิ้น 38 ขอ 

แบงเปน 4 สวน ประกอบดวย คือ ขอมูลลักษณะธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมของการเลือกใชบริการบริษัทรับ

ผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งมีคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.917 

     การวิเคราะหผลของแบบสอบถามใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาทำการวิเคราะหขอมูลหาคาความถี่ 

โดยจัดระดับที่มีผลตอการตัดสินใจ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2560) แบงเปน 5 ระดับ โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนไว ดังนี้ 

5 คะแนน =      มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

                      4 คะแนน =      มีผลตอการตัดสินใจมาก 

                      3 คะแนน =      มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

                     2 คะแนน =      มีผลตอการตัดสินใจนอย 

                      1 คะแนน =      มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 

     จากนั้น นำคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการแปลผล โดยใชคาเฉลี่ยตามแนวทางของ Best 

and Kahn (2006) 

คาเฉล่ีย 4.21 –  5.00 =   มีความสำคัญในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.41 –  4.20 =   มีความสำคัญในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.61 –  3.40 =   มีความสำคัญในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.81 –  2.60 =   มีความสำคัญในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 –  1.80 =   มีความสำคัญในระดับนอยที่สุด 
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     ขั้นตอนที่ 2 การสรางฝน 

     ผูศึกษานำขอมูลจากประสบการณเชิงบวกที่ไดจากขั้นตอนการคนหา (Discovery) ดังกลาว มาจินตนาการ วาดฝน หรือ

ตั้งวิสัยทัศนของธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดใหแกผูใชบริการ 

     ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ 

     ผูศึกษาไดนำจุดรวมและจุดโดดเดนภายใตแนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหซออาร เพื่อคนหาจุดแข็งและโอกาสไปใชในการ

กำหนดแผนกลยุทธของการตลาดและวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

     1. ดานการตลาด 

     วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทั่วไป (General Environment) โดยใช PESTEL Analysis วิเคราะหภาพรวมของธุรกิจ 

แนวโนมการตลาด ปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงประกับไปดวย 

     วิเคราะหสิ่งแวดลอมในการแขงขัน (Competitive Environment) โดยใช Five Force Model วิเคราะหตลาดที่เรา

กำลังดำเนินธุรกิจอยู เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพการตลาด 

     วิเคราะหซออาร (SOAR Analysis) เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนดานกลยุทธที่เหมาะสมกับองคกรสมัยใหม และการ

นำการเปล่ียนแปลงมาสูองคกร 

     2. ดานเทคนิค 

     คาดคะเนตนทุนโครงการเพื่อจัดหาแหลงเงินทุน การพัฒนาและดำเนินงานดานการผลิตและบริการ ใหบริการที่เปนเลิศ 

เพื่อนำไปสูการพยากรณเงินลงทุนในสินทรัพยที่ไมหมุนเวียน รวมทั้งตนทุนดานการผลิตและบริการ 

     3. ดานการจัดการ 

     วิเคราะหการวางแผน การจัดรูปแบบและการบริหารงานของธุรกิจ ควรเปนอยางไรจึงจะมีความเหมาะสมและ

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

     4. ดานการเงิน 

     ศึกษาโครงสรางทางการเงินดวยการจัดทำงบทางการเงินโดยใชหลักการประมาณการการดำเนินงาน และนำผลที่ไดไปใช

ในการดัดสินใจ ซึ่งประกอบดวย 3 งบ คือ งบตนทุนโกรงการ ประมาณการงบกำไรขาดทุน และประมาณการงบกระแสเงินสด 

รวมถึงวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) และการวิเคราะห ความไว เพื่อใชในการตัดสินใจวาธุรกิจนี้มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 

     ขั้นตอนที่ 4 การมอบหมาย  

     ผูศึกษาไดนำแผนงานและโครงการตาง ๆ ที่ออกแบบไว มาดำเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจบริษัท

พัฒนาซอฟตแวร รวมไปถึงความเปนไปไดในการลงทุนทางการตลาด การจัดการและการเงิน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน ดวยกระบวนการสุนทรียสาธก ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีดังตอไปนี้ 

     1. ผลการสัมภาษณ 

     จากการสัมภาษณโดยใชสุนทรียสาธก ดวยคำถามสัมภาษณเชิงบวก  ทั้งหมด 20 คน ไดคนพบจุดรวมและจุดโดดเดน 

ดังนี้ 
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     คำถามที่ 1 “รูจักบริษัทไดอยางไร” มีจุดรวม คือ คนหาจากกูเกิลสอบถามจากคนรูจัก และคนหาจากอินเตอรเน็ต มีจุด

โดดเดน คือ มีคนแนะนำ เคยทำงานอยูในสายงานนักพัฒนาซอฟตแวร และคนเคยทำงานรวมกัน 

     คำถามที่ 2 “เหตุผลอะไรที่ทำใหตัดสินใจที่จะเลือกใชบริการ” มีจุดรวม คือ ราคาที่เหมาะสม มีประสบการณ และบริษัท

ไดรับการแนะนำ มีจุดโดดเดน คือ ส่ือสารไดดี ดูแลและบริการดี และมีการวางแผนการทำงานเปนขั้นตอน 

     คำถามที่ 3 “ความคุมคาในการใชบริการคืออะไร” มีจุดรวม คือ ผลิตซอฟตแวรไดตรงความตองการ มีคุณภาพ และเสร็จ

ทันเวลา มีจุดโดดเดน คือ ทีมมีความถนัดและเชี่ยวชาญ การบริการที่ครบวงจร และไดทีมที่งานมีคุณภาพมารวมงานกันใน

ครั้งตอไป 

     คำถามที่ 4 “อะไรคือความประทับใจ” มีจุดรวม คือ การแกไขปญหาที่รวดเร็ว ใหบริการดวยความเอาใจใส และหลังการ

ใชบริการยังคอยดูแล  มีจุดโดดเดน คือ มีการรายงานความคืบหนา ส่ือสารเขาใจงาย และโคดงายตอการนำมาพัฒนาตอ 

     คำถามที่ 5 “หากตองแนะนำใหผูอื่นมาใชบริการจะบอกอยางไร” มีจุดรวม คือ  ทีมคอยดูแลและแกไขปญหา ทำงานเร็ว 

และ มีความรับผิดชอบ มีจุดโดดเดน คือ ผลิตซอฟตแวรไดตรงกับความตองการ พรอมใหคำปรึกษา และสัญญาจางงานมี

ความยืดหยุน 

     คำถามที่ 6 “บริษัทรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันในฝนอยากใหเปน อยางไรบาง” มีจุดรวม คือ ความเอาใจใสใน

การทำงาน มีความรับผิดชอบ และคอยแกไขปญหาใหอยางรวดเร็ว มีจุดโดดเดน คือ ความนาเชื่อถือ มีเทคโนโลยีใหมๆอยู

เสมอ และการรายงานความคืบหนาของงานอยางสม่ำเสมอ 

     2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

     สรุปการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จำนวนทั้งส้ิน 400 คน 

3     สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย ประเภทธุรกิจ อายุของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน และจำนวนพนักงานในธุรกิจ แสดงผลตามรูปที่ 2 

 

  
 

รูปที่  2  ผลการวิเคราะหขอมลูปจจัยลักษณะของธุรกิจ 

 

     จากรูปที่ 2 พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนธุรกิจประเภทเจาของคนเดียว รอยละ 36 อายุของธุรกิจนอยกวา 5 ป รอยละ 

48.3 เปนธุรกิจขนาดเล็ก รอยละ 89.8 มีรายไดตอเดือนต่ำกวา 500.000 บาท รอยละ 48.5 และมีจำนวนพนักงานนอยกวา 

20 คน รอยละ 77.5 

     สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการ แสดงผลตามรูปที่ 3 
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รูปที่  3  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชบริการ 

 

     จากรูปที่ 3 พบวา ผูใชบริการสวนใหญไมเคยบริการ รอยละ 66 หากเคยใชบริการจะรับบริการจากผูรับจางอิสระ รอยละ 

63.1 ผูใชบริการรู ขอมูลของบริษัทไดจากการแนะนำของคนรูจัก รอยละ 25.3  โดยเลือกใชบริการจากราคาที่มีความ

เหมาะสม รอยละ 18.2 ชอบการสงมอบงานที่ตรงเวลา รอยละ 14.8 และผูชิบริการตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง รอย

ละ 46.5 

     สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด แสดงผลการวิเคราะห ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 

   เลือกใชบริการผลิตซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น ในภาพรวม (n=400) 

สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการผลิตซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น    แปลคา 

ดานผลิตภัณฑ 4.25 0.79 มากที่สุด 

ดานราคา 4.22 0.75 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 3.95 0.93 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.87 1.05 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.07 0.88 มาก 

 

     จากตารางที ่ 2 ผลการตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ดาน พบวา ในดานผลิตภัณฑ ผู ใชบริการใหความสำคัญประเด็น

ประสิทธิภาพการทำงานของซอฟตแวร ในระดับมากที่สุด (X = 4.72) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ดานราคา ผูใชบริการ

ใหความสำคัญประเด็นการแจงราคาประเมินกอนรับบริการ ในระดับมากที่สุด  (X = 4.59) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 

ดานชองทางจัดจำหนาย ผูใชบริการใหความสำคัญกับชองทางที่ติดตสะดวก เชน โทรศัพท ในระดับมากที่สุดช (X = 4.56)  

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และในดานสงเสริมการขาย ผูใชบริการใหความสำคัญกับการบริการติดตั้งระบบเซิรฟเวอร

ใหพรอมใชงาน ในระดับมากที่สุด (X = 4.36) และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

     2. ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
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     2.1 ดานการตลาด 

     การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป แสดงใหเห็นวา สภาพแวดลอมทั่วไป ทั้ง 6 ปจจัยนั้น สงผลในดานบวกตอการจัดตั้ง

ธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับตลาด

ซอฟตแวรและแอปพลิเคชันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมของคนในสังคมและหนวยงานตาง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนเขาสูยุค

ดิจิทัล และมีกฎหมายที่ครอบคลุมตอการดำเนินการธุรกิจอีกดวย 

     การวิเคราะหสิ่งแวดลอมในการแขงขันดวยแรงกดดันทั้ง 5 ดาน พบวา การจัดตั้งธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเค

ชัน มีภัยคุกคามที่มาจากคูแขงขันรายใหมอยูในระดับสูง จากการเขาสูอุตสาหกรรมที่สามารถทำไดงาย ในขณะเดียวกันมี

แขงขันภายในธุรกิจที่รุนแรง จากการแขงขันทางดานราคาและการมีสินคาทดแทน สงผลใหผูซื้อมีอำนาจตอรองสูง สำหรับ

อำนาจตอรองของผูผลิตอยูในระดับต่ำ เนื่องจากปจจัยการผลิตกำลังเปนหลัก ซึ่งแสดงใหเห็นวา สิ่งแวดลอมในการแขงขัน

สงผลในดานลบตอการดำเนินการธุรกิจ 

     การวิเคราะหซออาร (SOAR Analysis) ของธุรกจิรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

พบวา จุดแข็งของธุรกิจ คือ ทีมงานที่มีประสบการณ พรอมทั้งยังเปนที่รูจักและมีเครือขายธุรกิจในวงการนี้อยูเดิมแลว  ซึ่ง

สรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ  ในดานโอกาส คือ ตลาดซอฟตแวรและแอปพลิเคชันมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาครัฐ

ยังมีนโยบายสงเสริมประเทศไทยเขาสูดิจิทัลไทยแลนด และสงเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจสตารทอัพ  สิ่งที่ตองการจะเปน 

คือ ผูใหบริการผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ราคายอมเยาว และเปนที่รูจักอยางแพรหลายของ

ผูใชบริการในจังหวัดขอนแกน ภายในระยะเวลา 3 ป และผลลัพธที่ตองการใหเกิด คือ ผูใชบริการไดรับผลงานที่มีคุณภาพ ใน

ราคายอมเยาว และธุเปนที่จดจำของผูใชบริการทั้งรายเกาและรายใหม โดยมีลูกคาเขามาใชบริการเฉลี่ยเดือนละ 10 ราย 

ภายในระยะเวลา 3 ป 

     กลยุทธการพัฒนาการตลาด ไดออกแบบโครงการที่จะเนนใหผูใชบริการเขาถึงการใชบริการ และเพิ่มการรับรูและจดจำ

ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผูศึกษาไดนำแนวคิด 4-D มารวมในการวางแผนโครงการ โดยนำจุดรวมและจุดโดดเดนของปจจัยในการ

เลือกใชบริการ รวมกับประสบการณเชิงบวกของการใชบริการ มาใชในการออกแบบโครงการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับกล

ยุทธ ทั้งหมด 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

     โครงการที่ 1 “โอเพนนิ่ง” 

     จากขั้นตอน การคนหา พบวา ผูใชบริการสวนใหญรับทราบขอมูลของบริษัทจากคำแนะนำจากคนรูจัก การคนหาใน

เครือขายสังคมออนไลน และการคนหาในอินเตอรเน็ต  จึงจัดทำเว็บไซต เพจเฟสบุก และไลน เพื่อเปนสื่อกลางที่ทำให

ผูใชบริการเขาถึงการบริการกไดงายขึ้น อีกทั้งเชิญชวนคนรูจักใหชวยบอกตอและแนะนำบริษัท และเชิญชวนเพื่อนในเฟสบุก 

มากดไลคและกดแชรเพจเฟสบุก เพื่อใหคนรูจักธุรกิจและเปนที่จดจำมากขึ้น 

     โครงการที่ 2 “กูดซอฟต”  

     จากขั้นตอน การคนหา พบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของซอฟตแวร ที่สามารถทำงานได

เสถียรและแมนยำ จึงวางแผนขั้นตอนการผลิตซอฟตแวรและแอ)พลิเคชันใหมีการจัดทำแผนประกันคุณภาพ จัดทำรูปแบบ

การตรวจสอบ ซึ่งสงผลใหการผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชันมีมีการทำงานที่เสถียร ถูกตอง และแมนยำ ชวยเสริมสราง

ความนาเชื่อถือใหกับบริษัท 

     โครงการที่ 3 “กูดเฮลปเปอร”  

     จากขั้นตอน การคนหา พบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสำคัญกับเรื่องการบริการที่สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเรว็

คุณภาพของซอฟตแวร และความเอาใสใจกับงาน จึงจัดตั้งทีมงานที่คอยตอบขอซักถามหรือตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งใน

เวลางานและนอกเวลางาน หากเกิดปญหาตองดำเนินแกไขใหเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อใหลูกคาไดรับการแกไขปญหาที่

รวดเร็ว สรางความประทับใจใชบริการ 
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     2.2 ดานเทคนิค 

     การผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน มีการใชโปรแกรมเปนเครื่องมือหลักในการออกแบบ 

การพัฒนาซอรสโคด และการวางแผนงาน ซึ่งเปนสวนสำคัญในการทำงาน ที่ชวยใหพนักงานทำงานไดสะดวกยิ่งขึ้น และทำให

ลูกคาเห็นภาพรวมของงานทั้งระบบที่ ซึ่งชวยลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ทำใหบริษัทที่ใหบริการและลูกคาเขาใจตรงกัน 

สงผลใหซอฟตแวรและแอปพลิเคชันที่ผลิตออกมาตรงกับความตองการของลูกคาและลูกคาไดรับงานมีคุณภาพ ในสวนที่ตั้ง

สำนักงาน เปนอาคารพานิชย 3 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยูในโครงการตลาดจอมพล ถนนกสิกรทุงสราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน ซึ่งสถานที่ตั้งมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใจกลางเมือง ใกลกับศูนยราชการ รอบบริเวณอาคารมี

ที่จอดรถ ทำใหลูกคาที่จะมาติดตอใชบริการเขาถึงและมองเห็นสำนักงานไดงาย 
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     ดานการจัดการ 

     กิจการดำเนินงานในรูปแบบเจาของคนเดียว ซึ่งเจาของกิจการมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ โดยโครงสรางองคกรมีการ

แบงตามหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก เจาของกิจการ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) นักออกแบบ (Designer) วิศวกร

ซอฟตแวร (Software Engineer) และเจาหนาที่บัญชี โดยมีอัตราการจางงานทั้งหมดจำนวน 7 อัตรา ซึ่งมีคาใชจายเงินเดือน

พนักงาน โดยจะเพิ่มขึ้น รอยละ 1  ทุกป ตามรายไดที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปที่ 1 จำนวน 2,016,000 บาท ปที่ 2 จำนวน 

2,036,160 บาท ปที่ 3 จำนวน 2,056,522 บาท ปที่ 4 จำนวน 2,077,087 บาท และในปที่ 5 จำนวน 2,097,858 บาท 

     ดานการเงิน 

     กิจการมีเงินลงทุนกอนเปดกิจการ 300,000 บาท มาจากแหลงเงินทุนสวนตัวของเจาของ ซึ่งจากการประมาณการกิจการ 

รายไดของกิจการ มาจากคาบริการรับผลิซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน ซึ่งราคาของงานจะถูกประเมินจากขนาดและความ

ซับซอน รวมถึงระยะเวลาที่ใชในการผลิต ซึ่งจะคิดจากราคาเริ่มตน คือ 200,000 บาท แตเนื่องจากเปนกิจการเปดใหม จึง

ประมาณการใหมีลูกคาแค 1 งานตอเดือน เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน และประมาณการจำนวนงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอ

ป ซึ่งสามารถประมาณการรายไดในปที่ 1 มีจำนวน 12 งาน มีรายได 2,400,000 บาทตอป ปที่ 2 มีจำนวน 13 งาน มีรายได 

2,640,000 บาทตอป ปที่ 3 มีจำนวน 15 งาน มีรายได 2,904,000 บาทตอป ปที่ 4 มีจำนวน 16 งาน มีรายได 3,194,400 

บาทตอป และในปที่ 5 มีจำนวน 18 งาน มีรายได 3,513,840 บาทตอป 

     การประเมินโครงการลงทุนในการเปดกิจการในครั้งนี้ มีมูลคาสุทธิปจจุบันของโครงการ (NPV) จากการดำเนินการ 5 ป 

เทากับ 3,645,214 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทากับ 155.16  ซึ่งสูงกวาคาตนทุนของเงินลงทุนถัวเฉลี่ยถวง

น้ำหนัก (WACC) รอยละ 1.7 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูที่ 1 ป 7 เดือน ดังนั้น จึงสรุปไดวาโครงการนี้มีความเหมาะสม

ในการลงทุน โดยมีความไวตอรายไดที่ลดลงไมเกินรอยละ 15 และมีความไวตอตนทุนที่เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ซึ่งหาก

มากกวาอัตราขางตนนี้ โครงการจะไมนาลงทุน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งธุรกิจรับผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ดวย

กระบวนการสุนทรียสาธก พบวา ผูใชบริการสวนใหญเลือกใชบริการจากการประเมินราคาของซอฟตแวรที่มีความเหมาะสม

กับขนาดและความซับซอน ประสบการณของทีมงาน และบริษัทไดรับการแนะนำจากคนที่เคยใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผล

จากแบบสอบถามเหตุผลที่มีผลตอการเลือกใชบริการผลิตซอฟตแวรและแอปพลิเคชัน คือ ราคามีความเหมาะสมและ

ประสบการณการทำงาน และนอกจากนี้ ยังเลือกใชบริการจากความนาเชื่อถือและความเชี่ยวชาญของบริษัท ดานทำเลที่ตั้ง

เปนพื้นที่ที่อยูใจกลางเมือง ใกลกับศูนยราชการ รอบบริเวณอาคารมีที่จอดรถ ทำใหสามารถมาติดตอเขามาใชบริการและ

มองเห็นสำนักงานไดงาย กิจการมีการดำเนินงานในรูปแบบเจาของคนเดียว ซึ่งเจาของกิจการมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ 

โดยโครงสรางองคกรมีการแบงตามหนาที่ความรับผิดชอบ กิจการมีเงินลงทุนกอนเปดกิจการ ประมาณ 300,000 บาท ซึ่งจาก

การประมาณการกิจการ มีมูลคาสุทธิปจจุบันของโครงการ (NPV) เทากับ 3,645,214 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

เทากับ 155.16 และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยูที่ 1 ป 7 เดือน ดังนั้น จึงสรุปไดวาโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน 

โดยมีความไวตอรายไดที่ลดลงไมเกินรอยละ 15 และมีความไวตอตนทุนที่เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 10 ซึ่งหากมากกวาอัตรา

ขางตนนี้ โครงการจะไมนาลงทุน 
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ทัศนคตินักลงทุนและการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม: 

กรณีศึกษากองทุนรวมตราสารทนุในประเทศไทย 

Investor Sentiment and Mutual Fund Flows: A Case Study of Thailand  

Equity Mutual Funds 
 

พรอาภา พทุธพทิักษ01 และ ธาตรี จันทรโคลิกา1

2 

Phorn-Arpha Phutphithak and Tatre Jantarakolica 
  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคตินักลงทุนและการไหลเขาออกของเงินลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยใชขอมูลรายเดอืนระหวางเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2564 จากการศึกษาพบวาในชวง

ที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง หรือนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกตอตลาด จะมีกระแสเงินลงทุนไหลเขาสูกองทุนรวมประเภทที่

ไมไดรับสิทธิประโยชนมากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และในชวงเวลาดังกลาวนักลงทุนยังสนใจกองทุนที่เนนการลงทุนในหุนขนาด

เล็ก ขณะที่ทัศนคตินักลงทุนไมไดมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เมื่อใช

ขอมูลรายกองทุนพบวาในชวงที ่ทัศนคตินักลงทุนอยู ในระดับสูง นักลงทุนจะไลตามผลตอบแทนรวมมากขึ้นและไลตาม

ผลตอบแทนหลังปรับความเสี่ยงนอยลง นักลงทุนมีการตอบสนองตอคาธรรมเนียมนอยลง และสำหรับกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีพบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีลักษณะกลัวความเสี่ยงมากขึ้น และมี Spillover 

Effect จากกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเดนไปยังกองทุนรวมอื่น ๆ ภายใตบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน 

 

คำสำคัญ:ทัศนคตินักลงทุน, กองทุนรวม, กองทุนรวมตราสารทุนไทย, กระแสเงินลงทุนในกองทุนรวม 

 

Abstract 
This paper investigates the relationship between investor sentiment and mutual fund flows by using 

Thailand equity mutual fund data between January 2007 and December 2020. We find that when sentiment is 

high or when investors are bullish about stock markets, average fund inflows are significantly higher for non-tax 

saving funds and investors prefer small cap funds. For tax saving funds, the sentiment does not relate to 

aggregate flows. By using fund level data, we find that when sentiment is high, investors exhibit a stronger 

tendency of chasing past raw returns, but a weaker tendency of chasing alpha, and fund flows are less sensitive 

to fund expenses. For tax saving funds, investors are more risk-averse and there is a spillover effect from star 

funds to other funds in the same family. 

 

Keywords: Investor Sentiment, Mutual Funds, Thai Equity Funds, Mutual Fund Flows 
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1. บทนำ 

 

สำหรับประเทศไทยการลงทุนในกองทุนรวมกำลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมกองทุนรวมมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องตลอด 20 ปที่ผานมา ในป พ.ศ. 2544 สินทรัพยสุทธิในอุตสาหกรรมกองทุนรวมมีมูลคาประมาณ 389,000 ลานบาท 

ขณะที่ในป พ.ศ. 2564 สินทรัพยสุทธิในอุตสาหกรรมกองทุนรวมมีมูลคาเพิ่มเปน 5.3 ลานลานบาท (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 

2565) อยางไรก็ดี แมวาโดยภาพรวมอุตสาหกรรมกองทุนรวมจะมีการเติบโตอยางตอเนื่อง แตเมื่อพิจารณาจากกระแสเงนิลงทุนที่

ไหลเขาออกจากอุตสาหกรรมกองทุนรวมแลว พบวากระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมตราสารทุนไทยในแตละ

เดือนคอนขางจะมีความผันผวน 

ในอดีตมีงานศึกษาที่แสดงใหเห็นวาทัศนคตินักลงทุน ซึ่งหมายถึงมุมมองของนักลงทุนที่มีตอตลาดมีความสัมพันธกับ

กระแสเงินลงทุน Gupta-Mukherjee (2018) และ Jiang and Yuksel (2019) พบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง 

หรือนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกตอตลาด นักลงทุนจะมีสวนรวมในตลาดมากขึ้นโดยวัดจากกระแสเงินลงทุนที่ไหลเขาสูตลาด

กองทุนรวมในระดับที่มากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ มีงานศึกษาในอดีตที่สะทอนใหเห็นวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมักจะมีพฤติกรรมที่ไม

สมเหตุสมผล มีอคติเชิงพฤติกรรม (Behavioral Biases) ที่มากขึ้นและใชปจจัยทัศนคตินักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน โดย 

Karmaziene (2016) พบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีพฤติกรรมในการไลตามผลตอบแทนมากขึ้น 

ขณะที่ Jiang and Yuksel (2019) ยังพบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง เงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมที่เนน

การลงทุนในหุนที่มีขนาดเล็กและหุนเติบโตสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวนักลงทุนมีความ

ออนไหวตอคาธรรมเนียมของกองทุนนอยลง และพบวามีการไหลเขาของเงินลงทุนในกองทุนที่มีความโดดเดนมากขึ้น 

เนื่องจากงานศึกษาที่ผานมาใชขอมูลกองทุนรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้จึงตองการศึกษาวาทัศนคตินักลงทุนมีค

วาวมสัมพันธอยางไรกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทย และผลที่ไดจะมีความเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไรกบังานศึกษาซึ่งใชขอมูลกองทุนรวมในประเทศอื่น ๆ เนื่องจาก Griffin, Nardari and Stulz (2007) พบวา

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในแตละประเทศมีความแตกตางกัน เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่แตกตางกัน เชน 

ระดับความโปรงใสของตลาด ประสบการณในการลงทุน วัฒนธรรม และการศึกษา งานศึกษาในครั้งนี ้จะชวยใหเขาใจ

พฤติกรรมของนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.) เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมโดยรวม (Aggregate Mutual Fund Flows) กับ

ทัศนคติของนักลงทุน 

2.) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวมแตละกองทุน ในชวงเวลาที่ทัศนคติของนัก

ลงทุนมีความแตกตางกัน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ทัศนคตินกัลงทุนกับพฤติกรรมของนักลงทนุในตลาด 

 

ทัศนคตินักลงทุน (Investor Sentiment) เปนแนวคิดหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นภายใตทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral 

Finance Theory) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของทัศนคตินักลงทุนที่มีตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย (Ángeles López-
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Cabarcos, Pérez-Pico & López Perez, 2020) โดยเชื ่อวาการเคลื ่อนไหวของราคาหลักทรัพยนอกจากจะถูกกำหนดจาก

ปจจัยพื้นฐานแลว ทัศนคติของนักลงทุนก็เปนอีกปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย ทัศนคติเชิงบวกของนัก

ลงทุนอาจทำใหราคาหลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้นไดแมปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยนั้นจะไมดี ในทางตรงกันขามทัศนคติเชิงลบของ

นักลงทุนก็สามารถทำใหราคาหลักทรัพยปรับตัวลดลงไดเชนกัน 

ในอดีตมีผูใหนิยามความหมายของทัศนคตินักลงทุนไวหลากหลายไมวาจะเปน ความเชื่อเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ง

ไมไดขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่มีอยูในปจจุบัน (Delong, Shleifer, Summers, and Waldmann, 1990) ทิศทางความเชื่อมั่น

ของนักลงทุน (Barberis, Shleifer and Vishny, 1998) การมองโลกในแงดีหรือการมองโลกในแงรายของนักลงทุนเกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพยโดยทั่วไป (Baker and Wurgler, 2006)  

งานศึกษาหลายงานพบวาทัศนคตินักลงทุนมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนรายหลักทรัพยและพฤติกรรมของนักลงทนุ 

โดยงานสวนใหญเห็นตรงกันวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนจะมีสวนรวมในตลาดมากขึ้นและมีการซื้อขาย

ในลักษณะการเก็งกำไรมากขึ้น (Karlsson, Loewenstein, and Seppi, 2005; Yuan, 2008) โดยนักลงทุนที่เขามามีบทบาท

ในชวงดังกลาวมักจะเปนกลุมที่มีความรูดานการลงทุนนอยและไมมีประสบการณดานการลงทุน นักลงทุนกลุมนี้จึงมักจะมี

พฤติกรรมที่ไมสมเหตุสมผล มีอคติเชิงพฤติกรรมที่มากขึ้นและใชปจจัยทัศนคตินักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน โดยพฤติกรรม

ในลักษณะดังกลาวสงผลใหในชวงที ่ทัศนคตินักลงทุนอยู ในระดับสูง ราคาหลักทรัพยขยับหางจากระดับที ่ไมสะทอน

ความสัมพันธที่เปนบวกระหวางอัตราผลตอบแทนและความผันผวน (Mean-variance Tradeoff) (Yu and Yuan, 2011) 

Gupta-Mukherjee (2018) และ Jiang and Yuksel (2019) ตองการศึกษาวาพฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมจะมี

ความเหมือนหรือแตกตางอยางไรกับนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารทุน เนื่องจากกองทุนรวมไมไดมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ในรูปแบบเดียวกับตราสารทนุและไมไดถูกสรางขึ้นมาสำหรบัการลงทุนระยะส้ัน ดังนั้นหากผลของทัศนคตินักลงทุนในตลาดตรา

สารทุนเปนเพียงแคผลชั่วคราว พฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมอาจไมไดรับผลกระทบจากทัศนคตินักลงทุน โดยผลจาก

การศึกษาพบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนจะมีสวนรวมในตลาดมากขึ้น วัดจากกระแสเงินลงทุนที่ไหล

เขาสูตลาดกองทุนรวมในระดับที่มากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงนักลงทุนมี

แนวโนมที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เชน กองทุนรวมที่เนนการลงทุนในหุนที่มีขนาดเล็กและหุนเติบโต 

สอดคลองกับ Baker and Wurgler (2006) ที่วาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงหุนของบริษัทที่อายุนอย และหุนที่มี

แนวโนมการเติบโตสูงจะเปนที่ตองการของนักลงทุน 

จากกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาครั้งนี้ซึ่งตองการศึกษาความสัมพันธระหวางกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวม

โดยรวม (Aggregate Mutual Fund Flows) กับทัศนคติของนักลงทุนจึงมีสมมติฐานของการศึกษา ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง กระแสเงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยมากกวาชวงที่

ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

สมมติฐานที่ 1.2 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง กระแสเงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่เนนลงทุนใน

หุนบริษัทขนาดเล็ก (Small Cap Fund) มากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

สมมติฐานที่ 1.3 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง กระแสเงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่เนนลงทุนใน

หุนเติบโต (Growth Fund) มากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

สมมติฐานที่ 1.4 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง กระแสเงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่เนนลงทุนใน

หุนบริษัทขนาดใหญ (Big Cap Fund) นอยกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

สมมติฐานที่ 1.5 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง กระแสเงินลงทุนจะไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่เนนลงทุนใน

หุนคุณคา (Value Fund) นอยกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1389



2.2 ปจจัยทีส่งผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทนุในกองทุนรวม 

 

งานศึกษาในอดีตที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมผานขอมูลกระแสเงินลงทุนที่ไหลเขาออกจากกองทุน 

(Mutual Fund Flows) พบวาปจจัยที่สงผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวมมีดังนี้ 

ผลการดำเนินงานในอดีต (Past Performance) เนื่องจากนักลงทุนมักลงทุนตามผลตอบแทนในอดีต ผลตอบแทนใน

อดีตจึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการไหลเขาออกของเงินลงทุน (Sirri and Tufano, 1998; Del Guercio and Tkac, 

2002) อยางไรก็ดี ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีแนวโนมที่จะใชความรูสึกในการตัดสินใจมากขึ้น รวมถึง

นักลงทุนกลุ มที่มีความรู ดานการลงทุนนอยมีสวนรวมในตลาดมากขึ ้น ในชวงดังกลาวนักลงทุนจึงมีพฤติกรรมไลตาม

ผลตอบแทนในอดีตมากขึ้น (Jiang and Yuksel, 2019) 

สมมติฐานที่ 2.1 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมทั้งผลตอบแทนรวม 

(Gross Return) และผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

กระแสเงินลงทุนที่ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทย 

สมมติฐานที่ 2.2 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนจะมีพฤติกรรมไลตามผลการดำเนินงานในอดตีของกองทุน

รวมที่ทั้งผลตอบแทนรวม (Gross Return) และผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return)  มากขึ้นเมื่อ

เทียบกับชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ  

คาธรรมเนียมของกองทุนรวม (Fund Fee) คาธรรมเนียมสงผลใหนักลงทุนไดรับผลตอบแทนนอยลง กองทุนที่เก็บ

คาธรรมเนียมสูงจึงมีแนวโนมการไหลเขาของเงินลงทุนที่นอยกวา (Sirri and Tufano, 1998; Huang, Wei and Yan, 2007) 

อยางไรก็ดี ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง ซึ่งนักลงทุนมีพฤติกรรมไมเปนเหตุเปนผล คาธรรมเนียมและกระแสเงินลงทุนมี

ความสัมพันธในทางตรงกันขามในระดับที่นอยลงตางจากชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำซึ่งคาธรรมเนียมและกระแสเงินลงทุน

มีความสัมพันธที่เปนลบอยางชัดเจน (Jiang and Yuksel , 2019) 

สมมติฐานที่ 2.3 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ คาธรรมเนียมของกองทุนรวมจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน

ขามกับกระแสเงินลงทุนที่ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทย 

สมมติฐานที่ 2.4 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง ความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมและกระแสเงินลงทุนมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับที่นอยลง เมื่อเทียบกับในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

ความเสี่ยงของกองทุนรวม (Fund Risk) Jiang and Yuksel (2019) ไดรวมตัวแปรความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อควบคุม

ลักษณะการชอบความเสี่ยง (Risk Preference) ของนักลงทุน โดยพบวากลุมนักลงทุนรายยอยมีลักษณะกลัวความเสี่ยง (Risk 

Averse) โดยจะมีลักษณะดังกลาวเฉพาะในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงเทานั้น ขณะที่ชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับ

ต่ำ นักลงทุนไมไดมีลักษณะการชอบความเสี่ยง (Risk Preference) แบบใดเปนพิเศษ ขณะที่นักลงทุนสถาบันไมไดมีลักษณะการ

ชอบความเสี่ยง (Risk Preference) แบบใดเปนพิเศษทั้งในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำและระดับสูง พฤติกรรมของนัก

ลงทุนรายยอยดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีคาดหวัง (Prospect Theory) ที่กลาววาบุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk 

Averse) เมื่อเผชิญหนากับสถานการณที่คาดวาจะมีกำไร (Potential Gain) และจะมีพฤติกรรมชื่นชอบความเสี่ยง (Risk Loving) 

หรือยอมที่จะเสี่ยงเมื่อตองเผชิญหนากับสถานการณที่คาดวาจะสูญเสีย (Potential Loss) ในกรณีหากทัศนคตินักลงทุนอยูใน

ระดับสูง ซึ่งนักลงทุนมีมุมมองที่เปนบวกตอตลาด กลาวคือนักลงทุนกำลังเผชิญหนากับสถานการณที่คาดวาจะมีกำไร นักลงทุนก็จะ

มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงมากขึ้นตามทฤษฎีคาดหวัง ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงคาดวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับ

ต่ำ ความเส่ียงของกองทุนรวมจะไมมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุน ในขณะที่เมื่อทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุน

จะมีจะมีลักษณะไมชอบความเส่ียง (Risk Averse) ดังนั้นความเส่ียงของกองทุนรวมจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

กระแสเงินลงทุน  
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สมมติฐานที่ 2.5 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ ความเสี่ยงของกองทุนรวมจะไมมีความสัมพันธกับกระแสเงิน

ลงทุนในกองทุนรวม 

สมมติฐานที่ 2.6 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงของกองทุนรวมและกระแสเงิน

ลงทุนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามมากขึ้น เมื่อเทียบกับในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

ความโดดเดนของกองทุน (Star Funds and Star-family Affiliation) Nanda et al. (2004) พบวากองทุนรวมที่มีผล

การดำเนินงานในอดีตที่โดดเดนจะมีเงินลงทุนไหลเขาสูกองทุนรวมดังกลาวในชวงเวลาถัดไป นอกจากนี้กองทุนที่มีผลการ

ดำเนินงานโดดเดนจะมีเงินลงทุนเขาสูกองทุนรวมนั้นรวมถึงกองทุนรวมอื่น ๆ ภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน 

จาก Spillover Effect ของกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเดน 

สมมติฐานที่ 2.7 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ Star Fund จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับกระแสเงิน

ลงทุนที่ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทย 

สมมติฐานที่ 2.8 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง Star Fund จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับกระแสเงิน

ลงทุนที่ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทยในระดับที่มากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

สมมติฐานที่ 2.9 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ Star Affiliation จะไมมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุนที่

ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทย 

สมมติฐานที่ 2.10 : ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง Star Affiliation จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

กระแสเงินลงทุนที่ไหลเขาสูกองทุนรวมตราสารทุนไทย 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม ไดแก อายุของกองทุนรวม (Del Guercio 

and Tkac, 2002) ขนาดของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (Sirri and Tufano, 1998; Nanda et al., 2004) และกระแส

เงินลงทุนในชวงเวลากอนหนา (Del Guercio and Tkac, 2002) 

2.3 กรอบแนวคิดเบื้องตน 

 

 

 

 
รูปที่  1  กรอบแนวคิดเบื้องตนในการศึกษา 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 ขอมูลที่นำมาใชในการศึกษา 

 

ขอมูลกองทุนรวมตราสารทุนไทยแบบเปด (Open-ended Funds) ที่มีนโยบายการลงทุนเชิงรุก (Active Funds) ซึ่งเปน

ขอมูลรายเดือน ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จากฐานขอมูล Morningstar Direct 

ขอมูลดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุน ซึ่งเปนขอมูลรายเดือน จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Investor Sentiment Index 

(Market Base) by CMRI)  

ขอมูลสำหรับการคำนวณผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยงจากแบบจำลอง Carhart 4-Factor จากฐานขอมูล Refinitiv 

Eikon สำหรับขอมูลผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index Total Return Index : SET TRI) 

มูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization) อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Book to Market Ratio) และ

ผลตอบแทนรายเดือนของหลักทรัพย และขอมูลตั๋วเงินคลังอายุ 1 เดือน (1-Month Treasury Bill) จากธนาคารแหงประเทศไทย 

สำหรับผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) 

ทศันคตินกัลงทุน 

(Investor Sentiment) 

พฤติกรรมของนกัลงทุนในตลาดตราสารทุนไทย 

• การมีส่วนรวมในตลาดโดยรวม  

• ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการไหลเขา้ออกของเงินลงทุนในกองทุนรวมแต่ละกองทุน  
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ในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยงดวยแบบจำลอง Carhart 4-Factor จะใชวิธีตามงานศึกษาของ 

Carhart (1997) ดังน้ี 
 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡  = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡4𝐹𝐹 + 𝛽𝛽1,𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2,𝑖𝑖𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3,𝑖𝑖𝐻𝐻𝑀𝑀𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4,𝑖𝑖𝑈𝑈𝑀𝑀𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡4𝐹𝐹  
 

โดยที ่𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ ผลตอบแทนรวม (Gross Return) ของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t , 

  𝑅𝑅𝑓𝑓,𝑡𝑡 คือ ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (Risk Free Rate) ในเดือนที่ t 

   𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡4𝐹𝐹 คือ ผลตอบแทนหลังปรับดวยความเส่ียง (Risk-Adjusted Return) ของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡 คือ ผลตอบแทนสวนเกินของตลาด (Market Risk Premium) ในเดือนที่ t  

𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑡𝑡 ,𝐻𝐻𝑀𝑀𝐻𝐻𝑡𝑡 และ 𝑈𝑈𝑀𝑀𝑈𝑈𝑡𝑡 คือ ผลตอบแทนสวนเกินจากขนาด (Size Premium) ผลตอบแทนสวนเกินจากมูลคา (Value 

Premium) และผลตอบแทนสวนเกินจากโมเมนตัม (Momentum Premium) ในเดือนที่ t ตามลำดับ 

ในการหาคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรตาง ๆในแบบจำลอง จะใชขอมูลผลตอบแทนของกองทุนรวมและขอมูลผลตอบแทน

หลักทรัพยในชวง 36 เดือนกอนหนา 

 

3.2 การทดสอบความสัมพันธระหวางกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมในภาพรวมกับทัศนคตินักลงทุน 

 

เพื่อศึกษาวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนมีความแตกตางกัน นักลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนในภาพรวมที่แตกตางกันหรือไม 

จะใชวิธีตาม Jiang and Yuksel (2019) โดยการหาคาเฉลี่ยของกระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมตลอดทั้ง

ชวงเวลาที่ศึกษา และคาเฉลี่ยของกระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมเมื่อแบงเปนชวงที่นักลงทุนมีทัศนคตอิยู

ในระดับสูง และชวงที่นักลงทุนมีทัศนคติอยูในระดับต่ำ และใช T-test ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ

กลุมตัวอยาง 2 กลุม ซึ่งในที่นี้ ไดแก คาเฉล่ียของกระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมในชวงที่ทัศนคตินักลงทุน

อยูในระดับสูง และคาเฉล่ียของกระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 

การวัดกระแสเงินลงทุนสุทธิที่ไหลเขาออกจากกองทุนรวมในแตละชวงเวลาจะใชการคำนวณอัตราการไหลเขาออกของเงิน

ลงทุน (Percentage Flow) ซึ่งเปนวิธีที่ใชใน Sirri and Tufano (1998) และ Barber et al. (2005)  
 

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 − �𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 × �1 + 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡��

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
 

 

โดยที่  𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ อัตราการไหลเขาออกของเงินลงทุนของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t  

𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ ทรัพยสินสุทธิ (Total Net Asset) ของกองทุนรวม i ณ ส้ินเดือน t 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ ผลตอบแทนรวม (Gross Return) ของกองทุนรวม i ในเดอืนที่ t 
 

การศึกษาในครั้งนี้จะแบงประเภทของกองทุนรวมเปน 4 กลุม ไดแก (1) กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุนขนาดเล็ก (Small Cap 

Fund) (2) กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุนขนาดใหญ (Big Cap Fund) (3) กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุนที่ราคาต่ำกวามูลคาที่แทจริง

มาก (Value Fund) และ (4) กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุนที่มีอัตราการเติบโตของผลประกอบการที่ดี (Growth Fund) ตามงาน

ศึกษาของ Nanda et al. (2004) และ Jiang and Yuksel (2019) โดยใชวิธีการแบงกลุมตามคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปร SMB และ 

HML จากแบบจำลอง Carhart 4-Factor ในแตละเดือน 

ในการจำแนกชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงและชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำจะใชวิธีการแบงที่คาเทากับ 

70 โดยหากดัชนีวัดทัศนคตินักลงทุนมีคาตั้งแต 70 ขึ้นไปแสดงวาทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง และหากดัชนีวัดทัศนคตนิัก

ลงทุนมีคาต่ำกวา 70 แสดงวาทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ 
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3.3 การทดสอบปจจัยที่สงผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม 

 

เนื่องจากขอมูลที่ใชในมีทั้งขอมูลอนุกรมเวลาและขอมูลภาคตัดขวาง (Panel Data) และตัวแปรอิสระในแบบจำลอง

ประกอบดวยตัวแปรที่เปน Lag ของตัวแปรตาม จึงใชแบบจำลอง Dynamic Panel Data Model โดยใชวิธีประมาณคาแบบ 

Generalized Method of Moments (GMM) ตาม Arellano and Bond (1991) โดยแบบจำลองที่ใชในการศึกษาปจจัยที่

สงผลตอกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนไทยมีลักษณะ ดังนี้ 
 

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖.𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽3𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡−14𝐹𝐹 +𝛽𝛽4𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽6𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽7𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
+ 𝛽𝛽8𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� + 𝛽𝛽9𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑇𝑇𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� + 𝛽𝛽10𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� + 𝛽𝛽11𝛽𝛽𝑖𝑖, 𝑡𝑡−1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝛽𝛽12𝛽𝛽𝑖𝑖, 𝑡𝑡−1𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻 + 𝛽𝛽13𝛽𝛽𝑖𝑖, 𝑡𝑡−1𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈

+ 𝛽𝛽14𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽15𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡−14𝐹𝐹 +𝛽𝛽16𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽17𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1
+ 𝛽𝛽18𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽19𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛽𝛽20𝑄𝑄4 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑡𝑡 

 

โดยที ่𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡 คือ อัตราการไหลเขาออกของเงินลงทุน (Percentage Flow) ของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 คือ ผลตอบแทนรวม (Gross Return) ของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t – 1 

 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡−14𝐹𝐹  คือ ผลตอบแทนหลังปรับดวยความเส่ียง (Risk-Adjusted Return) ของกองทุนรวม i ในเดือนที่ t – 1 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1คือ อัตราคาธรรมเนียมสุทธิของกองทุนรวม i ในปที่ t – 1 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 คือ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายเดือนซึ่งถูกปรับคาใหเปนรายป (Annualized Standard 

Deviation of Monthly Return) ของกองทุนรวม i ในชวง 1 ปกอนหนาจนถึงเดือนที่ t – 1  

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 คือ ตัวแปร Dummy ที ่มีคาเทากับ 1 หากกองทุนรวม i มีผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี ่ยงตาม

แบบจำลองของ Carhart Four-Factor อยูใน 10% แรก ในเดือนที่ t – 1 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 คือ ตัวแปร Dummy ที่มีคาเทากับ 1 หากกองทุนรวม i อยูภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

เดียวกับ Star Funds แตไมใช Star Funds ในเดือนที่ t – 1 

 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� คือ คาลอการิทึมของสินทรัพยสุทธิ (Total Net Asset) ของกองทนุรวม i ณ ส้ินเดือนที่ t – 1 

 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑇𝑇𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� คือ คาลอการทิึมของอายุของกองทนุรวม i บวกดวย 1 (หนวยเปนป) ณ ส้ินเดือนที่ t – 1 

 𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� คือ คาลอการิทึมธรรมชาติของขนาดสินทรัพยสุทธิของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนของกองทุน

รวม i ณ ส้ินเดือนที่ t – 1 

 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ,𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝐻𝐻𝑆𝑆𝐻𝐻 และ 𝛽𝛽𝑖𝑖,𝑡𝑡−1𝑈𝑈𝑆𝑆𝑈𝑈 คือ คาสัมประสิทธิ์จากแบบจำลอง Carhart Four-Factor ของกองทุน i ในเดือนที่ t – 1 

 𝑄𝑄4𝑡𝑡 คือ ตัวแปร Dummy ที่มีคาเทากับ 1 หากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงไตรมาสสุดทายของป 

 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 คือ ตัวแปร Dummy ที่มีคาเทากับ 1 หากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง 

หรือดัชนีวัดทัศนคตินักลงทุนมีคาตั้งแต 70 ขึ้นไป 

ในการทดสอบสมมติฐานของงานศึกษาจะใชวิธีการดูเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์แตละตัวแปรวาสอดคลองกับสมมติฐาน

หรือไม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 สถิติเชิงพรรณนา 
 

ตารางที่  1  สรุปสถิติเชิงพรรณนากองทุนรวมตราสารทุนไทยที่ใชในการศึกษา 
 

คุณลักษณะของกองทุนรวม 

กองทุนรวมตราสารทุนไทยที่ไมไดรับสิทธปิระโยชนทาง

ภาษี 

กองทุนรวมตราสารทุนไทยที่ไดรับสทิธิประโยชนทาง

ภาษี 

Min Mean Median Max SD Min Mean Median Max SD 

จำนวนกองทุน 174 105 

ขนาดกองทุน (ลานบาท) 4 1,287 310 32,196 2,985 3 3,420 776 66,130 7,285 

ขนาดบรษิัทหลกัทรัพยจัดการ

กองทุน (ลานบาท) 
749 285,859 162,981 1,176,243 290,254 32 246,455 133,660 1,176,243 286,011 

ผลตอบแทนรวม (% ตอเดือน) -30.36 0.81 0.93 25.89 5.46 -30.23 0.75 0.74 24.35 5.21 

ผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยง  

(% ตอเดือน) 
-1.09 0.21 0.20 1.74 0.32 -1.39 0.16 0.16 1.50 0.33 

อัตราคาธรรมเนียมสุทธ ิ(%) 0.03 1.78 1.84 4.27 0.48 0.44 1.88 1.87 4.90 0.40 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ผลตอบแทน 
3.33 17.20 15.87 47.17 7.62 3.31 16.63 14.87 45.72 7.46 

กระแสเงินลงทุนสทุธิท่ีไหลเขาออก

จากกองทุน (ลานบาท) 
-6,677 3 0 2,322 118 -2,660 21 0 5,364 195 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
 

จากขอมูลดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุน โดยสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2564 มีเดือนที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง หรือดัชนีวัดทัศนคตินักลงทุนมีคาตั้งแต 70 ขึ้นไป จำนวน 20 เดือน เดือนที่ทัศนคตินัก

ลงทุนอยูในระดับต่ำ หรือดัชนีวัดทัศนคตินักลงทุนมีคาต้ังแต 70 ลงมา จำนวน 160 เดือน 

 
รูปที่  2  ทัศนคตินักลงทุน ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน 
 

4.2 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมในภาพรวมกับทัศนคตินักลงทุน 
 

ตารางที่  2  คาเฉลี่ยของอัตราการไหลเขาออกของเงินลงทุนในชวงที่นักลงทุนมีทัศนคติอยูในระดับสูง และชวงที่นักลงทุนมี

ทัศนคติอยูในระดับต่ำ 
 

อัตราการไหลเขาออก

ของเงินลงทุน (%) 
ทุกชวงเวลา 

ชวงที่ทัศนคตินักลงทุน

อยูในระดับสูง 

ชวงที่ทัศนคตินักลงทุน

อยูในระดับต่ำ 

ผลตางระหวางชวง 

ที่ทัศนคตนิักลงทนุอยูในระดับสูงและต่ำ 

กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่มไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ี

All Funds 0.390 1.447 0.263 1.185 ** 

Big Cap Funds -0.273 0.207 -0.334 0.540  

Small Cap Funds 0.225 1.476 0.073 1.403 ** 
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Value Funds -0.099 0.452 -0.169 0.620  

Growth Funds -0.109 0.634 -0.194 0.827  

กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่ดรับสิทธปิระโยชนทางภาษี 

All Funds 1.719 1.413 1.771 -0.358  

Big Cap Funds 0.655 0.808 0.636 0.172  

Small Cap Funds 0.986 1.050 0.980 0.070  

Value Funds 0.701 0.517 0.724 -0.208  

Growth Funds 0.893 1.318 0.842 0.476  

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นวา ชวงที่ทัศนคตินักลงทนุอยูในระดับสูงจะมีเงินลงทนุไหลเขาสูกองทนุรวมทีไ่มไดรบัสิทธปิระโยชนทาง

ภาษีโดยเฉลี่ยมากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ สอดคลองกับ Jiang and Yuksel (2019) แสดงใหเห็นวาในชวงที่นัก

ลงทุนมีมุมมองเชิงบวกตอตลาด นักลงทุนจะมีการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนมากขึ้น และมีเพียงกองทุนรวมที่เนนลงทุนใน

หุนขนาดเล็ก (Small Cap Funds) เทานั้นที่กระแสเงินลงทุนไหลเขาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงมากกวาชวงที่

ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นมีกระแสเงินลงทุนไหลเขาในชวงที่ทัศนคติ

นักลงทุนอยูในระดับสูงมากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ แตความแตกตางนั้นไมไดมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผล

การศึกษานี้สอดคลองกับงานในอดีตที่วาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีแนวโนมที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่มี

ความเส่ียงสูงขึ้น เชน กองทุนรวมที่เนนหุนที่มีขนาดเล็กและหุนเติบโต (Jiang and Yuksel, 2019)  

สำหรับกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี จะเห็นไดวากระแสเงินลงทุนสุทธิในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูใน

ระดับสูงและทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ แตความแตกตางนั้นไมไดมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่เมื่อดูตามประเภทของ

กองทุนรวมจะเห็นไดวานักลงทุนไมไดมีแนวโนมที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมกลุมใดมากเปนพิเศษในชวงที่ทัศนคตินักลงทุน

มีความแตกตางกัน โดยผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานศึกษาในอดีตที่วากระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมประเภทนี้มักมี

ลักษณะแปรผันตามฤดูกาล (Seasonal Variation) โดยกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจะมีเงินลงทุนไหลเขาสูง

อยางมีน ัยสำคัญทางสถิต ิในชวงไตรมาสสุดทายของแตละป (Praweenwongwut, 2015; Ratanabanchuen and 

Saengchote, 2018) ดังนั้นทัศนคตินักลงทุนจึงไมไดมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุนในกองทุนรวมกลุมนี้ 
 

4.3 ผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม 
 

ตารางที่  3  ผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอการไหลเขาออกของเงินลงทุนในกองทุนรวม   
  

กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่มไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษี 

กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่ดรับสิทธปิระโยชน

ทางภาษ ี

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 0.120 *** 0.162 *** 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 -0.022  -0.011  

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 0.164 *** 0.138 *** 

𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡−14𝐹𝐹  6.389 *** 1.392 ** 

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡−14𝐹𝐹  -0.342  -1.627  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 0.597  -0.739  

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 1.178 *** 0.978 *** 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 -0.015  -0.084 * 
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กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่มไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษี 

กองทุนรวมตราสารทุนไทยทีไ่ดรับสิทธปิระโยชน

ทางภาษ ี

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 -0.057  -0.065 ** 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 -0.630  1.586  

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 -0.103  0.717  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 0.280  -0.451  

𝐻𝐻𝐹𝐹𝐿𝐿ℎ𝑡𝑡−1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 0.225  1.312 *** 

𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� 0.409  -1.176 * 

𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝑇𝑇𝐿𝐿𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� -0.423  -0.273  

𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿�𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑡𝑡−1� 0.583  1.766 * 

𝑄𝑄4𝑡𝑡   -0.924  

_cons -11.960  -9.321  

Style Y  Y  

N 19,487  9,674  

N_g 174  105  

sargan 27.9 ** 5.2 
 

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

จากตารางที่ 3 พบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ นักลงทุนมีการใชผลตอบแทนหลังปรับดวยความเส่ียงในการ

ตัดสินใจลงทุน ขณะที่ผลตอบแทนรวมซึ่งเปนผลตอบแทนอยางงายไมไดมีความสัมพันธกับการไหลเขาออกของเงินลงทุน ไม

สอดคลองกับงานศึกษาที่ใชขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพบวานักลงทุนมีการใชทั้งผลตอบแทนรวมและผลตอบแทน

หลังปรับดวยความเส่ียงในการตัดสินใจลงทุน (Del Guercio and Tkac, 2002) อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาในชวงที่ทัศนคติอยู

ในระดับสูง นักลงทุนมีการใชผลตอบแทนรวมในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของงานศึกษาในอดีตที่วา

ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีแนวโนมที่จะใชความรูสึกในการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น รวมถึงนักลงทุน

กลุมที่มีความรูดานการลงทุนนอยและไมมีประสบการณดานการลงทุนเขามามีสวนรวมในตลาดมากขึ้น ในชวงเวลาดังกลาว

นักลงทุนจึงไลตามผลตอบแทนอยางงายมากขึ้น และไลตามผลตอบแทนหลังปรับดวยความเสี่ยงซึ่งเปนผลตอบแทนที่มีความ

ซับซอนมากกวาลดลง แสดงใหเห็นวาหากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตองการใหมีกระแสเงินลงทุนไหลเขาสูกองทุนมาก

ขึ้น บริษัทฯ ควรคำนึงถึงการสรางผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งผลตอบแทนรวมและผลตอบแทนหลังปรับดวยความเส่ียง 

ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ คาธรรมเนียมของกองทุนไมมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุน สอดคลองกับงาน

ศึกษาของ Yingvarakul (2019) ซึ่งใชขอมูลกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย อยางไรก็ดี เมื่อทัศนคตินักลงทุนอยูใน

ระดับสูง คาธรรมเนียมกองทุนและกระแสเงินลงทุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่องของทัศนคติ

นักลงทุนที่วาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีความเปนเหตุเปนผลนอยลงและอาจจะไมไดคำนึงถึง

ความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมกองทุนและผลตอบแทนของกองทุน สะทอนใหเห็นวานักลงทุนไมไดคำนึงถึงปจจัย

คาธรรมเนียมในการตัดสินใจ 

สำหรับกองทุนรวมที่ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ความเสี่ยงของกองทุนไมมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุน ขณะที่

นักลงทุนในกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเทานั้นที่มีลักษณะไมชอบความเสี่ยง และในขณะที่ในชวงที่ทัศนคตินัก

ลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนกลุมนี้มีลักษณะไมชอบความเส่ียงมากขึ้น สอดคลองกับทฤษฎีคาดหวัง (Prospect Theory) 

     ความโดดเดนของกองทุนรวม (Star Fund) ไมไดมีความสัมพันธกับกระแสเงินลงทุนทั้งในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูใน

ระดับต่ำและในระดับสูง แตกตางจากงานศึกษาในอดีตซึ่งใชขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา (Nanda et al., 2004) ขณะที่ 

เราพบ Spillover Effect จากกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเดนไปยังกองทุนรวมอื่น ๆ ภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการ
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กองทุนเดียวกันในกลุมกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเทานั้น สะทอนใหเห็นวาทัศนคตินักลงทุนมีอิทธิพลกับการ

ตัดสินใจของนักลงทุนในชวงที่นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกตอตลาดสอดคลองกับแนวคิดเรื่องทัศนคติของนักลงทุน 

     เนื่องจากการประมาณคาตามแบบจำลองนี้จำเปนจะตองมีการทดสอบปญหาเรื่อง Overidentification ของตัวแปร 

Instrumental Variables ในการประมาณคา โดยคาสถิติที่ใชทดสอบคือคา Sargan Test ซึ่งสมมติฐานหลัก หรือ H0 ของ

การทดสอบ คือ ชุดของตัวแปรที่นำมาใชเปน Instrumental Variables มีความเหมาะสม ซึ่งจากคาสถิติ Sargan Test 

ยอมรับสมมติฐานหลักในทั้ง 2 แบบจำลองที่รอยละ 0.01 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาพบวาทัศนคตินักลงทนุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของนักลงทนุในตลาดกองทุนรวมตราสารทุนไทย โดยในชวงที่

ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงจะมีกระแสเงินลงทุนไหลเขาสูกองทุนรวมประเภทที่ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีมากอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ และในชวงเวลาดังกลาวนักลงทุนยังสนใจกองทุนที่เนนการลงทุนในหุนขนาดเล็ก ขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่น

มีกระแสเงินลงทุนไหลเขาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงมากกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ แตไมไดมี

นัยสำคัญทางสถิติ สำหรับกองทุนรวมที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูงจะมีเงินลงทุน

ไหลเขานอยกวาชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับต่ำ แตความแตกตางนั้นไมไดมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักลงทุนไมไดมี

แนวโนมที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทใดมากเปนพิเศษในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนมีความแตกตางกัน 

เมื่อใชขอมูลรายกองทุนพบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนจะไลตามผลตอบแทนรวมมากขึ้น ไลตาม

ผลตอบแทนหลังปรับความเส่ียงนอยลง มีการตอบสนองตอคาธรรมเนียมนอยลง และสำหรับกองทุนรวมที่ไดรบัสิทธิประโยชน

ทางภาษีพบวาในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมีลักษณะกลัวความเสี่ยงมากขึ้น และมี Spillover Effect 

จากกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานโดดเดนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใตบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเดียวกัน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

สำหรับนักลงทุน เนื่องจากผลการศึกษาพบวานักลงทุนไมไดคำนึงถึงปจจัยคาธรรมเนียมในการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะ

ในชวงที่ทัศนคตินักลงทุนอยูในระดับสูง นักลงทุนมักเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีคาธรรมเนียมสูง ดังนั้นนักลงทุนควรคำนึงถงึ

ปจจัยคาธรรมเนียมในการตัดสินใจลงทุน  

สำหรับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สามารถใชดัชนีชี้วัดทัศนคตินักลงทุนเปนดัชนีชี้นำ (Leading Indicator) 

ในการคาดการณพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดกองทุนรวมตราสารทุนและปรับนโยบายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนัก

ลงทุนในสภาวการณตาง ๆ ของตลาด 
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การศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวน 

กรณีศึกษา หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในจังหวัดศรีสะเกษ 

A study of problems and strategy formulation to increase sales of wine 

products: a case study of Srithai Wine (1991) Limited Partnership in Sisaket 
 

พัชรพล เลศิสกุลรุงเรือง0

1 และ อนุฉัตร ช่ำชอง1

2 

Patcharapol Lertsakunrungruang and Anuchat Chamchong 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของปญหายอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 

ลดลง และกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 กลุมผูใหขอมูล 

คือ ผูบริโภคไวนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 คน และผูบริหาร หจก.ศรีไทยไวน 1991 จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย คือ แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหปญหาและสาเหตุดวยผัง

กางปลา คนหาแนวทางการแกไขปญหาโดยใชการวิเคราะห SWOT Analysis และ TOWS Matrix  ผลการวิจัย พบวา 1. 

สาเหตุที่ทำใหยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 ลดลง คือ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 4 

ดาน ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด และดานสภาพแวดลอมในการใหบริการ และดาน

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑไวน ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลใหรานอาหารและโรงแรมบางแหง

เปดจำหนายไมได สงผลใหบริษัทประสบปญหาการขายสินคาใหกับรานอาหารและโรงแรม 2. แนวทางเลือกสำหรับการแกไข

ปญหา คือ แนวทางดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแนวทางที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายไดมากที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นๆ 

โดยการจัดใหมีการทดลองชิมไวน และมีการประชาสัมพันธผานทางออนไลนของราน เชน เฟสบุค ไลน เปนตน รวมถึงจัด

โปรโมชั่นสวนลดในการซื้อไวนสำหรับลูกคาที่ซื้อไวนเปนจำนวนมาก  

 

คำสำคัญ: กลยุทธการเพิ่มยอดขาย, ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑไวน, ผลิตภัณฑ

ประเภทไวน 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the root cause of the problem of the Srithai Wine 1991 

Limited Partnership's decline in wine sales and formulate marketing strategies to increase sales. The 

respondents consisted of 30 wine consumers in Sisaket and one executive from Srithai Wine 1991 Limited 

Partnership. The research tool was an interview form. Data were analyzed by content analysis. Problems 

and causes were analyzed with fishbone diagrams. Solutions were searched by SWOT Analysis and TOWS 

Matrix. The results of the research found that 1. The reason for the decline in wine sales of Srithai Wine 

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: Ping.ping777@hotmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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1991 Limited Partnership was the service marketing mix in 4 aspects, namely price, distribution channel, 

marketing promotion, service environment, and wine buying behavior has been affected by the COVID-19 

epidemic. As a result, some restaurants and hotels cannot be opened for sale. The company faced the 

problem of selling products to restaurants and hotels. 2. An alternative approach to solving the problem 

is marketing promotion, which is the one that has the greatest chance of increasing sales compared to 

other approaches. It should provide wine tasting and publicity online such as on Facebook, Line, etc. It 

includes discounts for customers who purchase large quantities of wine.  

 

Keywords: Sales Strategy, Service Marketing Mix, Wine Buying Behavior, Wine 

 

1. บทนำ 
 

     หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไดรับการจัดตั้งเปนศูนยกระจายสินคาไวนของบริษัทหลัก ประจำจังหวัดพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

และจังหวัดใกลเคียง จึงทำใหไมมีคูแขงขันในทองถิ่น โดยคูแขงขันหลักของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 เปนกลุมธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม (Modern Trade) รายใหญในจังหวัดศรีสะเกษ ไดแก 7-11, Lotus extra, Lotus express, Lotus market , Big 

C, Big C market และ Mini Big C เปนตน ซึ่งธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเหลานี้มีสาขาที่มากกวา หจก. ศรีไทยไวน 1991 และมี

สินคาที่หลากหลายกวา ทำใหผูบรโิภคหันไปเลือกซื้อสินคาของกลุมธุรกิจคาปลีกสมัยใหม แตอยางไรก็ตาม กลุมธุรกิจคาปลีก

สมัยใหมก็ยังไมสามารถใหความรูในเรื่องไวนกับผูบริโภคได เนื่องจากไมมีพนักงานที่ใหคำแนะนำประจำจุดขาย ซึ่งแตกตาง

จาก หจก. ศรีไทยไวน 1991 ที่สามารถใหความรู ชวยแนะนำใหผูบริโภคเขาใจ และตอบสนองความตองการไดจริงๆ โดย

ยอดขายไวนของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในป 2563 ถือเปนสินคาขายดีเปนอันดับ 3 ของสินคา 1 ใน 5 ที่ขายดีที่สุด แตในป 

2564 ยอดขายไวนลดลงจากป 2563 ทำใหไวนกลายเปนสินคาขายดีอันดับที่ 5 ซึ่งตกลงมา 2 อันดับ ในสินคาที่ขายดีที่สุด

ของหจก. ศรีไทยไวน 1991 (หจก. ศรีไทยไวน 1991, 2564) อาจเปนผลมาจากหลายปจจัย เชน สถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ปจจัยสวนประสมการตลาด หรือ พฤติกรรมการบริโภคของลูกคา เปนตน ดวยเหตุนี้จึงทำใหพนักงานขาย

ไดรับความกดดันในการเพิ ่มยอดขาย ซึ ่งมีผลตองานขายโดยตรง อีกทั ้งเมื ่อยอดขายลดลง ทำใหพนักงานขายไดรับ

คาตอบแทนจากการขายไวนถึงเปาหมายลดลงดวย ก็จะยิ่งสงผลใหพนักงานขายขาดแรงจูงใจในการทำงาน และอาจเปนผล

ตอการลาออกของพนักงานตอไปในอนาคตได (วรรณวจี ดิสกะประกาย, 2563) ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจ

ศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวน กรณีศึกษา หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในเขตพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหายอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 ลดลง และกำหนด

กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 โดยผลที่ไดสามารถนำไปกำหนด

แนวทางในการเพิ่มยอดขายใหกับ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร  
 

     ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพของคนที่แตกตางกัน ซึ่งสงผล

ใหมีพฤติกรรม อารมณ คานิยม ความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกัน โดยหากนักการตลาดจะวางแผนการตลาดก็จะตองให
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ความสำคัญกับลักษณะประชากรศาสตร เนื่องจากเปนประชากรกลุมเปาหมายที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นใน

การตัดสินใจซื้อแตกตางกันไปดวย (รวิกร สยามิภักดิ์, 2559) 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
 

    พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการของผุบริโภค ในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนอง

ตอส่ิงเราและความตองการของตนเอง ซึ่งในงานวิจัยนี้เลือกศึกษาพฤติกรรม 5 ดาน ไดแก โอกาสในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ 

วัตถุประสงคในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ และผูที่มีอิทธิพลในการซื้อ (สุภาวดี รอดประเสริฐ, 2562) 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายทาง

การตลาด ประกอบดวย ปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) ผลิตภัณฑและบริการ 2) ราคา 3) ชองทางการจัดจำหนาย 4) การสงเสริม

การตลาด 5) บุคคลและพนักงาน 6) กระบวนการใหบริการ และ 7) สิ่งแวดลอมในการใหบริการ (ชนาธิป ลี้ชัยมงคล, ธัมมะ

ทินนา ศรีสุพรรณ และประสิทธิชัย นรากรณ, 2564)  

 

2.4 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้  

 

     การตัดสินใจซื้อ เปนกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ประกอบดวยการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูล 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อสินคา และการประเมินหลังการซื้อสินคา (วรรณวจี ดิสกะประกาย, 2563) 

 

2.5 แนวคิด ทฤษฎีกางปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  

 

     แผนผังกางปลา เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั ้งหมดที่เปนไปไดที่อาจ

กอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) โดยผังกางปลาประกอบดวย 1) สวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect) อยูที่

หัวปลา และ 2) สวนสาเหตุ (Causes) จะเขียนไวในกางปลาแตละกาง (สุนันทา รัตนวลี และผุสดี พลสารัมย, 2562) 

2.6 การวิเคราะห SWOT  

 

     การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหธุรกิจหรือองคกรเพื่อคนหาจุดแข็ง (Strengths)  จุดออน  (Weaknesses) โอกาส  

(Opportunities)  และอุปสรรค (Threats)  ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื ่อนํามาวิเคราะหและแกปญหา 

(ณัฎฐณิชา เพชรแกว และปริณทิพย ภูขะโร, 2564) 

 

2.7 การวิเคราะห TOWS Matrix  

 

     การวิเคราะห TOWS Matrix ประกอบดวย (1) ยุทธวิธีเชิงรุก (SO-Strategy) เปนการจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาสเพื่อ

กอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน (2) ยุทธวิธีเชิงปองกัน (ST-Strategy) เปนการนําจุดแข็งมาใชเพื ่อปองกันหรือ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น (3) ยุทธวิธีเชิงแกไข (WO-Strategy) เปนการนําโอกาสมาใชแกไขจุดออนใหเกิดประโยชน
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ตออุตสาหกรรม (4) ยุทธวิธีเชิงรับ (WT-Strategy) เปนการหายุทธวิธีที่จะสามารถกําจัดจุดออนที่จะเกิดขึ้นไดและสามารถ

ปองกันอุปสรรคไดดวยในคราวเดียวกัน (วิชิต หลอจีระชุณหกุล, วลัยลักษณ อัตธีรวงศ, และกนกกรรณ ลี้โรจนาประภา, 

2561) 

 

2.8 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

        

      อนุชิต แสงออน (2557) ไดศึกษากลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวนในรานไวนบารแอนดเรสเตอร

รองทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผลการวิเคราะหระดับทัศนคติเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกลุมอางอิงในภาพรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ความคาดหวังจากการดื่มไวนในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ผล

การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดื่มไวนในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ผล

การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดีในการดื่มไวน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมการตลาด กลุมอางอิง และความคาดหวัง สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวน 

พฤติกรรมการดื่มไวนสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมตอการดื่มไวน และความพึงพอใจโดยรวมสงผลตอความภักดีตอการดื่ม

ไวนในรานไวนบารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

      วิระศักดิ์ วิริยะปรีชา (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข 

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัท โดยมีรายได 10,000-15,000 บาทตอเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เรื่องปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเพียงปจจัยดานเพศ อายุ 

การศึกษาและอาชีพ เทานั้น ที่มีความแตกตางกัน ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข 

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี มีเพียงปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดานบุคลากรปจจัยดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพเทานั้นที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และดานปจจัยดาน

อื่น ๆ ของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไดแก ราคาการจัดจำหนายการสงเสริมการตลาดและ

กระบวนการที่ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียรชางโฉมใหมของผูบริโภคในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

      ศุภกิจ พิมพเสน (2564) ไดศึกษาความเสี่ยงและกลยุทธทางธุรกิจหลังจบวิกฤติการณ COVID-19 และการหาโอกาสใหม

ในการดำเนินธุรกิจหลังจบวิกฤตการณของกลุมธุรกิจไวนในประเทศไทย พบวา กลุมผูนำเขาไวนเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจจาก 

B2B เปน B2C และมีแนวโนมจะเนนดานนี้มากขึ้น ขณะที่กลุมรานอาหารที่จำหนายไวนและผูเชี ่ยวชาญ (Sommeliers) 

ไดรับผลจากการ disruption ของกลุมผูนำเขาไวนทำใหตองปรับลดและเลิกขายไวนบางชนิดและเนนการตอรองกับกลุมผู

นำเขาไวนมากขึ้น สุดทายกลุมผูบริโภคมีแนวโนมที่บริโภคไวนที่ราคาถูกลงหรือลดความถี่ในการบริโภคไวนราคาสูงลดลง 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากร คือ ผูบริโภคไวนในจังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคไวนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 

คน และผูบริหาร หจก.ศรีไทยไวน 1991 จำนวน 1 คน กำหนดขนาดจำนวนกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑความเพียงพอของ

ขอมูล และทำการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Marshall, 1996) เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-
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depth Interview) จำนวน 2 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณเชิงลึกสำหรับเจาของกิจการ ประกอบดวย 3 สวน ซึ่งเปน

ลักษณะคำถามปลายเปด (Open–Question)  ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปและ

ยอดขาย ของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 และสวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับสาเหตุของยอดขายไวนที่ลดลง ของ หจก.ศรีไทยไวน 

1991 และชุดที่ 2 แบบสัมภาษณเชิงลึกสำหรับผูบริโภค ประกอบดวย 4 สวน ซึ่งเปนลักษณะคำถามปลายเปด (Open–

Question)  ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อไวนของผูบริโภค 

สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 

1991 และสวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 โดยทำการเก็บรวมรวมขอมูล 2 แบบ 

คือ ไดแก 1. ขอมูลแบบปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริโภคไวนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 

30 คน และผูบริหาร หจก.ศรีไทยไวน 1991 จำนวน 1 คน และ 2. ขอมูลแบบทุติยภูมิ เปนการศึกษาคนควาจากขอมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวน กรณีศึกษา หจก. ศรีไทยไวน 

1991 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และทำการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห

ปญหาและสาเหตุดวยผังกางปลา คนหาแนวทางการแกไขปญหาโดยใชการวิเคราะห SWOT Analysis และ TOWS Matrix    

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      

     ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อไวนของผูบริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผูบริโภคสวนใหญ ซื้อไวนเมื่อมีงานเลี้ยง

สังสรรค หรือเทศกาลตางๆ ปริมาณในการซื้อไวนตอครั้ง จำนวน 1-3 ขวด มีวัตถุประสงคในการซื้อไวน คือ ซื้อมาดื่มและ

ถายรูปลงโซเชียล จำนวนครั้งในการซื้อไวนตอเดือน คือ 1-3 ครั้ง ผูที่มีอิทธิพลในการซื้อไวน คือ เพื่อน และคนรอบขาง 

สอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต แสงออน (2557) ที่ศึกษากลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวนในรานไวน

บารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มไวน 2-3 ครั้งตอเดือน สวนใหญดื่ม

เพื่อความสนุกสนานราเริงกับกลุมเพื่อน  

     ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑไวน ของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

พบวา 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา คุณภาพไวนที่ หจก. ศรีไทยไวน 1991 จัดจำหนายมีคุณภาพดี ดื่มงาย ซึ่งเปนไวนยี่หอที่มี

ชื่อเสียง มีสินคาใหเลือกมากมาย 2) ดานราคา พบวา จำหนายไวนที่มีราคาใหเลือกหลากหลาย ซึ่งมีความคุมคากับคุณภาพ

ของไวน และราคาจับตองได 3) ดานชองทางการจัดจำหนายไวน พบวา ทำเลที่ตั้งของรานเหมาะสม ซึ่งมีเวลาเปดปดรานที่

เหมาะสมเชนเดียวกัน 4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึงทั้งออฟไลนและออนไลนรวมถึงมีการ

มีการจัดทำโปรโมชั่น เชน การลด แลก แจก แถม แตไมมีการจัดทำบัตรสมาชิก และไมมีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล 

อีกทั้งไมมีการใหทดลองชิมไวนกอน 5) ดานบุคคล พบวา พนักงานที่จำหนายไวนของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ใหคำแนะนำ

หรือใหความรูเกี่ยวกับไวนแกลูกคาเปนอยางดี 6) ดานสภาพแวดลอมในการใหบริการ พบวา ภายในรานมีการจัดวางสินคาไม

เปนระเบียบ และไมสะดวกในการเลือกซื้อไวน 7) ดานกระบวนการ พบวา รานใหบริการที่รวดเร็วไมรอนาน สอดคลองกับ

งานวิจัยของกมลชนก เศรษฐบุตร (2560) ที่ศึกษาระบบชองทางการจัดจําหนายไวนในเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี พบวา 

ปจจัยดานตลาด ดานสวนประสมการตลาด ทำใหเกิดการแขงขันกนัมากขึ้นในตลาดไวน แตก็ไมไดมีความรุนแรงมากเมื่อเทียบ

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทอื่นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของนีระนุช โชติพันธ และสุภาพร  คูพิมาย (2558) ที่ศึกษาสวน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอชองทางการจัดจําหนายไวน พบวา ผูบริโภคไวนมีระดับความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ

โดยรวมอยูในระดับมาก ในเรื่องของอายุของไวน (ปที่ผลิต) และรสชาติ กลิ่นของไวน ความเปนเอกลักษณของยี่หอ และ

ชื่อเสียงของยี่หอ สินคา ดานราคา ใหความสำคัญกับราคาไวนถูกกวายี่หอทั่วไปที่มีกรรมวิธีการผลิตที่คลายกัน  ดานสถานที่

การจัดจําหนาย ใหความสำคัญกับบรรยากาศของสถานที่เหมาะสมกับการเลือกไวน ทําเลที่ตั้ง ดานการสงเสริมการตลาด ให
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ความสำคัญกับการมีการจัดทําไวนเทสติ้งใหกับลูกคาสม่ำเสมอ มี PR ประจําหนา รานมีการจัดโฆษณาในส่ืออินเตอรเน็ต และ

มีสวนลดเมื่อซื้อสินคาในจํานวนมาก ดานพนักงาน ใหความสำคัญกับการพนักงานใหบริการอยางรวดเร็ว พนักงานมีความ

สุภาพ แตงกายเหมาะสมในการพบลูกคา และพนักงานมีความรู เกี่ยวกับไวนเปนอยางดีสามารถใหคําแนะนําได ดานกายภาพ

และการนําเสนอใหความสำคัญกับสถานที่จําหนายไวนมีภาพลักษณที่ดี สถานที่จําหนายไวนใหความรูสึกปลอดภัยในการเขา

ไปใชบริการ และสถานที่จําหนายไวนมีอุปกรณในการใหบริการที่เหมาะสม และดานกระบวนการในการใหบริการ ให

ความสำคัญกับมีกระบวนการบริการที่ รวดเร็ว  

      ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไวน ของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ชวงเวลาใน

การซื้อไวนเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค หรือเทศกาลตางๆ กอนการตัดสินใจซื้อไวนจะคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ กอน เชน หา

จาก internet หรือโซเชียลมีเดีย และสอบถามผูที่มีประสบการณเรื่องไวน มีการเปรียบเทียบขอมูลของไวนกอนตัดสินใจซื้อ 

โดยมีการเปรียบเทียบดานราคา รสชาติ พันธองุน ปที่ผลิต และประเทศที่ผลิต จะมีการแนะนำเพื่อนหรือคนรูจักใหไปซื้อไวน

กับรานที่ซื้อแลวประทับใจ และหากพึงพอใจตอการใหบริการของรานที่จำหนายไวน จะตัดสินใจกลับไปซื้อซ้ำที่รานเดิม 

สอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต แสงออน (2559) ที่ศึกษากลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวนในรานไวน

บารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการดื่มไวนสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมตอการ

ดื่มไวน และความพึงพอใจโดยรวมสงผลตอความภักดีตอการดื่มไวนในรานไวนบารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

     ผลการวิเคราะห SWOT ของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบวา จุดแข็ง ไดแก 1) ไวนที่จำหนาย

มีคุณภาพดี หลากหลายยี่หอ มีสินคาใหเลือกมากมาย และเปนยี่หอที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่หอใหมและเกา 2) หจก. ศรีไทยไวน 

1991 มีความนาเชื่อถือ มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักกันเปนวงกวาง เนื่องจากเปดใหบริการมาเปนเวลานาน 3) จำหนายไวนที่มี

ราคาใหเลือกหลากหลาย เริ่มตนตั้งแตราคาหลักรอยขึ้นไป ตามเกรดของไวน และราคาไวนมีความคงที่ 4) ชองทางการตดิตอ

สะดวกและหลากหลาย ซึ่งสามารถคนหาชองทางการติดตอในกูเกิลไดงายและรวดเร็ว5) พนักงานใหการแนะนำหรือใหความรู

เกี่ยวกับไวนแกลูกคาเปนอยางดี มีความรูความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 6) สิ่งแวดลอมในการใหบริการดี 

และ 7) กระบวนการบริการรวดเร็ว งาย และสะดวก จุดออน ไดแก 1) ติดปายราคาไวนไวไมชัดเจน ตองสอบถามพนักงานใน

ราน2) หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไมมีสวนลดในการซื้อไวน 3) ทำเลที่ตั้งของรานไมเหมาะสม เนื่องจากรานตั้งอยูตรงส่ีแยกจงึทำ

ใหที่จอดรถไมเพียงพอ4) หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไมมีการใหทดลองชิมไวนกอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5) ภายในรานไม

สะดวกในการเลือกซื้อไวน เนื่องจากไมแบงแยกประเภทไวนและพันธองุนจึงยากตอการเลือกซื้อสินคา โอกาส ไดแก 1)  

การเขามาของคูแขงขันรายใหมในการจำหนายไวนในจังหวัดศรีสะเกษมีคอนขางนอย 2)  พฤติกรรมผูบริโภคมีแนวโนม

ในการดื่มไวนมากขึ้นทุกวัน ซึ่งมาจากเทรนที่มีการรักสุขภาพมากขึ้น 3)  ลูกคามีความประทับใจในการใหบริการทุกๆครั้งที่

ไดเขารับบริการ และ 4) อุปกรณมีความทันสมัย และ อุปสรรค ไดแก 1) ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

ทำใหบริษัทประสบปญหาการขายสินคาใหกับรานอาหารและโรงแรม ซึ่งเปดจำหนายไมไดตามนโยบายของรัฐบาล 2) รัฐบาล

มีมาตรการในการเปด-ปดราน ซึ่งไมสามารถเปดจำหนายไดตามเวลาเดิมกอนเกิดโรคระบาดโควิด-19 และ 3) การแพรระบาด

ของโควิด-19 ทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง สงผลใหยอดขายผลิตภัณฑไวนลดลงดวย 

     ผลการวิเคราะห TOWS Matrix ของ หจก. ศรีไทยไวน 1991 พบวา 1. กลยุทธเชิงรุก ไดแก 1) เพิ่มการประชาสัมพันธให

ผูบริโภคทราบในเรื่องของไวนที่จำหนายมีคุณภาพดี หลากหลายยี่หอ มีสินคาใหเลือกมากมาย และเปนยี่หอที่มีชื่อเสียง ทั้ง

ยี่หอใหมและเกา เริ่มตนตั้งแตราคาหลักรอยขึ้นไป ตามเกรดของไวน โดยการประชาสัมพันธผานทางออนไลนของราน เชน 

เฟสบุค ไลน เปนตน เพื่อเพิ่มชองทางการจำหนายทางออนไลน 2) จัดทำลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อใหมีความรวดเร็ว 

และดูแลความสะอาดในสถานที่ใหบริการใหพรอมอยูเสมอ 3) อธิบายใหลูกคาเห็นถึงสรรพคุณของสินคา โนมนาวใหลูกคาเกิด

การซื้อ โดยการจัดอบรมพนักงาน 2. กลยุทธเชิงแกไข ไดแก 1) เพิ่มการสงเสริมการตลาดโดยมีสวนลดในการซื้อไวนสำหรับ
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รับลูกคาที่ซื้อไวนเปนจำนวนมาก หรือจัดโปรโมชั่นซื้อไวนแถมแกวไวน 2) เพิ่มพื้นที่ลานจอดรถใหเพียงพอตอจำนวนผูมาใช

บริการ 3) จัดเตรียมไวน 10 อันดับแรกที่ขายดีที่สุดในรานไวสำหรับการชิมกอนตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และแยกประเภท

ไวนไวอยางชัดเจน 3. กลยุทธเชิงปองกัน ไดแก 1) จัดหาไวนที่จำหนายมีคุณภาพดี หลากหลายยี่หอ มีสินคาใหเลือกมากมาย 

และเปนยี่หอที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่หอใหมและเกา เริ่มตนตั้งแตราคาหลักรอยขึ้นไป ตามเกรดของไวน มาไวในรานเพื่อใหลูกคา

สามารถเลือกซื้อไดหลากหลายขึ้น 2) เพิ่มการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง มีการ

จัดเตรียมเจลแอลกอฮอร มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับลูกคาที่มาใชบริการ และพนักงานทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีน เพื่อ

เพิ่มความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภคที่เขามาใชบริการ และ 4. กลยุทธเชิงรับ ไดแก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน เฟสบุค เพื่อ

เผยแพรใหลูกคารับรูถึง โปรโมชั่นตางๆ ของทางราน ทำใหเพิ่มความสนใจแกรานอาหารและโรงแรม 

     ผลการศึกษาสาเหตุของปญหา พบวา สาเหตุที่ทำใหยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 ลดลง 

ประกอบดวย 2 ดาน คือ 1. สาเหตุดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ไดแก 1) ดานราคา หจก. ศรีไทยไวน 1991 

ติดปายราคาไวนไวไมชัดเจน ตองสอบถามพนักงานในราน และไมมีสวนลดในการซื้อไวน 2) ดานชองทางการจัดจำหนาย 

หจก. ศรีไทยไวน 1991 มีทำเลที่ตั้งของรานไมเหมาะสม เนื่องจากรานตั้งอยูตรงสี่แยกจึงทำใหที่จอดรถไมเพียงพอ 3) ดาน

สงเสริมการตลาด  หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไมมีการใหทดลองชิมไวนกอนการตัดสินใจซื ้อของผู บริโภค และ 4) ดาน

สภาพแวดลอมในการใหบริการ ภายในรานไมสะดวกในการเลือกซื้อไวน เนื่องจากไมแบงแยกประเภทไวนและพันธองุนจงึยาก

ตอการเลือกซื้อสินคา และ 2. สาเหตุดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑไวน หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหผูบริโภคนั่งดื่มที่รานไมไดตามนโยบายของรัฐบาลน รวมถึงซึ่งรานอาหารและโรงแรมบาง

แหงเปดจำหนายไมได สงผลใหบริษัทประสบปญหาการขายสินคาใหกับรานอาหารและโรงแรม สอดคลองกับงานวิจัยของ 

Wolf et al. ที่ศึกษา Generation Z และคนทำงานที่บานผลักดันการเติบโตของการบริโภคไวนในแคลิฟอรเนียในชวงล็อก

ดาวนวิกฤต COVID-19 พบวา ผูบริโภคไวนประมาณครึ่งหนึ่งเพิ่มการบริโภคไวนที่บานในชวงล็อกดาวน และคาดวาจะเพิ่ม

ระดับการบริโภคไวนตอไปหลังวิกฤตโควิด-19 โดยการซื้อไวนออนไลนมีแนวโนมสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของอนุชิต แสง

ออน (2557) ที่ศึกษากลยุทธทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวนในรานไวนบารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวา สวนประสมการตลาด กลุมอางอิง และความคาดหวัง สงผลตอพฤติกรรมการดื่มไวน พฤติกรรมการ

ดื่มไวนสงผลตอความพึงพอใจโดยรวมตอการดื่มไวน และความพึงพอใจโดยรวมสงผลตอความภักดีตอการดื่มไวนในรานไวน

บารแอนดเรสเตอรรองทของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ พิมพเสน (2564) ที่ศึกษา

ความเสี่ยงและกลยุทธทางธุรกิจหลังจบวิกฤติการณ COVID-19 และการหาโอกาสใหมในการดำเนินธุรกิจหลังจบวิกฤตการณ

ของกลุมธุรกิจไวนในประเทศไทย พบวา กลุมผูนำเขาไวนเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจ B2C และมีแนวโนมจะเนนดานนี้มากขึ้น 

และกลุมรานอาหารที่จำหนายไวนและผูเชี่ยวชาญ (Sommeliers) ไดรับผลจากการ disruption ของกลุมผูนำเขาไวนทำให

ตองปรับลดและเลิกขายไวนบางชนิดและเนนการตอรองกับกลุมผูนำเขาไวนมากขึ้น สุดทายกลุมผูบริโภคมีแนวโนมที่บริโภค

ไวนที่ราคาถูกลงหรือลดความถี่ในการบริโภคไวนราคาสูงลดลง 

     แนวทางเลือกที่ใชการแกไขปญหา คือ แนวทางดานการสงเสริมการตลาด แมวาแนวทางนี้จะมีคาใชจายสูงที่สุดเมื่อเทยีบ

กับแนวทางอื่นๆ แตผลโอกาสที่ยอดขายผลิตภัณฑไวนเพิ่มขึ้นมีสูงกวาแนวทางอื่นๆ เนื่องจากลูกคามีความคิดเห็นวา หจก. ศรี

ไทยไวน 1991 ไมมีการจัดใหทดลองชิมไวน ซึ่งเหตุผลนี้เปนปจจัยที่ทำใหลูกคาไมมีแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑไวน จึงควร

เพิ่มการสงเสริมการตลาด เพื่อชักชวนใหลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไวนไดรวดเร็ว และเพิ่มความสนใจใหแกรานอาหารและ

โรงแรมที่มีการจัดจำหนายไวนไดอีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของนีระนุช โชติพันธ และสุภาพร  คูพิมาย (2558) ที่ศึกษา

สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอชองทางการจัดจําหนายไวน พบวา ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสำคัญกับการมี

การจัดทําไวนเทสติ้งใหกับลูกคาสม่ำเสมอ มี PR ประจําหนา รานมีการจัดโฆษณาในสื่ออินเตอรเน็ต และมีสวนลดเมื่อซื้อ

สินคาในจำนวนมาก 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

      

     ผลการวิจัย พบวา 1. สาเหตุที่ทำใหยอดขายผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 ลดลง พบวา สาเหตุ

ประกอบดวย 2 ดาน คือ 1. สาเหตุดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ไดแก 1) ดานราคา ติดปายราคาไวนไวไม

ชัดเจน ตองสอบถามพนักงานในราน และไมมีสวนลดในการซื้อไวน 2) ดานชองทางการจัดจำหนาย มีทำเลที่ตั้งของรานไม

เหมาะสม เนื่องจากรานตั้งอยูตรงสี่แยกจึงทำใหที่จอดรถไมเพียงพอ 3) ดานสงเสริมการตลาด  ไมมีการใหทดลองชิมไวนกอน

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และ 4) ดานสภาพแวดลอมในการใหบริการ ภายในรานไมสะดวกในการเลือกซื้อไวน เนื่องจาก

ไมแบงแยกประเภทไวนและพันธองุนจึงยากตอการเลือกซื้อสินคา และ 2. สาเหตุดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑไวน หจก. 

ศรีไทยไวน 1991 ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทำใหผูบริโภคนั่งดื่มที่รานไมไดตามนโยบายของ

รัฐบาล รวมถึงรานอาหารและโรงแรมบางแหงเปดจำหนายไมได สงผลใหบริษัทประสบปญหาการขายสินคาใหกับรานอาหาร

และโรงแรม และ 2. แนวทางเลือกที่ใชการแกไขปญหา คือ แนวทางดานการสงเสริมการตลาด แมวาแนวทางนี้จะมีคาใชจาย

สูงที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นๆ แตผลโอกาสที่ยอดขายผลิตภัณฑไวนเพิ่มขึ้นมีสูงกวาแนวทางอื่นๆ เนื่องจากลูกคามีความ

คิดเห็นวา หจก. ศรีไทยไวน 1991 ไมมีการจัดใหทดลองชิมไวน ซึ่งเหตุผลนี้เปนปจจัยที่ทำใหลูกคาไมมีแรงจูงใจในการซื้อ

ผลิตภัณฑไวน จึงควรเพิ่มการสงเสริมการตลาด เพื่อชักชวนใหลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไวนไดรวดเร็ว และเพิ่มความสนใจ

ใหแกรานอาหารและโรงแรมที่มีการจัดจำหนายไวนไดอีกดวย โดยที่ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการแกไขปญหาที่ทำใหยอดขาย

ผลิตภัณฑประเภทไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 เพิ่มขึ้น ประกอบดวย 1) ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ดูไดจากผลประกอบการ ราย

เดือน รายไตรมาส และรายป เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอนหนา และพบวา  แนวทางดานการสงเสริมการตลาด 

สามารถเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑไวนไดสูงถึง 5,000,000 บาท/ป และ 2) ความพึงพอใจของลูกคา โดยการใหลูกคาทำ

แบบสอบถามหลังการมาใชบริการซื้อไวนของ หจก.ศรีไทยไวน 1991 

 

5.2 ขอเสนอแนะ  

 

     จากการศึกษา ผูวิจัยไดเลือกแนวทางดานการสงเสริมการตลาด มาใชในการแกไขปญหายอดขายไวนลดลงของหจก. ศรี

ไทยไวน 1991 แมวาแนวทางนี้จะมีคาใชจายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่นๆ แตผลโอกาสที่ยอดขายผลิตภัณฑไวนเพิ่มขึ้นมี

สูงกวาแนวทางอื่นๆ ไมมีการจัดใหทดลองชิมไวน ซึ่งเหตุผลนี้เปนปจจัยที่ทำใหลูกคาไมมีแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑไวน จึง

ควรเพิ่มการสงเสริมการตลาด เพื่อชักชวนใหลูกคาตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไวนไดรวดเร็ว และเพิ่มความสนใจใหแกรานอาหาร

และโรงแรมที่มีการจัดจำหนายไวนไดอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกแนวทางเลือกนี้ในการแกไขปญหาในครั้งนี้ โดยการ

ประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบในเรื่องของไวนที่จำหนายมีคุณภาพดี หลากหลายยี่หอ มีสินคาใหเลือกมากมาย และเปนยี่หอ

ที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่หอใหมและเกา เริ่มตนตั้งแตราคาหลักรอยขึ้นไป ตามเกรดของไวน โดยการประชาสัมพันธผานทางออนไลน

ของราน เชน เฟสบุค ไลน เปนตน หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรใหลูกคารับรูถึงโปรโมชั่นตางๆ ของทางราน ทำ

ใหเพิ่มความสนใจแกผูบริโภค รวมถึงจัดใหมีพนักงานขายไวนประจำจุดขาย และทำการตลาดทางตรงโดยการสงอีเมล เฟสบุค 

หรือไลน สินคาหรือโปรโมชั่นสินคาเพื่อแจงใหลูกคาทราบอยางสม่ำเสมอ 3) การสงเสริมการขาย ไดแก มีการใหทดลองชิม

ไวนกอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และจัดโปรโมชั่นสวนลดในการซื้อไวนสำหรับรลูกคาที่ซื้อไวนเปนจำนวนมาก หรือจัด

โปรโมชั่นซื้อไวนแถมแกวไวน 
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     สำหรับขอเสนอแนะในงานวิจัยในอนาคตควรศึกษาการศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ

ประเภทไวน ในเชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยนี้วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และควรมี

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของลูกคาทั่วไปกับลูกคาที่เปนผูประกอบการเพื่อเปรียบเทียบสาเหตุ

ของยอดขายไวนลดลงวาเหมือนหรือตางกันอยางไร และสามารถกำหนดกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุมลูกคาที่มี

โอกาสเปนไปไดมากกวา 

 

5.3 ขอเสนอจำกัดในงานวิจัย 

     การศึกษานี้เปนเพียงการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูบริโภคเทานั้น ซึ่งเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากขึ้นควรมี

การศึกษาในเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ รวมทั้งควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของลูกคาทั่วไปกับลูกคาที่เปนผูประกอบการเพื่อเปรียบเทียบสาเหตุของยอดขายไวนลดลง

วาเหมือนหรือตางกันอยางไร และสามารถกำหนดกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุมลูกคาที่มีโอกาสเปนไปได

มากกวา 
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สวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลกัษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องใชไฟฟายี่หอ สมารทโฮม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Service marketing mix (7P’s) and brand image factors on consumers purchasing 

decision of Smarthome electrical appliances in Bangkok 
 

พัตราภรณ สำเร็จศิริปญญา0

1 และ อนุฉัตร ชำ่ชอง1
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Pattraporn Samretsiripunya and Anuchat Chamchong 

  

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟา

ยี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิง

ปริมาณโดยสำรวจกลุ มประชากร 400 คน เปนกลุ มผู บริโภคที ่เคยซื ้อเครื่องใชไฟฟาสมารทโฮมและอาศัยอยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดาน

ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และภาพลักษณตราสินคา ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณคา ดานคุณประโยชน 

ดานบุคลิกภาพของผูใช มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

คำสำคัญ: เครื่องใชไฟฟา, ประชากรศาสตร, สวนประสมทางการตลาดบริการ, ภาพลักษณตราสินคา, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
The purpose of this research paper is to study demographic factors that influenced the purchasing 

decision of consumers located in Bangkok who bought Smarthome electrical home appliances. This study 

evaluates the marketing mix and brand image of Smarthome and how those factors influenced the 

purchasing decision. This research is a quantitative research with a sample size of 400 people, consisting of 

current and previous customers of Smarthome electrical appliances who live in Bangkok. The results show 

that demographic factors such as sex, age, educational level, status and income level have no significant 

influence on purchasing decision of Smarthome product in Bangkok. This study also shows that the 

marketing mix consisting of product, price, promotion and distribution channels alongside with brand image 
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which includes personal and physical appearance as well as brand values and user benefits do affect the 

purchasing decision of consumers. 

Keywords: electrical appliances, demography, marketing mix, brand image, purchase decision 

 

1. บทนำ 

     ปจจุบันเทคโนโลยีตางๆไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผูบริโภคตองการสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย

มากขึ้น เครื่องใชไฟฟาหลายชนิดจึงไดกลายมาเปนสิ่งจำเปนที่ชวยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

เครื่องใชไฟฟาสมารทโฮมเปนหนึ่งในผูผลิตและผูจำหนายเครื่องใชไฟฟาที่มีแนวคิดในการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อ

ตอบโจทยกับความตองการของลูกคาอยูตลอด ปจจุบันบริษัทเนนการทำการตลาดเชิงรุกดวยการจับกระแสความนิยมใหม

ในตลาด และมุงโฟกัสทำตลาดสินคาที่ตอบรับกระแสเรื่องสุขภาพ อาทิ หมอหุงขาวลดน้ำตาล และสินคานวัตกรรมอยางเครื่อง

ทำอาหารมัลติฟงกชั่นที่สามารถทำอาหารไดหลากหลายในเครื่องเดียว แมเครื่องใชไฟฟาชิ้นเล็ก อาทิ หมอหุงขาว หมอทอดไร

น้ำมัน เครื ่องป น ฯลฯ ซึ ่งเครื ่องใชไฟฟาเล็กถือเปนเซ็กเมนตที ่โดดเดนในป 2563 ดวยการเติบโตจนมีมูลคาในตลาด

เครื่องใชไฟฟาเพิ่มเปน 20% จากเดิม 7% เมื่อ 5 ปกอน หลังผูบริโภคหันมาทำอาหารเองมากขึ้นในระหวางล็อกดาวนและ

ทำงานที่บาน แตสำหรับป 2564 นี้ แนวโนมของเครื่องใชไฟฟาชิ้นเล็กอาจไมหวือหวาเทาที่ควร เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ-

กำลังซื้อที่หนักหนวงกวาปกอนมาก ซึ่งสงผลใหผูบริโภคระดับแมสไดรับผลกระทบหนัก และทำใหผูประกอบการแทบทุกคาย

ตองเบนเข็มไปชิงกำลังซื้อจากกลุมกลางและบน ปจจุบันภาพรวมตลาดเครื่องใชไฟฟาชิ้นเล็กไดรับผลกระทบจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจและกำลังซื้อของผูบริโภคที่ลดลงมาก หลังจากมีสถานการณโควิด-19 ที่ลากยาวมาตั้งแตปที่ผานมา โดยสวนหนึ่ง

สะทอนจากพฤติกรรมผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมแมสที่มีความตองการสินคาราคาถูกลงกวาเดิม ขณะที่กลุมไฮเอนด แมจะยังมี

กำลังซื้ออยู แตก็จะใหความสำคัญกับปจจัยความคุมคารวมกับฟงกชั่นดานสุขภาพ ซึ่งสถานการณของเครื่องใชไฟฟาสมารทโฮ

มถือวาเปนไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของตลาดครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อดูจากยอดขายของเครื่องใชไฟฟายี่หอ

สมารทโฮมที่จะเห็นวาในป 2563 นั้นมียอดขายที่เติบโตแบบกาวกระโดดซึ่งปจจัยการเติบโตมาจากผูบริโภคหันมาทำอาหาร

เองมากขึ้นในระหวางล็อกดาวนและทำงานที่บาน แตสำหรับป 2564 นี้ แนวโนมของยอดขายไมเปนไปตามการคาดการณ ซึ่ง

บริษัทไดคาดการณวาจะมียอดขายที่ 1,000 ลานบาท ซึ่งปจจุบันยอดขายสะสมเดือนมกราคม-กันยายนอยูที่ 620 ลานบาท 

ซึ่งถือเปนงานที่คอนขางหนักสำหรับเปาหมายปนี้เมื่อดูจากยอดขาย 9 เดือนที่ผานมา ขณะเดียวกัน ในแงของการทำโปรโมชั่น

เพื่อจูงใจก็มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการขายในชองทางออนไลนหรืออีคอมเมิรซที่ไดรับความนิยม และเปนชองทางที่

ทำใหเกิดการเปรียบเทียบราคาไดงายและบอยกวาในรานคาออฟไลน ประกอบกับการแขงขันของสินคาระดับแมสที่มีความ

รุนแรงมากขึ้น จากการมีแบรนดจนีรุกเขามาจำนวนมาก ขณะที่แบรนดตองเผชิญความทาทายดานตนทุนพุงสูง นอกจากนี้ จาก

การที่รานคาปลีกและรานสะดวกซื้อจำนวนหนึ่งเลื่อน-ชะลอการขยายสาขาออกไป ก็สงผลใหความตองการสินคาบางกลุม

ลดลงตามไปดวย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

     1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
      2.  เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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      3.  เพื่อศึกษาภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1.  เพื่อใหผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากงานวิจัยในการเขาถึงผูบริโภคไดตรงจุดและเปนแนวทางในการวาง

กลยุทธการตลาดกอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด 

     2.  เพื่อเปนแนวทางในการจัดการภาพลักษณผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาใหแกผูบริหารตราสินคา ตลอดจนผูที่มีความ

สนใจดานผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา 

      3.  สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการวิเคราะหเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะของประชากรศาสตร 

      ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (อางอิงใน ชัยฤทธิ์ ทองรอด 2559) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ 

เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การ ศึกษา เหลานี้เปน เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนการตลาด 

ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งสําคัญและสถิติที่วัดไดของ ประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัด

มากกวาตัวแปรอื่น ตัวแปรทางดาน ประชากรที่สําคัญดังนี้  

      1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอายุ แตกตางกัน นักการตลาดจึง

ใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของสวน ตลาด ไดคนควาความตองการของตลาดสวนเล็ก 

(Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอาย ุสวนนั้น  

      2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนการตลาดเชนกัน นักการตลาดตองศึกษาตัวแปรนี้ อยางรอบคอบ เพราะใน

ปจจุบันตัวแปรดานเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทาํงาน

มากขึ้น  

      3. ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปนเปาหมายที่ สําคัญของการใชความ

พยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสําคัญอยางยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจ

จํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร 

และโครงสรางดานส่ือที่เกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม  

      4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เปนตัวแปรสําคัญ ในการกําหนดสวนของ

ตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ำรวย แตอยางไรก็ตาม ครอบครัวที่มีรายไดต่ำจะเปนตลาดที่มีขนาด

ใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนการตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้ความสามารถในการจาย

สินคาหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเปนเกณฑรูปแบบการ

ดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมรายไดเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับ

ตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 

      ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปรญิ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรตัน (อางอิงใน กุลยา เมืองศรีและ ถนอมพงษ พานิช 2558) ไดอาง

ถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสำหรับธรุกิจบรกิาร (Service Mix) ของ Philip Kotler ไววาเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ

ธุรกจิทีใ่หบรกิารซึ่งจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกำหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย  
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      1. ดานผลิตภัณฑ(Product) เปนส่ิงซึง่สนองความจำเปนและความตองการของมนษุยไดคือ ส่ิงที่ผูขายตองมอบใหแก

ลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ

ที่อาจจับตองไดและผลิตภัณฑที่จับตองไมได  

      2. ดานราคา (Price) หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตวัเงินราคาเปนตนทุนของ (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบ

ระหวางคุณคา (Value) ของการบรกิารกับราคา (Price) ของบรกิารนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดงันั้นการ

กำหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจนและงายตอการจำแนกระดับบริการที่ตางกัน  

      3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานสถานที่ใหบริการสวนแรก คือ การเลือกทำเลทีต่ัง้ของธรุกิจบริการมี

ความสำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการทีผู่บริโภคตองไปรับบรกิารจากผูใหบรกิารในสถานที่ที่ผูใหบรกิารจัดไว ซึง่ควร

คำนึงถึงทำเลทีต่ั้งของคูแขงขันดวยโดยความสำคัญของทำเลทีต่ั้งจะเปนมีความสำคัญมากนอยแตกตางกันไปตาม

ลักษณะเฉพาะของธุรกิจบรกิารแตละประเภทในสวนของชองทางการจดัจำหนาย การกำหนดชองทางการจัดจำหนายตอง

คำนึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะของการบรกิาร ความจำเปนในการใชคนกลางในการจำหนายและลูกคาเปาหมาย

ของธุรกิจบรกิารนั้น  

     4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมอืหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผู

ใหบรกิารและผูรับบรกิาร โดยมีวัตถุประสงคเพือ่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช

บริการ โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาโดยเครื่องมอืที่ใชในการส่ือสารการตลาดบริการในการสงเสริมทางการตลาด

อาจทำได 4 แบบดวยกัน ซึง่เรยีกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาดหรือสวนประสมในการติดตอส่ือสาร ประกอบไปดวยการพัฒนา,การ

ขายโดยใชพนักงาน,การสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ 

     5. ดานบุคคล (People) หรือพนกังาน (Employee) ซึง่ตองอาศัยการคัดเลือกการฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางและเหนือคูแขงขัน เปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆ

ขององคกรเจาหนาที่ตองมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการมีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ

แกไขปญหาสามารถสรางคานยิมใหกับองคกร  

      6. ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและนำเสนอ

ลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคาโดยพยายามสรางคุณภาพ โดยรวมทั้งทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพือ่สราง

คุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการท่ีรวดเร็วหรือ

ผลประโยชนอ่ืนๆท่ีลูกคาควรไดรับหรือตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการ  

     7. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบยีบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบรกิารที่นำเสนอ

ใหกับผูใชบรกิารเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทำใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณตราสินคา  

      Aaker (อางในณัฐฌา เสรีวัฒนา 2563) ไดกลาวถึง องคประกอบของภาพลักษณตราสินคาวา เปนการแสดงถึงลักษณะ

ของตราสินคาที่บริษัทตองการที่จะสรางการรับรู และการจดจำของผูบริโภค ประกอบดวย   
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     1. ดานคุณสมบัติ เปนภาพลักษณมีอิทธิพลตอการรับรูกิจกรรมของบริษัทผานตัวผลิตภัณฑ เทคนิคและคุณภาพของสินคา 

ซึ่งหากภาพลักษณของตราสินคาดีปญหาที่เกิดขึ้นก็จะนอยในทางกลับกันหากภาพลักษณเปนลบจะสรางความไมพอใจตอ

ผูบริโภค  

     2. ดานคุณคา เปนภาพลักษณแบรนดส่ือสารถึงความคาดหวังภาพลักษณตราสินคาส่ือสารความคาดหวังผานกิจกรรมทาง

การตลาด เชน การโฆษณา การขายสวนบุคคลและการสื่อสารแบบปากตอปาก การสรางภาพลักษณที่ดีทำใหเกิดคุณคาตอ

ตราสินคา ซึ่งตราสินคา มักจะสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค  

     3. ดานบุคลิกภาพของผูใช เปนภาพลักษณตราสินคาที่บริษัทพยายามจะใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อออกแบบ การสำรวจ

พฤติกรรมของผูบริโภคใหเหมาะสมกับผูใชการสรางตราสินคาที่เหมาะสมกับผูบริโภค จะสามารถนำไปสูการตอบสนอง

ความสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัทกับลูกคา  

     4. คุณประโยชน สำหรับคุณประโยชนของสินคาสามารถที่จะสรางภาพลักษณตราสินคา ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการ

ยอมรับตอคุณภาพของสินคา สามารถตอบสนองตอความคาดหวังของผูบริโภคเมื่อผูบริโภคสามารถรับรูถึงคุณประโยชนของ

สินคาที่ไดรับจะสามารถสรางการยอมรับและสงผลตอภาพลักษณที่ดีตอผูผลิต 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ  

     ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ AIDA ของ St.Elmo Lewis (อางถึงใน สุกานดา ถิ่นฐาน 2562)  

     1. ความตั้งใจ (Attention) เริ่มตนที่ผูบริโภคจะตองรูจักสินคาและบริการนั้นกอน ซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคมีความตั้งใจใน

การรับสาร  

      2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยังไมเพียงพอผูบริโภคตองถูกเราความสนใจ จนสามารถแยกแยะ

สินคานั้นออกจากสินคาอื่นๆ ที่มีอยูในตลาด  

      3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุนจะกลายเปนความอยาก ความปรารถนา ที่จะไดครอบครองสินคานัน้ 

ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนที่สินคานั้นเสนอ ใหหรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปญหาที่มีอยูที่

สินคานั้นหยิบยื่นให  

      4. การกระทำ (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้นแลว กระบวนการซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อ ผูบริโภคกาวเขาสูขั้นตอน

สุดทายคือการซื้อสินคา จากแนวคิดการตัดสินใจสรุปไดวาการตัดสินใจเปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซื้อผลติภัณฑ

หรือบริการใด โดยมีปจจัยคือขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา สังคมและกลุมทางสังคม ทัศนคติของผูบริโภค เวลาและโอกาส ความ

ตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทำ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “สวนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณตราสินคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ

SMARTHOMEของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการแจก

แบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายเพื่อนำขอมูลที่ไดจากการ

สำรวจมาทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  กลุมตัวอยาง  (Simple) ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

ผูบริโภคที่เคยซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOHE และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุมประชากรมีขนาด

ใหญ ซึ่งผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนทราบเพียงวามีจำนวนมาก ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตร

ไมทราบขนาดตัวอยางของ  ของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคล่ือน

รอยละ 5 ซึ่งสูตรในการคำนวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร เพศ/ อาย/ุ ระดับ

การศึกษา/ สถานภาพ/ รายไดเฉล่ีย  

สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ/ 

ดานราคา/  ดานชองทางการจดัจำหนาย/ ดาน

การสงเสริมการตลาด/ ดานบุคคล /ดานลักษณะ

ทางกายภาพ/ ดานกระบวนการ  

ภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ/ ดาน

คุณประโยชน/ ดานคุณคา/ ดานบุคลิกภาพของ

ผูใช 

การตัดสินใจซื้อเคร่ืองใชไฟฟา 

SMARTHOME ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ผูวิจัยจึงทำการวิเคราะห โดยการนำขอมูลจากแบบสอบถามมารวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ แปลงขอมูลและเขารหัส 

ทำการประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อคำนวณหาคาสถิติตางๆที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล ไดแก  

     การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนสถิติที่ใชในการบรรยายหรืออธิบายลักษณะตางๆ ใน

ภาพรวมของกลุมตัวอยางหรือประชากร โดยทำการวิเคราะหขอมูล 4 สวน ดังนี้ 

     1. แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอป ผูวิจัยใช

วิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage)  

     2. แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     3. แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคาที่ผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     4. แบบสอบถามขอมูลเกี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อเคร ื ่ อ ง ใช  ไฟฟ าย ี ่ ห  อ  SMARTHOME ของผู  บร ิ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

     การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน เปนการใชสถิติในการ

ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจซื้อเครือ่งใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการ

ทดสอบไคสแควร (Chi – square Test) ซึ่งตั้งระดับความเชื่อมั่นที่ 95%            

       สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ซึ่งตั้งระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  

     สมมุติฐานที่ 3 ภาพลักษณตราสินคา ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา และดานบุคลิกภาพของผูใช  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทดสอบสมมติฐานโดย

ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-Way ANOVA ซึ่งตั้งระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ดานลักษณะประชากรศาสตร 

      ลักษณะประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 287 คน 

คิดเปนรอยละ 71.8 และเปนเพศชาย จำนวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.2 อยูในชวงอายุ 31 – 40 ป จำนวน 175 คน คิด
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เปนรอยละ 43.8 รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ป จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 ระดับ มีสถานภาพโสด จำนวน 230 คน 

คิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมา คือ สมรส จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 265 คน 

คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมา คือ ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 รายไดตอเดือน จำนวน 400 คน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอป 400,001 บาทขึ้นไป จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมา คือ 

รายไดตอปนอยกวา 100,000 บาท จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 

4.2 ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

       ดานผลิตภัณฑ  พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานผลิตภัณฑภาพรวมอยูในระดับ

มาก ที่คาเฉลี่ย 4.13 โดยพิจารณารายขอ พบวาคาเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ มาตรฐานการรับรองสินคา มอก. ที่คาเฉลี่ย 4.33 มี

สินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภท ที่คาเฉลี่ย 4.22 ผลการทดสอบพบวาคา F-Test มีคา Sig. เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญใน การทดสอบที่กำหนดไวคือ α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

       ดานราคา พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานราคาภาพรวมอยูในระดับมาก ที่

คาเฉลี่ย 4.06 โดยพิจารณารายขอ พบวาคาเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพที่คาเฉล่ีย 4.24 

รองลงมาคือ มีใหเลือกหลากหลายระดับราคา อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 4.11 

       ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานชองทางการจัด

จำหนาย ภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.12  โดยพิจารณารายขอ พบวาคาเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ มีสาขาและตัวแทน

จำหนายครอบคลุมทั่วประเทศ ที่คาเฉล่ีย 4.24 รองลงมาคือ มีที่จอดรถรับรองเพียงพอ อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 4.11 

      ดานการสงเสริมการตลาด พบวา  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานการสงเสริม

การตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.99 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุด คือ มีจุดแสดงสินคาตัวอยางให

พิจารณากอนเลือกซื้อ ที่คาเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ มีการจัดบูทตามสถานที่ตางๆ เชน ศูนยการคา, งานแฟร เครื่องใชไฟฟา

ตางๆ อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 4.02 

      ดานบุคคล พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานบุคคลภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ที่คาเฉลี่ย 4.21 โดยพิจารณารายขอ พบวาที่มากที่สุด พนักงานสนใจและมีความกระตือรือรนในการใหบริการ ที่คาเฉล่ีย 

4.28 รองลงมาคือพนักงานสามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดเปนอยางดี อยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉล่ีย 4.23 

      ดานกายภาพ พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานกายภาพรวมอยูในระดับมาก ที่

คาเฉลี่ย 4.07 โดยพิจารณารายขอ พบวาที่มากที่สุด มีรูปแบบการจัดรานที่สะอาด เรียบรอย ที่คาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ 

รูปแบบของเว็บไซตหรือแพลตฟอรมมีความนาสนใจ อยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.14 

      ดานกระบวนการ พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานกระบวนการรวมอยูในระดับ

มาก ที่คาเฉลี่ย 3.50 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุดคือ มีกระบวนการอัพเดทขาวสารผานเว็บไซตและโซเชียลมีเดียที่

นาสนใจที่คาเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ การคืนเงินหรือเปล่ียนสินคาในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากทางรานหรือผูผลิตทำได

งาย และไมยุงยาก อยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.12 
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4.3 ดานภาพลักษณตราสินคา 

       ดานคุณสมบัติ พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานคุณสมบัติภาพรวมอยูในระดับ

มาก ที่คาเฉลี่ย 4.05 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุดคือ ยี่หอ SMARTHOME มีความทันสมัยอยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 

4.17 

      ดานคุณประโยชน พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานคุณประโยชนรวมอยูในระดับ

มาก ที่คาเฉลี่ย 4.15 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุดคือ ยี่หอ SMARTHOME มีการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม อยูใน

ระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.18 

      ดานคุณคา พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานคุณคารวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 

4.10 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุดคือ สินคาทุกๆชิ้นที่ทานซื้อเหมือนไดชวยสังคมเพราะSMARTHOME มีการทำ CSR 

คืนกำไรสูสังคม อยูในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.20 

      ดานบุคลิกภาพผูใช พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับ ดานบุคลิกภาพผูใชรวมอยูใน

ระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.07 10 โดยพิจารณารายขอ พบวามากที่สุดคือ ผูซื้อสินคา SMARTHOME เปนคนฉลาดเลือกอยูใน

ระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.06 

     ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบวา ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 

    ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค 

    ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบวา ภาพลักษณตราสินคา ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา และดาน

บุคลิกภาพของผูใช  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
     การศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดบริการ และภาพลักษณตราสินคามีผลตอตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จำนวน 400 คน จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพและรายไดไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื ้อเครื ่องใชไฟฟายี ่ห อ SMARTHOME ของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา  ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ที่

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ภาพลักษณตราสินคา ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ 

SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ  

     จากการศึกษาทำใหทราบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
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เครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงควรใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดบริการในทุกดาน ดังนี้  

     ดานผลิตภัณฑ ผูผลิตควรใหความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานการรับรองสินคา มอก. มาตรฐานคุณภาพสินคาและความ

ปลอดภัยเปนอยางมาก เพราะผูบริโภคใหความสำคัญเปนอันดับแรก ซึ่งในปจจุบันเครื่องใชไฟฟาบางประเภทที่ สมอ.ไมได

บังคับ มอก. เชน เครื่องบดสับ ตูกดน้ำรอนน้ำเย็น เครื่องดูดฝุน ทางแบรนดควรสงสินคายื่นขอมอก.หรือมีผลการรับรอง

คุณภาพตาง เชน ประหยัดไฟเบอร 5 หรือ ใบรับรองคุณภาพจากสถาบันทดสอบตางๆใหกับทุกสินคาเพื่อใหผูบริโภคมีความ

เชื่อมั่นในตัวสินคามากขึ้น  

     ดานราคา ควรใหความสำคัญในเรื่องของราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ เปนอันดับแรก เนื่องจากกลุมตัวอยางให

ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสถานการณโควิด 19 ที่กำลังสงผลกระทบเศรษฐกิจทำใหผูบริโภคบางกลุมขาดรายไดจึง

ระมัดระวังและคอนขางไตรตรองในการจับจายใชสอยมากขึ้น เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่จำเปนในปจจุบัน ไมวาจะเปนกา

ตมน้ำ กระทะไฟฟา หมอหุงขาว ราคาควรอยูในชวง 299-699 บาท และหมอทอดไรน้ำมันราคาไมควรเกิน 1,590 บาท ถือวา

เปนราคาที่ผูบริโภคสามารถจับตองได  

     ดานชองทางการจัดจำหนาย ควรใหความสำคัญในเรื่องของการขยายสาขาและตัวแทนจำหนายครอบคลุมทั่วประเทศ ไม

วาจะเปนออฟไลนและออนไลน เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาไดงายและเปนที่จดจำ ซึ่งปจจุบันชองทางออนไลนตางๆก็ถือ

เปนชองทางที่นาสนใจเปนอยางมาก เชน Tiktok แอฟพลิเคชั่นที่กำลังนิยมในกลุมคนรุนใหม ซึ่งการทำวิดีโอคอนเทนตลง 

Tiktok นอกจากสามารถทำยอดขายใหกับแบรนดไดแลวยังถือเปนชองทางที่สามารถโฆษณาสินคา และสรางการจดจำได

อยางดีอีกดวย 

     ดานการสงเสริมการตลาด ควรใหความสำคัญในเรื่องของการมีจุดแสดงสินคาตัวอยางใหพิจารณากอนเลือกซื้อ เปนอันดับ

แรก เนื่องจากกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด ตรงสวนนี้ผูจัยมีความคิดเห็นวาแบรนดเพิ่มชองทางจุดแสดงสินคา เชน 

ควรมีการดิวกับคอนโด อพารทเมนทตางๆเพื่อขอจดุโชวสินคาไวที่ลิฟทหรือชั้นลางของตึกและมีปายโปรเตอรแสดงราคาสินคา

พรอมคุณสมบัติของสินคาตางๆ และมีคิวอารโคดเพื่อส่ังสินคาออนไลน ตรงนี้จะชวยใหผูบริโภคเขาถึงสินคามากขึ้น  

     ดานบุคคล ผูวิจัยเห็นวาแบรนดควรมีการจัดอบรมพนักงานทุกๆไตรมาสเพื่อเพิ่มองคความรูในดานตัวสินคาและดานงาน

บริการ ดานการแกปญหาใหกับลูกคา 

     ดานกายภาพ ควรใหความสำคัญในเรื่องของการมีรูปแบบการจัดรานที่สะอาด เรียบรอย หรือรูปแบบของเว็บไซตหรือ

แพลตฟอรมมีความนาสนใจ มีการติดปายราคาบอกไวอยางชัดเจน มีการจัดเรียงสินคาภายในรานอยางเปนระเบียบ และมี

การตกแตงรานคาสวยงาม ทันสมัย  

     ดานกระบวนการ ควรใหความสำคัญในเรื่องของกระบวนการอัพเดทขาวสารผานเว็บไซตและโซเชียลมีเดียที่นาสนใจ เปน

อันดับแรก เนื่องจากกลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด ตรงนี้ผูวิจัยเห็นวาทางแบรนดควรมีการเก็บขอมูลลูกคาอยาง

ละเอียดเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลลูกคา ในกรณีออกสินคาใหมๆหรือมีโปรโมทชั่นทางแบรนดควรสงเมลลแจงใหลูกคา

ทราบ รองลงมา คือ การคืนเงินหรือเปลี่ยนสินคาในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากทางรานหรือผูผลิตทำไดงาย และไม

ยุงยาก พนักงานมีเพียงพอตอกระบวนการการใหบริการ มีกระบวนการการบริการหลังการขายที่ดี และมีศูนยบริการลูกคาที่

ติดตอใชบริการได สะดวก 
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     จากผลการศึกษายังพบวา ภาพลักษณตราสินคา ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา และดานบุคลิกภาพผูใช มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟายี่หอ SMARTHOME ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครดังนั้น จึงควรใหความสำคัญ

กับภาพลักษณตราสินคาในทุกดานเชนกัน โดยทำไดดังนี้  

     ดานคุณสมบัติ ควรใหความสำคัญกับการมียี่หอ SMARTHOME มีความทันสมัย เปนอันดับแรก  เนื่องจากกลุมตัวอยางให

ความสำคัญมากที่สุด แบรนดควรมีการทำโฆษณาหรือใช Influencer เพื่อส่ือและตอกย้ำภาพลักษณที่ทันสมัย 

     ดานคุณประโยชน ควรใหความสำคัญกับยี่หอ SMARTHOME มีการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม เปนอันดับแรก เนื่องจาก

กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ยี่หอ SMARTHOME มุงมั่น พัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

เพื่อใหผูบริโภคมีสุขภาพที่ดี ยี่หอ SMARTHOME นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาชวย ใหการใชชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น และยี่หอ 

SMARTHOME สรางสรรคผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมใหม 

     ดานคุณคา ควรใหความสำคัญกับการที่สินคาทุกๆชิ้นที่ลูกคาซื้อเหมือนไดชวยสังคมเพราะSMARTHOME มีการทำ CSR 

คืนกำไรสูสังคม แบรนดควรมีการจัดกิจกรรมและโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหผูบริโภคเห็นวาเมื่อซื้อสินคา SMARTHOME 

ไมเพียงแตไดใชสินคาที่ดีมีคุณภาพแตยังไดเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมซึ่งทำใหเกิดคุณคาทางจิตใจ 

     ดานบุคลิกภาพผูใช ควรใหความสำคัญกับบุคลิกภาพผูใชที่วาซื้อสินคา SMARTHOME เปนคนฉลาดเลือก และซื้อสินคา 

SMARTHOME เปนคนทันสมัย  ซึ่งสอดคลองกับดานคุณสมบัติ ที่แบรนดควรมีการทำโฆษณาหรือใช Influencer เพื่อส่ือและ

ตอกย้ำภาพลักษณที่ทันสมัย 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

     ขอจำกัดของงานวิจัยนี้ คือ ผูวิจัยไดทำการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ผลการวิจัยจะเปน

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดกรุงเทพมหานครเทานั้น และงานวิจัยศึกษาทำการเก็บรวบรวมขอมูลผานทางออนไลน 

ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความแมนยำมากขึ้นควรมีการศึกษาเชิงคุรภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและเปนการเก็บขอมูลดวย

ตนเองเพื่อจะไดทราบรายละเอียดในเชิงลึกมากขึ้นผานการสัมภาษณและและการสังเกตพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021  

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

Factors Affecting Purchasing Decision Making of All New Honda Civic 2021 

in Bangkok 

พัทธดนย สุทธิทักษ1 และ ลัดดาวัลย เลขมาศ2 

Pattadon Suttitak and Laddawan Lekmat   

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และดานรูปแบบ

การดำเนินชีวิตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุมตัวอยาง

เปนกลุมคนที่มี 20 ปขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติคาความถี่และรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบหาความแตกตางคาที ความแปรปรวนทาง

เดียว และแบบถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการดานการสงเสริมการตลาดและดานกระบวนการบริการสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรูปแบบการดำเนินชีวิตในดานความสนใจสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New 

Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10  

 

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาด, รูปแบบการดำเนินชีวิต, การตดัสินใจซือ้, All New Honda Civic 2021 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study demographic, marketing mix and lifestyle factors that 

affecting purchasing decision making of the All New Honda Civic 2021 in Bangkok. The sample was 400 

people aged over 20 years, using online questionnaires as a data collection tool. The data were analyzed 

using the percentage, mean, standard deviation, Independence t-test, one-way ANOVA, and multiple linear 

regression. The results showed that demographic factors did not affecting purchasing decision making, 

marketing mix is promotion that affecting purchasing decision making statistically significant at the 0.10 level 

and lifestyle is interest affecting purchasing decision making of All New Honda Civic 2021 in Bangkok 

statistically significant at the 0.10 level 

 

Keywords: marketing mix, lifestyle, purchase decision making, All New Honda Civic 2021 
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1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันนี้ “รถยนต” ไดเขามาเปนส่ิงสำคัญและกลายเปนสวนหนึ่งในการดำเนินชีวติประจำวันของผูคนเปนจำนวนมาก 

รถยนตจึงถือวาเปนทางเลือกสำหรับกลุมคนทีต่องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ทัง้การเดินทาง การทองเที่ยว การ

ทำงาน การสรางอาชีพ และในการประกอบธรุกิจตางๆ เพราะเปนส่ิงที่ชวยตอบโจทยในการเดินทางจากทีห่นึ่งไปยงัอีกทีห่นึ่ง

ไดมากที่สุด แมจะมีการแพรระบาดของ Covid-19 แตความตองการของใชรถที่ยังมอียูจำนวนมากในประเทศไทย สงผลให

อุตสาหกรรมตลาดรถยนตดีขึน้อยางตอเนื่อง ประกอบกับในชวงครึง่แรกของป 2564 ผูผลิตรถยนต ไดมีความพยายามในการ

ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ ตลอดจนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐ ซึง่ปจจัยตางๆ เหลานี้มีสวนชวยคลาย

ความวิตกกังวลของผูซื้อและกระตุนใหเกิดการจับจายใชสอยมากขึ้น สงผลใหยอดขายในชวงครึ่งปแรกอยูที ่ 373,191 คัน 

เพิ่มขึ้น 13.6% จากยอดขายในชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว (ไทยรฐัออนไลน, 2564: ออนไลน) หากพูดถงึรถยนตที่คนสวน

ใหญรูจักกันเปนอยางดกี็คงจะเปนยี่หออื่นไมไดนอกจาก “ฮอนดา” ที่ยงัคงไดรับความเชื่อมั่นและความไววางใจจากลูกคามา

ยาวนาน ฮอนดายังสามารถทำสถิติไดเปนอยางดี เห็นไดจากการเปดตวัรถ All New Honda Civic 2021 รุนลาสุด เมื่อวันที่ 6 

สิงหาคม 2564 ที่ผานมา พบวามียอดจอง All New Honda Civic 2021 กวา 3,500 คัน หลังจากการเปดตัวรถดวยระยะเวลา

เพียง 1 เดือน ทำใหฮอนดาเปนอันดับ 1 ในยอดขายรถกลุม C-Segment ในปนี้ จากการเปดตัว All New Honda Civic 2021 

ดวยยอดจำหนายสะสมอยูที่ 93,041 คัน อีกทั้งยงัเปนอันดับ 1 ที่สามารถครองสวนแบงทางการตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคลใน

ประเทศไทย  (บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกดั, 2564: ออนไลน)  

     ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาเกีย่วกับปจจัยที่มผีลตอการตดัสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ใน

จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และปจจัยดาน

รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 เพื่อใหทราบวาคนที่ตัดสินใจ

ซื้อรถยี่หอนี้ ใชปจจัยใดบางมาพิจารณาหรือประกอบการตดัสินใจซื้อ ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการในธุรกิจรถยนต

และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในการนำไปประยุกตใช พัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค และความสามารถทางการแขงขนัในแกธรุกิจในอนาคตได  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, หนา 41) อางใน พรเทพ สิงหกุล (2562, หนา 8) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปน

ลักษณะที่สำคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกำหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่นๆ ตัว

แปรดานทางประชากรศาสตรที่สำคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดย

วิเคราะห จากปจจัยของอายุ เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมการตลาด หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่ธรุกิจตองใชเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบที่สำคัญของกลยุทธการตลาดที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายหรือเปนปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทตองใชรวมกันเพื่อสนองความ

ตองการของตลาดเปาหมาย สามารถแบงออกเปน 4 องคประกอบ คือ “The Four Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) ชองทางการจัดจาหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) สำหรับธุรกิจดานบริการเพื่อเปนการขยาย
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มุมมองการวิเคราะหใหกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงแบรนดใหเขมแข็งยิ่งขึ้น จึงได

เพิ่มอีก 3 องคประกอบ คือ ดานบุคคล (People) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ ดานกระบวนการ 

(Process) เปน “The Seven Ps” เพื่อสนองความตองการของสินคาและบริการของผูบริโภค (Kotler, P., 2012) 

     ดารา ทีปะปาล (2556) อางใน จีรนันท สุธิตานนท (2561, หนา 48)ไดกลาววา นักการตลาดใชการวิเคราะหลักษณะ

จิตวิทยาทางสังคมของผูบริโภคเปนเกณฑในการแบงรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูบริโภค โดยลักษณะจิตวิทยาทางสังคม 

(Psychographics) เปนคำที่นำมาใชเพื่อประเมินแบบการดำเนินชีวิตของผูบริโภคดวยการวิเคราะหกิจกรรม (Activities: A) 

ความสนใจ (Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) โดยจะวิเคราะหวาผูบริโภคใชเวลาและทรัพยากรตางๆไดอยางไร

ในแตละวัน อะไรในสิ่งแวดลอมที่มีความสนใจและถือวาสำคัญโดยการวิเคราะหตามลักษณะดังกลาวเรียกสั้นๆวา AIO โดย 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 255- 257) กลาววา ตัวอยางแบบของการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบัน ประกอบดวย บทบาททาง

สังคม เวลาสำหรับการพักผอน ชวงเวลาของชีวิต และ การเคล่ือนที่ทางสังคม 

     ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาววา การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำส่ิง

ใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอโดยที่เขาจะ

เลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจำกัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สำคัญและอยูภายในจิตใจ

ของผูบริโภค (Kotler, 2012 อางใน จารุพันธ ยาชมภู, 2559) กลาววา นักจิตวิทยาจำเปนตองเขาใจกระบวนการตัดสินการ

แสวงหาขอมูล  ใจเลือกซื้อของผูบริโภค โดยใชแนวคิด 5 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ ประกอบไปดวย การรบัรู

ถึงความตองการหรือปญหา การประเมินทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตผูบริโภคไมจำเปนตอง

ทำตามกระบวนการทั้ง 5 ตามลำดับ     

 

3. วิธีการศึกษา 

     การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) คำถามแบบปลายปด (Closed-Ended Question) เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนำมาวิเคราะหเพื่อหาผลการวิจัย กลุมตัวอยางและประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้เปนกลุมคนที่เคยซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุม

คนที่มีกำลังซื้อ จำนวน 400 คน โดยการสรางแบบสอบถามใน Google Form และทำการสง URL และ QR Code ของ

แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบแบบบังเอิญและแบบสโนวบอลล โดยผูวิจัยจะเลือกตัวอยาง

กลุมแรกซึ่งเปนคนรอบตัวที่ผูวิจัยรูจักชวยกระจายแบบสอบถามและใหคนกลุมนี้ทำการสงตอบุคคลอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง

กัน เพื่อใหตรงกับกลุมตัวอยางที่การวิจัยนี้กำหนดไว โดยการสงผานทาง Line และ Facebook สวนตัวของผูวิจัยและเพจที่

เก ี ่ ยวข องก ับผ ู ท ี ่ เคยซ ื ้ อ  สนใจ และช ื ่นชอบในรถยนต   All New Honda Civic 2021 เช น CarGuru Thailand, 

Headlightmag.com, ThaiCarLover.com และ Driveautoblog เปนตน โดยเริ ่มเก็บแบบสอบถามตั้งแต 1 กุมภาพันธ 

2565 – 28 กุมภาพันธ 2565 จากนั้นจะทำการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

กอนการนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป  โดยใชตารางการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ระดับ ความคลาดเคลื่อน -+5% เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ซึ่งในแบบสอบถามประกอบดวยคำถาม
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หลัก (Main Question) โดยแบงเปน 5 สวน คำถามคัดกรองผู ตอบแบบสอบถาม คำถามทั ่วไปเกี ่ยวกับผู ตอบ

แบบสอบถาม  คำถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7Ps) คำถามเกี่ยวกับปจจัยดานรูปแบบการดำเนิน

ชีวิต (Lifestyle) และคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใชการวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาความถี่และรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาทดสอบหาความแตกตางคาที (t-

test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และแบบถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 

กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

 

     ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน มีการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2538 อางถึงใน วชิรวัชร งามละมอม, 2558) กลาววา ตัวแปรดานลักษณะทางประชากรศาสตรเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ความตองการและความสนใจในผลิตภัณฑ รวมถึงสงผลตอการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งแตละคนจะมีลักษณะ

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน แตอาจมีการตัดสินใจที่ไมแตกตางกันได จึงจำเปนตองนำปจจัยอื่น ๆ เขามาพิจารณาเพิ่มเติม 

สอดคลองกับการศึกษาของ สุทธิพัฒน มูซอเฮต (2564) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภควยั
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ทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออก พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา และ

อาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตะวันออกไมแตกตางกัน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของงธนาภรณ ยศไพบูลย (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อรถยนต ยี่หอโตโยตา รุนโครา อัลติส ของผูที่อาศัยในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยสวน

บุคคลในดานสถานภาพที่ตางกันนั้นมีระดับการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตารุนโคโรลาอัลติส ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา 

ทุกคนที่ใชรถยนตตางตองใชรถเพื่อการใชชีวิตประจำวัน สวนหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปไหนมาไหนใน

สถานที่ตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคัทลียา ฤกษพิไชย (2564) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต

ประหยัดพลังงานไฮบริดของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา

ตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตประหยัดพลังงานไฮบริดที่ไมแตกตางกัน 

     ผลการศึกษาการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7Ps) สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda 

Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในดานการสงเสริมการตลาดและดานกระบวนการบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุทธิชัย ปญญโรจน (2559) ทำการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อและใชรถยนตกระบะในกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใชและซื้อรถยนตกระบะ คือ ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7Ps) ใน

ดานการสงเสริมทางการตลาดมากที่สุด เนื่องจากผูขายไดมีการใหโปรโมชั่นที่ดึงดูดการซื้อและใชบริการซึ่งมีการกำหนด

ระยะเวลาในการบำรุงรักษารถฟรี มีการประชาสัมพันธใหรับทราบหลายชองทาง รวมถึงมีการแถวประกันภัยที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐิพงษ ภาคีรักษ และคณะ (2560) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ

เลือกซื้อรถยนตปกอัพของผูบริโภค พบวา สวนประสมทางการตลาด ในดานสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตปกอัพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ ปทุมสูติ (2561) ศึกษาสวนประสมการตลาดและพฤติกรรม

การซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเล็กของผูบริโภคในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดาน

การสงเสริมการตลาด สงผลตอการซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเล็ก และงานวิจัยของจิรัสย ธีระพัฒนธัชกร (2560) ที่ศึกษา

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดใจซื้อรถยนตมือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานกระบวนการใหบริการมีผล

ตอการตัดใจซื้อรถยนตมือสองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดาน

บุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาเปนปจจัยที่ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda 

Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาและการทบทวนวรรณ พบวา งานวิจัยสวนใหญสงผลตอการตัดสินใจ 

แตในการศึกษาครั้งนี้ ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7Ps) ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดานบุคลากร 

และดานลักษณะทางกายภาพ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากในบริบททางธุรกิจ และกลุมตัวอยางที่แตกตางกันใน

ปจจุบัน อาจทำใหผลการศึกษาในครั ้งนี ้แตกตางจากการศึกษาที่ผานมา และกลุมตัวอยางในการศึกษาครั ้งนี ้อาจให

ความสำคัญกับการตัดสินใจในดานอื่น ๆ มากกวาดานตาง ๆ ที่การศึกษาครั้งนี้ไดทำการศึกษาในการตัดสินใจซื้อ  

     ผลการศึกษาการวิเคราะหดานรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle หรือ AIOs) โดยเฉพาะในดานความสนใจ มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Smith, (1956 

อางถึงในชลวิกา อาจองค, 2555) กลาวไววา รูปแบบการดำเนินชีวิตของแตละคนมีความเกี่ยวของกบัคานิยม ความสนใจ และ

ความตองการในสินคาและบริการตาง ๆ และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกตรายี่หอของสินคาใหม ๆ และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของ Bower (1973 อางถึงใน วิภรณรัตนเยาวละออง, 2558) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยหรือการกระทำตาง ๆ 

เกิดขึ้นจากแรงกระตุนภายนอกที่นำไปสูพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรรณธิกา คำบุญมา และคณะ (2561) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา วีออส ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิต ดานความ
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สนใจ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา วีออส ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูผลิตรถยนตไดผลิต

เพื่อรองรับการใชงานทั้งในเรื่องของมีรูปลักษณที่หรูหราและทันสมัยดวยวัสดุที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิต

ในดานความสนใจของผูบริโภครุนใหม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน และคณะ (2561) ทำการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนตผานเต็นทรถมือสองในเขตจังหวัดชลบุรี พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิตมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต ผานเต็นทรถมือสอง ของลูกคาเขตจังหวัดชลบุรี ในสวนดานกิจกรรม และดาน

ความคิดเห็น ในปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิตจากผล การศึกษาเปนปจจัยที่ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New 

Honda Civic 2021 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาและการทบทวนวรรณ พบวา ไมพบงานวิจัยที่มีผลการศึกษาที่

สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากสวนหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ที่สงผลให

พฤติกรรมและรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงและมีปจจัยดานอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และกลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั ้งนี ้อาจใหความสำคัญกับการตัดสินใจในดานอื ่น ๆ มากกวาดานตาง ๆ ที ่การศึกษาครั ้งนี ้ได

ทำการศึกษาในการตัดสินใจซื้อ  

 

5.  สรปุผลการศึกษา 

 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.5 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 89.8 มีการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 98.5 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 94.5 และมีรายได

เฉล่ียตอเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 78.0 และจากผลการศึกษา พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางจะมีการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิต 0.05 ดังนั้น นักการตลาดควรเนนการเขาถึงผูบริโภคโดยการสำรวจและสังเกตพฤติกรรมขณะชมรถยนต การทำ 

customer insight หรือ customer persona เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม การแสดงออก ความคิดเห็นที่มีตอการซื้อรถยนต 

All New Honda Civic 2021 ที่แทจริงวาเกิดจากคานิยม ความสนใจ ตราสินคา สวนประสมการตลาด หรือ ความจงรักภกัดี

ของผูบริโภคที่มีตอรถยนต All New Honda Civic 2021 หรือไม  

     ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (7Ps) ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดานการ

สงเสริมการตลาดและดานผลิตภัณฑ และนอยที่สุด คือ ดานชองทางการบริการ และจากผลการศึกษา พบวา ดานการสงเสริม

การตลาดและดานกระบวนการบริการสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.10 ผูขายหรือที่เกี่ยวของควรหาชองทางใหมในการโฆษณาหรือการเขาถึงลูกคา ซึ่งอาจะทำในรูปแบบของการรีวิว ซึ่ง

จะเปนในรูปแบบของการบอกตอจากผูใชงานจริง นอกจากนี้ ควรใชสื่อที่มีความสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ อิน

ตราแกรม TikTok เปนตน โดยสรางสรรคส่ือออกมาใหมีความแปลกใหม นาสนใจ และมีความโดดเดนที่ไมซ้ำกับการโฆษณาที่

ผานมาหรือกับผูขายคายอื่น นอกจากนี้หากพิจารณาถึงผลการศึกษาพบวา การสงเสริมการตลาดใหผูบริโภครับรูไดวามีการ

สงเสริมการขายโดยการมีสวนลดเงินสดของราคารถยนต และ มีการสงเสริมการขาย โดยการมอบของแถมใหกับลูกคา 

(ประกันชั้น1 กรอบปายทะเบียน อุปกรณตกแตง) ผูขายควรมีการนำเสนอราคา ที่เห็นไดชัดในตัวเลขที่ขาย และราคาสวนลด

ที่ผูซื้อจะไดรับ หรือสิ่งที่จะเสนอใหผูซื้อนำเสนอออกมาอยางโดดเดน เพื่อเปนการดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ ติดตาม จนนำไปสู

การซื้อตอไป ในสวนของดานกระบวนการบริการ ควรมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการแกผูบริโภคทั้งในชวงกอน

ตัดสินใจซื้อ ระหวางซื้อ และหลังการซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานขั้นตอนการจองรถที่ไมซับซอนและขั้นตอนการชำระเงินมี

ความรวดเร็ว โดยควรมีการระบุเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน เชน เวลาการใหบริการตอคิวไมเกิน 30 นาที หรือการเพิ่มชอง
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ทางการใหบริการที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เชน การใหบริการนอกพื้นที่ในการซอมรถ หรือรับรถยนตมาที่ศูนยบริการ 

รวมถึงมีชองทางการติดตอที่สะดวก และรวดเร็ว ในการแกไขปญหา หรือใหคำปรึกษาตาง ๆ แกผูใชงานรถยนต All New 

Honda Civic 2021 และมีการแจงขั้นตอนตาง ๆ อยางชัดเจน และกำหนดเวลาที่แนนอนในการใหบริการ เปนตน  

     ปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle หรือ AIOs) ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานความสนใจ รองลงมาคือ 

ดานความคิดเห็น และนอยที่สุด คือ ดานกิจกรรม และจากผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle 

หรือ AIOs) ดานความสนใจสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ดังนั้น ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของควรมีสรางความเคลื่อนไหวสินคาใหกับผูบริโภคเกิดความรับรูตลอดเวลา และนำเสนอภาพ

องคประกอบของรถ นำเสนอความสวยงามลงในชองทางการสื่อสารตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาหลัก โดยทำในรูปแบบ

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสาร โบรชัวร และส่ือออนไลนตาง ๆ หรือการสรางเพจเพื่อเปนการรวมกลุม และแจงขาวสารตาง ๆ 

เกี ่ยวกับรถยนต All New Honda Civic 2021 ในรูปแบบของสื ่อออนไลน แตอยางไรก็ตามผู ประกอบการจำเปนตอง

ทำการศึกษากลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน เพื่อนำมาใชในการวางแผนทางการตลาดในการสรางการรับรู และเกิดความตั้งใจ

เขารวมเพจ หรือเขาถึงส่ือที่ทางผูประกอบการลงทุนไป และองคประกอบที่สำคัญที่ควรนำเสนอการใหขอมูลในดานราคา และ

สมรรถนะของรถยนต  

     นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ หากใหทานตัดสินใจใหม ทานจะยังคงเลือกซื้อรถยนต All New Honda Civic 2021 อีก  

     ขอจำกัดในการทำวิจัยคือความยากจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามออนไลน 
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กลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาผลไมอบกรอบ แบรนด “กินจุก” 

Marketing strategies to increase sales : Case study of crispy fruit “Kin Juk” 
 

พัทธธีรา สุนหลีวงษ01 และ พีรพงศ ฟูศิริ12 

Phatthira soonleewong and Piraphong Foosiri 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคศึกษากลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาผลไมอบกรอบแบรนด “กินจุก” และ

วิเคราะหขอไดเปรียบและเสียเปรียบแกองคกร เพื่อใชกำหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาและสรางผลกำไรในระยะยาว โดยผูวิจัยใช

ระเบียบวิจัยเชิงสำรวจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจและปจจัยสำคัญตอการเลือกซื้อสินคา 

จำนวน 384 คน โดยดำเนินการวิจัยดวยวิธีการสุมอยางงาย (Stratified Random Sampling) รวมกับการใชแบบสอบถามมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับเปนเครื่องมือและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สำหรับการวิจัย  อีกทั้งเก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกพนักงานแบรนด “กินจุก” จำนวน 2 คน รวมกับการใชทฤษฎีที่เก่ียวของสำหรับ

วางแผนเชิงกลยุทธการตลาด ไดแก SWOT Analysis, Five Force Model และ TOW Matrix ผลการศึกษาพบวา 1) ความภักดี

ตอการซื้อสินคาและใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งดานทัศนคติ พฤติกรรม และความภักดีตอแบรนด 2) ความพึงพอใจตอ

การใชสินคาและบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งดานความสม่ำเสมอ ทันเวลา เพียงพอ ตอเนื่อง และกาวหนา    
 

คำสำคัญ : กลยุทธ, ผลไมอบกรอบ, ผลไมแปรรูป, กินจุก   
 

Abstract 

This research aims to study marketing strategies to increase sales : A case study of crispy fruit brand “Kim 

Juk” and analyze the advantage and disadvantages for the organization, in order to formulate strategies for 

long-term development and profitability. The researcher used both quantitative and qualitative survey research 

protocols, i.e., a satisfaction questionnaire and important factors in purchasing a product of 384 people. The 

research was conducted using a simple random sampling method, together with the use of a scale 

questionnaire. The five-level estimation is a tool and statistical tool used to analyze the data, namely mean, 

percentage and standard deviation for research. In addition, in-depth interviews with 2 employees of the brand 

"Kin Juk" were collected together with the use of relevant theories for strategic marketing planning, namely 

SWOT Analysis, Five Force Model and TOW Matrix. The overall purchase of goods and services was at a high 

level. both in terms of attitudes, behaviors and brand loyalty 2) Overall satisfaction with the use of goods and 

services at a high level in terms of consistency, timeliness, adequacy, continuity and progress. 
 

Keywords : Fruit, Fruit Crisps, Processed Fruits, Kin Juk 
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1. บทนำ 

     โลกปจจุบันเขาสูยุคโลกาภิวัตนอยางรวดเร็วดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหมนุษยดำรงชีวิตไดยืนยาวกวาอดีต ซึ่ง

สงผลตออัตราการเจริญเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม สภาพวิถีชีวิตทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทำใหผูคนตองเรงรีบใชชีวิต และตองการสินคาที่ตอบโจทยความตองการไดอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะ “อาหาร” ซึ่งเปนหนึ่งในสินคาปจจัยหลักสำหรับดำรงชีวิต เหตุผลดังกลาวจึงสงผลใหเกิดรานอาหารฟาสตฟูดที่

สนองตอบวิถีชีวิตอันเรงรีบนี้ แมกระนั้นก็ไมอาจตอบสนองดานสุขภาพที่ดีในระยะยาวแกผูบริโภค  

     ปญหาดังกลาวจึงกอเกิดกระแสการบริโภครูปแบบใหมที่ไดรับความนิยมในชวงไมนานนี้ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑแปรรูปที่ไดใชเทคโนโลยี โดยใชการทอดลดจุดเดือนของน้ำในอาหาร ทำใหรักษาคุณคาทาง

โภชนาการของอาหาร อีกทั้งแคลอรี่ต่ำ ไมมีสารกอมะเร็งจากการทอดน้ำมัน และสามารถเก็บรักษาอาหารไดนาน (กรม

วิชาการเกษตร,2551) ดังจะเห็นไดจากขอมูลทางสถิติกลุมตลาดขนมขบเคี้ยวจากผลไมในประเทศไทย รวมกับการคาดการณ

จาก Euromonitor (ธาวิน สุวรรณโชติ, 2561: 2) ในชวง 2562 ที่ผานมา คาดวามูลคาตลาดขนมขบเคี้ยวจากผลไมในไทย

เพิ่มขึ้นจาก 1,185 ลานบาท เปน 1,400 ลานบาท และยังคาดวาอัตราการเจริญเติบโตของกลุมตลาดดังกลาวจะขยับขึ้นถึง

รอยละ 15-20 ในทุก ๆ ป ความนิยมดังกลาวมิไดเริ่มแพรหลายเพียงภายในไทยเทานั้น ทวาไดรับความนิยมจนโดงดังในจีน

ดวยเชนกัน เหตุผลดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจศึกษากลยุทธการตลาดของแบรนดผลไมอบกรอบสำหรับขบเคี้ยวในประเทศไทย 

เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับปรับปรุงและพัฒนาตัวธุรกิจใหสามารถตอบสนองตอผูบริโภคในตลาดที่มีมากขึ้น 

     ความกาวหนาทางเทคโนโลยีผลิตอาหารไดผนวกรวมกับวิถีชีวิตที่เรงรีบรวมกับความนิยมดูแลสุขภาพ จึงทำใหผูประกอบ

มีโอกาสจากการเห็นขอไดเปรียบของพืชผลทางการเกษตรที่หลงเหลือในตลาด นำมาแปรรูปเปนผลไมอบกรอบ โดยเฉพาะ

สังคมเมืองอยางกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของประชากรหนาแนน เชน ขอนแกน ชลบุรี นนทบุรี 

นครราชสีมา เชียงใหม ปทุมธานี เปนตน จากการสำรวจในประเทศไทยในป 2564 ที่ผานมา พบวาประชากรทั้งหมด 66.17 

ลานคน ประกอบดวย ชาย 31.83 ลานคน และหญิง 33.36 ลานคน โดยกลุมชวงอายุตั้งแต 25 ถึง 54 ป มีจำนวน 45.10% 

ซึ่งเปนกลุมประชากรชวงวัยทำงานและมีมากที่สุดในประเทศ (สถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร, 2564) จากขอมูล

ขางตน การเขามาของผลไมแปรรปูอบสุญญากาศ ซึ่งบริโภคสะดวก และเปนประโยชนตอสุขภาพ จุดนี้จึงตอบโจทยกลุมตลาด

และทำใหธุรกิจสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

     “กินจุก” จึงเปนหนึ่งในตัวอยางแบรนดผลไมอบกรอบสำหรับขบเคี้ยวที่ผูวิจัยตองการศึกษา เนื่องจากผูวิจัยไดสังเกตเห็น

พัฒนาการดานความตองการของกลุมตลาดที่มากขึ้น ธุรกิจดังกลาวไดเริ่มเปดกิจการและจำหนายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนชวงระบาดหนักของเชื่อโควิด-19 เริ่มแรก “กินจุก” จำหนายสินคาที่ตนรับเขาจากประเทศจีนผานทาง

เฟซบุค (Facebook) ดวยผลไมเพียง 11 ชนิด ซึ่งใสบรรจุภัณฑที่สะดวก บริโภคไดรวดเร็ว และมีประโยชนตอสุขภาพ ปรากฏ

มีผูสั ่งซื ้อถึง 20 รายการในสัปดาหแรก ขยับเปน 50 รายการในสัปดาหถัดมา กระทั่งธุรกิจเริ่มขยับขยายจนเปนที่รู จัก

แพรหลายในโลกออนไลน รวมกับยอดขายที่พุงสูงขึ้นถึงวันละ 100,000 บาทตอวัน  

     แมแบรนด “กินจุก” จะเติบโตจนสามารถครองใจกลุมผูบริโภคผลไมอบกรอบ กระนั้นธุรกิจกลับประสบกับอุปสรรคใน

การหาวัตถุดิบใหตรงตามความตองการของผูบริโภค ปญหาในกลุมพนักงานฝายบริการจำหนาย ไมสามารถรับลูกคาไดครบ

ทุกคน และการที่ธุรกิจเกิดการอิ่มตัว เพราะไมมีผูบริโภครายใหมเขามา เนื่องจากการแขงขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เหตุผล

ดังกลาวสงผลใหธุรกิจสูญเสียรายไดในอนาคตที่เพิ่มขึ้นจากกลุมผูบริโภคทั้งรายเกาและรายใหม  
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     ปญหาดานการบริการและการจัดสงสินคาตามความปรารถนาของผูบริโภคไดอยางทันทวงทีเปนปญหาที่ทาทายอยางยิ่ง

เมื่ออยูภายใตการแขงขันภายในตลาดที่สูงขึ้น รวมถึงสถานการณการระบาดหนักของเชื้อโควิด-19 อยางไรก็ตาม แมวาการ

วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของแบรนดสามารถชวยเปน “เข็มทิศ” หลักสำคัญสำหรับชี้นำทางแกองคกร ทวาหัวใจสำคัญที่

นอกเหนือไปจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือความพึงพอใจ ซึ่งเปนอรรถประโยชนสูงสุดที่ตกอยูกับผูบริโภค 

เนื่องจากสิ่งที่ผูบริโภคตองการ มิไดมีเพียงแตเติมเต็มความตองการทางกายเทานั้น ทวาความตองการทางจิตใจก็สำคัญ 

เหตุผลดงักลาวจึงสอดคลองกับที่ ปาริชาต สังขขาว (2551) ไดกลาววา ความรูสึกของบุคคลในทางบวกความชอบ ความสบาย

ใจ และความสุขตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือ เปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที่ทำใหเกิดความชอบความสบายใจและเปน

ความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ 

     ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการศึกษากลไก กระบวนการ และปจจัยเบื้องหลังของการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดและ

จุดออนของธุรกิจแบรนด “กินจุก” ในมิติตาง ๆ เพื่อใชสำหรับพัฒนาธุรกิจใหสามารถสรางฐานลูกคาและไดกำไรมากยิ่งขึ้น 

โดยผูวิจัยไดใชทฤษฎีรวมการวิจัยทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ กลยุทธการตลาด และทฤษฎีแรงจูงใจ 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และการสัมภาษณ

พนักงาน เมื่อเก็บขอมูลเสร็จส้ินจึงวิเคราะหดวยทฤษฎีและเครื่องมือทางสถิติ   

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม 

     ผูวิจัยใชเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของดำเนินการวิจัย ดงันี้  

     2.1.  เอกสารและงานวิจัย  

     การจัดการเชิงกลยุทธ  

     ผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือประกอบการวิจัย โดยใชสำหรับพิจารณาสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก SWOT Analysis, Five Force Model และ TOW Matrix  

     SWOT Analysis เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนภายในองคกร รวมกับพิจารณาบริบทภายนอกสภาพแวดลอม

ประกอบ สรุปเปนตัวอักษร 4 ตัว ไดแก จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threaths) ในกรณีนี้ ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือสำหรบัพิจารณาขอไดเปรยีบและเสียเปรียบใหกบัแบรนดผลไมอบกรอบ “กินจกุ” 

เพื่อรูถึงจุดยืนของแบรนดภายในตลาด พรอมปรับปรุงองคกร 

     นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชทฤษฎี Five Force Model และ TOW Matrix รวมวิเคราะหและพิจารณาความสัมพันธระหวางแบ

รนด “กินจุก” กับปจจัยภายนอกในมิติอื่น ๆ ไดแก การแขงขันกันภายในองคกรเดียวกัน (Industry rivalry) ภัยคุกคามจากผู

เขาแขงขันรายใหม (Threat of New Entrants) อำนาจตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Customers) อำนาจการ

ตอรองขององคกรจัดหาสินคา (Bargaining Power of Suppliers) ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute 

Products or Services) 

     ทฤษฎีดานความพึงพอใจ  
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     ผูวิจัยเลือกทฤษฎีดานความพึงพอใจเปนอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใชพิจารณาความตองการของผูบริโภค และความสัมพันธ

ระหวางแบรนดกับผูบริโภค ทั้งดานสินคาและบริการ ดังที่ปาริชาต สังขขาว (2551) ไดกลาววา ความรูสึกของบุคคลใน

ทางบวกความชอบความสบายใจความสุขตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือ เปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที ่ทำใหเกิด

ความชอบความสบายใจและเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ  

     จากนิยามดังกลาว ผูวิจัยจึงใชทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow, 1970) ไดแก ความตองการทาง

กายภาพ (Physiological need) ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security) ความตองการความรัก

(Love and Sense of Belongings) ความเคารพ (Esteem) และการบรรลุความหมายหรือความสมบูรณของชีวิต (Self-

Actualization) รวมถึงในแงของทฤษฎีแรงจูงใจ   

 

3. วิธีการศึกษา 

     การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจ ัยเชิงสำรวจทั ้งปริมาณและคุณภาพ (Quantitative and quality research) ตามกรอบ

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยเก็บขอมูลจากสองแหลง ไดแก ขั้นปฐมภูมิและทุติภูมิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

     สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ เชิงปริมาณดวยการสุมกลุมตัวอยางประชากรเพื่อทำแบบสอบถาม คือ กลุมผูเคย

บริโภคผลไมและผักกรอบแบรนด “กินจุก” จำนวน 384 คน ซึ่งไดจากวิธีสุมอยางงายดวยการจับฉลาก (Stratified Random 

Sampling) รวมกับการใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและ ใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

     แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ขอ สวนที่ 2 

แบบสอบถามดานความภักดีในการซื้อสินคาและบริการของผักอบกรอบแบรนด “กินจุก” จำนวน 18 ขอ และ สวนที่ 3 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ จำนวน 20 ขอ และการสัมภาษณเชิงลึกพนักงานที่เกี่ยวของกับแบ

รนดทั้งหมด 7 ขอ จำนวน 2 คน ไดแก นางสาวปราณี ทองจันทร ตำแหนง พนักงานทั่วไป และนางสาวขวัญพิมรมย ผึ้งคูสร 

ตำแหนงเจาหนาที่แอดมิน 

     จากการสำรวจดังกลาว เมื่อไดผลการสำรวจทั้งขอมูลจากแบบสอบถามและขอมูลจากการสัมภาษณ ที่เกี่ยวกับความพึง

พอใจจากบริโภคสินคาและใชบริการ รวมกับปจจัยในการซื้อสินคา และนำขอมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณพนักงานในแบรนด 

“กินจุก” เพื่อเปรียบเทียบเพื่อหาจุดรวมของปญหา นำขอมูลมาใชกำหนดกลยุทธทางการตลาด จนไดแบบที่เหมาะสมสำหรับ 

Marketing offer    จากนั้นใชนำขอมูลมาวิเคราะหขอไดเปรียบและเสียเปรียบทั้งภายในและภายนอกแบรนดผาน SWOT 

Analysis, Five Force Model และ TOW Matrix อันเปนขั้นตอนสุดสำหรับกำหนดราคา ประเภทชองทางการขาย ตัวบรรจุ

ภัณฑและผลิตภัณฑ และโปรโมชั่นสำหรับดึงดูดลูกคา  

     สวนที่ 2  การศึกษาขอมูลขั้นทุติยภูมิ ดวยการคนควาหาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของสำหรับวางกลยุทธการตลาดและ

กำหนดทิศทางขององคกร ไดแก SWOT Analysis, Five Force Model และ TOW Matrix รวมทั้งขาว งานวิจัยหรือบทความ

เกี่ยวกับกระแสการบริโภคผลไมอบกรอบและเทรนดบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ เชน งานวิจัยเรื่อง ‘แผนธุรกิจผลไมอบกรอบ 

ดีเนเชอร’ (2561) ของธาวิน สุวรรณโชติ แนวโนมของตลาดผลไมอบกรอบจาก Euromonitor ยอนหลัง 3 ป เปนตน 
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4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล  

     ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนของทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ การตลาด ไดแก SWOT Analysis, Five Force 

และ TOW Matrix รวมกับการเก็บขอมูลแบบสอบถามจนไดคาทางสถิติ จนสามารถสรุปผลการศึกษาและไดขอเสนอแนะ 

ดังตอไปนี้ 

     ผลการวิเคราะหระดับองคกรสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรตามหลัก SWOT Analysis พบวาแบรนด 

“กินจุก” มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่ตองเผชิญ ดังตอไปนี้  

     จุดแข็ง (Strength) คือ 1) สินคามีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 2) รสชาตีที่แปลกใหมนารับประทานของ

สินคา 3)  วัตถุดิบและการผลิตไดรับการรับรองมาตรฐาน 4)  ลูกคาไดรับความพึงพอใจตอการไดรับบริการ ทั้งดานการจัดสง 

หนาตาบรรจุภัณฑ และบริการหลังการขายที่ดี 5)  มีเครืองจักรที่ทันสมัยในการผลิต ทำใหไดสินคาจำนวนมาก ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของพัชรพรรณ จันทรแดง (2562 : 53 - 54) กลาววา สาเหตุที่เลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑผักผลไมแปรรูป

ดวยระบบการทอดแบบสุญญากาศ เนื่องจากสินคาแปลกใหม มีคุณภาพและปลอดภัย และคนรูจักแนะนำใหทาน นอกจากนี้

จากการเก็บขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด ยังทำใหรูถึงคุณลักษณะที่ทำหนาที่ดึงดูดลูกคาและสรางความพึงพอใจตอ

ผูบริโภค ซึ่งจำแนกเปน 4 ลักษณะ ไดแก มีการเพิ่มวิตามิน ถุงบรรจุภัณฑมีซิปล็อก สินคาสามารถหาซื้อไดในรานสะดวกซื้อ

ทั่วไป (รวมถึงรานปลีกขนาดเล็ก) และผูประกอบการสงเสริมการขายโดยใหผูบริโภคทดลองชิม  

     จุดออน (Weakness) คือ 1) การนำเขาวัตถุดิบลาชา ทำใหไมจัดสินคาไมทันตามความตองการของลูกคา 2) แบรนดยัง

ไมไดเปนที่รูจักในวงกวาง เมื่อเทียบกับแบรนดใหญ 3) พนักงานใหความสำคัญกับลูกคาไมเทาเทียมและขาดความสม่ำเสมอ

กัน 4) สินคาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาในบางชวงเวลา  

     ทั้งนี้ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติจากแบบทดสอบในสวนที่ 1,2 และ 3 ซึ่งมาประกอบดวยแบบสอบถาม

สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามดานความภักดีในการซื้อสินคาและบริการของผักอบกรอบแบรนด 

“กินจุก”  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ มาใชในการเก็บขอมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจตอ

สินคาและบริการ และใชเปรียบเทียบกับจุดแข็งและจุดออนตามหลัก SWOT Analysis ไดดังนี้  

     สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายได และอาชีพ พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิง จำนวน 206 คน (รอยละ 53.6) และเพศชาย 178 จำนวน (รอยละ 46.4)  ซึ่งมีอายุ 16-30 ป จำนวน 195 

คน (รอยละ 50.80) อายุ 31-45 ป จำนวน 139 คน (รอยละ 36.20) และอายุ 46 ปขึ้นไป จำนวน 50 คน (รอยละ 13.00) 

ระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี จำนวน 172 คน (รอยละ 44.80) ต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 154 คน (รอยละ 40.10) 

ปริญญาโท จำนวน 48 คน (รอยละ 12.50) และปริญญาเอก จำนวน 10 คน (รอยละ 2.60) รายไดเฉลีย คือ 15,001- 25,000 

บาท/เดือน จำนวน 160 คน (รอยละ 41.70) ต่ำกวาหรือเทากับ 15,000 บาท /เดือน จำนวน 152 คน (รอยละ 39.60) และ 

25,001 บาทขึ้นไป จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.70 โดยมีอาชีพอื่น ๆ จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.80 รองลงมา 

คือ อาชีพอิสระ จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 18.00 รับจางทั่วไป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.70 รับราชการ จำนวน 

59 คน คิดเปนรอยละ 15.40 และพนักงานเอกชน จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.10 ตามลำดับ 

     สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบดานความภักดีในการซื้อสินคาและบริการผลไมอบกรอบแบรนด “กิน

จุก” สามารถแจกแจงเปนภาพรวมและรายดาน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีในการใชบริการ ของผักอบกรอบแบรนด “กินจุก” แยกตาม

รายดาน 

(n = 384) 

ความภักดีในการใชบริการของผักอบ

กรอบ แบรนด “กินจุก” 

คากลาง 

(M) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 
แปลผล อันดับที่ 

ดานทัศนคต ิ 3.81 0.91 มาก 1 

ดานพฤติกรรม  3.77 0.96 มาก 2 

ดานความภักดีในการใชบริการของแบรนด 

“กินจุก” 
3.77 0.99 มาก 3 

 รวม                                              3.78                             0.90                      มาก            

     จากตารางที่ 1 พบวา ความภักดีในการซื้อสินคาและบริการผลไมอบกรอบแบรนด “กินจุก” โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก 

(M = 3.78, S.D = 0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ไดแก ดานทัศนคติ (M = 3.81, S.D = 0.91) ดานพฤติกรรม (M = 3.77, S.D = 0.96) และดานความภักดีในการใชบริการ

ของแบรนด “กินจุก” (M = 3.77, S.D = 0.99) ตามลำดับ 

     สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบดานความพึงพอใจตอการใชสินคาและบริการ สามารถแจกแจงเปน

ภาพรวมและรายดาน ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานความพึงพอใจตอการซื้อสินคาและบริการของผักอบกรอบแบรนด “กิน

จุก” แยกตามรายดาน 

 

(n = 384) 

ความพึงพอใจในการใชบริการ ของแบ

รนด “กินจุก” 

คากลาง 

(M) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D) 
แปลผล อันดับที่ 

การใหบริการอยางสม่ำเสมอ  3.86 0.94 มาก 1 

การใหบริการอยางทันเวลา 3.84 0.90 มาก 2 
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การใหบริการอยางเพียงพอ  3.77 0.91 มาก 3 

การใหบริการอยางตอเนื่อง      3.80                                       0.90 มาก 5 

การใหบริการอยางกาวหนา                    3.82 0.84 มาก 4 

                  รวม                                     3.83                      0.89                      มาก                4 

  

     จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการผลไมอบกรอบแบรนด “กินจุก” โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (M = 3.83, S.D = 0.89) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย 

ไดแก ดานการใหบริการอยางสม่ำเสมอ (M = 3.86, S.D = 0.94) ดานการใหบริการอยางทันเวลา (M = 3.84, S.D = 0.90) 

ดานการใหบริการอยางเพียงพอ (M = 3.83, S.D = 0.91) ดานการใหบริการอยางกาวหนา (M = 3.82, S.D = 0.84) และ

ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง (M = 3.80, S.D = 0.90) ตามลำดับ  

     เมื่อนำการวิเคราะหหลัก SWOT Analysis รวมกับขอมูลที่ผานการวิเคราะหทางสถิติจากแบบสอบถาม จะพบวาส่ิงที่เปน

จุดแข็งที่สุดของแบรนด “กินจุก” คือทัศนคติที่ดีตอแบรนด (M = 3.81, S.D = 0.91) และการบริการอยางสม่ำเสมอ (M = 

3.86, S.D = 0.94) สวนดานอื่น ๆ ที่ไดผลเฉล่ียลงมาเปนส่ิงที่แบรนดตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

     โอกาส (Opportunity) คือ 1) กระแสเทรนดรักสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 2) กลุมประชากรวัยทำงานจนถึงสูงวัย เปนกลุม

ประชากรหลักที่มีความสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพ จึงนิยมหันมาบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพ 3) ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวย

พืชผลทางการเกษตร สามารถหาวัตถุดิบทดแทนไดสม่ำเสมอและตลอดป  

     อุปสรรค (Threat) คือ 1)  ผูบริโภคในประเทศสวนใหญยังคงเห็นวาการบริโภคผลไมสดนั้นดีกวาผลไมแปรรูป ทั้งดาน

คุณภาพของสารอาหารและไรสารพิษเจือปน 2)  สินคามีคูแขงมาก สามารถหาสินคามาทดแทนความตองการของคนไดงาย  

     ผลการวิเคราะหระดับแรงผลักดัน 5 ประการตามหลัก Five Force Model  พบวาจากกรณีศึกษาผลไมอบกรอบ แบ

รนด “กินจุก” สามารถสรุปเปนภาพรวมไดดังนี้  

     ดานการแขงขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบวาการแขงขันภายในอุตสาหกรรมผลไมอบกรอบมีไมมากนัก ทวา

ตลาดผลไมอบกรอบมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งยังผลมาจากการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิต ทำใหมีสินคา

หลากหลาย อยางไรก็ดี แมวามีคูแขงนอยราย แตการแขงขันกันเพื่อใหไดซึ่งสวนแบงทางการตลาดคอนขางสูง ซึ่งเปนไปไดที่

คูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวจะใชกลยุทธดานราคา และโปรโมชั่นบางประการเพื่อสรางขอไดเปรียบและลดตนทุนการผลิต

ลง แตไดกำไรมากขึ้น  

     ดานภัยคุกคามจากผูแขงขันรายใหม พบวาธุรกิจขนมขบเคี้ยวจากผลไมแปรรูปมีโอกาสสูงจากภัยคุกคามของคูแขงราย

ใหม เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมาก ในการจางผูรับจางผลิตสินคาผลไมแปรรูป ทำใหอุปสรรคตอการเขาตลาด 

(Barriers to entry) นอย โดยธุรกิจผลไมอบกรอบมักพบมากในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม อีกทั้งชองทางออนไลนใน

ปจจุบันชวยสรางโอกาสใหกับธุรกิจที่เขาสูตลาดใหมไดงาย  
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     ดานอำนาจตอรองของลูกคา พบวาธุรกิจผลไมอบกรอบที่อยูในตลาดขนมขบเค้ียวจากผลไมมีจำนวนมากทำใหผูบริโภคมี

ทางเลือก และมีอำนาจการตอรองสูง ทำใหมีการแขงขันกันสูง การวางตำแหนงของตราสินคา (Brand Positioning) ของ

ธุรกิจผลิตภัณฑผลไมอบกรอบจึงสำคัญอยางยิ่งที่จะสรางใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน เพื่อใหมีความสอดคลองกับกลุม

ลูกคาของเปาหมายของธุรกิจ 

     ดานอำนาจตอรองของซัพพลายเออร พบวาผูผลิตจะผลิตผลไมอบกรอบที่มีคุณภาพดี  ตองมีประสบการณในการผลิต มี

เทคโนโลยีที่ดีสามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย มีคุณภาพ และปริมาณมาก ผูผลิตที่มีคุณสมบัติเหลานี้มีจำนวนนอย ซึ่งจะมี

คุณสมบัติเหลานี้ไดตองเปนโรงงานที่ไดรับรองจากมาตรฐานในระดับสากล มีอำนาจการตอรองที่สูง จึงทำใหธุรกิจผลิตภัณฑ

ผลไมอบกรอบที่วาจางผูผลิตเหลานี้มีตนทุนที่ไมสามารถควบคุมได หรือมีอำนาจตอรองซัพพลายเออรไดนอย 

     ดานภัยคุกคามจากสินคาทดแทน พบวาสินคาประเภทขนมขบเคี้ยวมีหลากหลาย ซึ่งผูบริโภคสามารถเลือกบริโภคได 

โดยอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีทั้งขนมรูปแบบดั้งเดิม และประเภทรักษสุขภาพที่เติบโตสูงขึ้น การเปรียบเทียบคุณคาทาง

โภชนาการของผลไมอบกรอบเพื่อสุขภาพกับสินคาขบเคี้ยวอื่น ๆ ที่มีคุณคาทางโภชณาการที่นอยกวา จะมีภัยคุกคามจาก

สินคาทดแทนมีระดับต่ำ 

 

5. สรุปผลการศึกษา  

     1.  ผลการศึกษากลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษาผลไมอบกรอบ แบรนด “กินจุก” จากการเก็บขอมูล

แบบสอบถามพบวา ความภักดีในการใชบริการ ของผักอบกรอบ แบรนดกินจุก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

คาเฉล่ียรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานทัศนคติ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานพฤติกรรม อยูในระดับมาก 

และดานที่มีคาเฉล่ียต่ำสุด คือ ดานความภักดีในการใชบริการของแบรนดกินจุก อยูในระดับมาก  

     2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการของแบรนด พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยราย

ดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการใหบริการ

อยางทันเวลา อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก จากการ

วิเคราะห SWOT พบวา ผลไมอบกรอบ แบรนดกินจุก มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ลูกคามีความพอใจในการใช

บริการแบรนดกินจุก ขั้นตอนในการบริการมีความเหมาะสม มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินคาอยูเสมอ จุดออน คือ  

ลูกคายังไมรูจักแบรนดกินจุกในวงกวาง พนักงานยังใหความสำคัญตอลูกคาอยางไมเทาเทียมกัน สินคาไมเพียงพอตามความ

ตองการของลูกคา โอกาส คือ สังคมกำลังนิยมการบริโภคผลไม ที่เปนเทรนดเพื่อสุขภาพ สังคมกำลังนิยมขนมขบเค้ียวมากขึ้น 

การแขงขันในอุตสาหกรรมแปรรูปยังไมสูงมากนัก และอุปสรรค คือ ผูบริโภคในประเทศสวนใหญนิยมบริโภคผลไมสดมากกวา

ผลไมแปรรูป ผลิตภัณฑเพิ่งเขาสูตลาด จึงไมเปนที่รูจักของผูบริโภค ผูบริโภคมีทางเลือกของสินคาทดแทนจำนวนมาก 

 

     ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

     1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาดานกลยุทธการตลาดของกลุมสินคาผลไมอบกรอบ ในแงการทำตลาดโปรโมชั่นสำหรับ

ดึงดูดลูกคา รวมถึงขอบเขตของกลุมประชากรที่ใชศึกษา การเลือกใชทฤษฎีและเครื่องมือทางสถิติอื่น ๆ ที่เปนประโยชน เชน 
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t-test One way ANOVA Correlation หรือ Regression เปนตน เพื ่อเขาใจพฤติกรรมของลูกคาและสนองตอบความ

ตองการไดตรงจุด  

     2.  ควรนำทฤษฎีและการศึกษา รวมถึงผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้ สำหรับทดลองใชกับแบรนด และดำเนินกลยุทธ ใช

ประเมินจุดแข็งและจุดออน เพื่อเสริมสรางขอไดเปรียบของแบรนดในการตอบรับความตองการของตลาด เชน การออกแบบ

บรรจุภัณฑใหดึงดูดตา การปรับรูปแบบการประชาสัมพันธสินคา เสริมสรางภาพลักษณของแบรนด เปนตน   
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีประวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภค

อาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะของผูบริโภคของรานในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีวิจัยใชการศึกษาแบบเชิงสำรวจ ตัวอยางวิจัยคือ 

ผูบริโภคชาวไทยที่มีประสบการณในการบริโภค อาหารญี่ปุ นประเภทซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภคของรานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมีคุณภาพดานความเที่ยง

อยูระหวาง .734 ถึง .848 สถิติที่ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ภาพรวม

ลูกคามีความพึงพอใจตอการรับประทานอาหารซูชิโอมาเสะในภาพรวมและมีความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอยูในระดับมาก 

ผลการวิเคราะหอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะ พบวาความ

พึงพอใจที่สามารถทำนายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติมีเพียง 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจดานบริการ และความ

พึงพอใจดานราคา โดยมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่ความพึงพอใจดานอาหารและบรรยากาศมีอิทธิพลอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: โอมากาเสะ, รานอาหารญี่ปุน, ความตั้งใจในการกลับมา, ความพึงพอใจของลูกคา 

 

Abstract 
This study aimed to study the effect of satisfaction on the revisit intention of consumers' Japanese 

Sushi Omakase restaurant in Bangkok. The research design was carried out based on survey research. The 

research sample was 420 Thai consumers who had experienced having Japanese food at Sushi Omakase 

restaurant in Bangkok which was recruited by multistage random sampling technique. The research 

instrument was a questionnaire that gained a reliability score ranging from .734 to .848. The collected data 

were analyzed by using both descriptives and inferential statistics.  The findings were as follows: Thai 

customers had high satisfaction and intention to revisit the Sushi Omakase restaurant. Customers' 

satisfaction with Service and Price had a statistically positive effect on consumers' revisit intention at a level 
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of significance of .05. However, Customers' satisfaction with foods and the climate of the restaurant had no 

significant effect on consumers' revisit intention at a level of significance .05.  

 

Keywords: Omakase, Japanese Restaurant, Revisit Intention, Customer Satisfaction 

 

1. บทนำ 

 

     ปจจุบันการบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิโอมากาเสะ (Omakase ญี่ปุน: お任せ) เปนที่นิยมในประเทศไทยอยางแพรหลาย 

และมีรานอาหารญี่ปุนโอมากาเสะเกิดขึ้นจำนวนมาก การตอบสนองความตองการของผูบริโภคจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และทำให

เกิดวัฒนธรรมของการรับประทานอาหารเหลานั้นเพิ่มขึ้น (ภิรัญชญา สิทธิกัน, 2564) สังเกตไดจากสวนแบงการตลาดจากการ

สำรวจของ JETRP Bangkok (2563) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปที่ผานมา นับจากการสำรวจของ JRO ยังพบวา 

รานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว และเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป เนื่องจากวัฒนธรรมอาหารญี่ปุนมีความ

แพรหลายมากขึ้น ทั้งนี้ชวงราคาของอาหารญี่ปุนก็มีใหเลือกมากขึ้น สงผลทำใหฐานลูกคาที่นิยมรับประทานอาหารญี่ปุน

ขยายตัวมากขึ้นไปดวย และในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของศูนยการคามีอยูภายนอกพื้นที่กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น ในป 

พ.ศ.2563 มีรานอาหารญี่ปุนจำนวน 4,094 ราน โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2562 ถึงรอยละ 12.6 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร 

มีจำนวนรานถึง 2,105 ราน ซึ่งถือวาเกินครึ่งหนึ่งของรานอาหารญี่ปุนทั้งหมดในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ขอมูลในปจจุบัน 

ยังคงขาดสารสนเทศในการอธิบายวา ผู บริโภคชาวไทยที ่รับประทานอาหารในลักษณะเชนนี ้ มีความพึงพอใจใจการ

รับประทานอาหารรูปแบบนี้อยางไร เนื่องดวยการรับประทานอาหารประเภทนี้คอนขางจะมีราคาสูง (ภิรัญชญา สิทธิกัน, 

2564) จึงทำใหลูกคาที่รับประทานอาหารประเภทนี้มารับประทานไดไมบอยครั้ง ทำใหการวิจัยครั้งนี้จำเปนตองหาสาเหตุวา 

ปจจัยอะไรที่จะสงผลทำใหลูกคาที่นิยมรับประทานอาหารเชนนี้จะกลับมารับประทานอาหารแบบโอมากาเสะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ

ประโยชนตอธุรกิจที่จะตรวจสอบไดวา จะตองควบคุมและพัฒนารานในลักษณะอยางไรที่จะชวยทำใหตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคได และปรับปรุงบริการหรือรานอาหารที่จะชวยทำใหลูกคากลับมาใชบริการหรือรับประทานอาหาร

ประเภทนี้ใหบอยครั้งขึ้น 

     การวิจัยนี้จะมุงคนควาหาคำตอบที่จะชวยใหไดขอมูลในการอธิบายวาความพึงพอใจจะสงผลทำใหลูกคามีความ

ตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะสูงขึ้นหรือไม จึงมุงศึกษาองคประกอบตัวแปรความพึงพอใจดังกลาว 

ที่มีตอการบริโภคอาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะ ทั้งนี้ จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

(Abbasi et al., 2021) ไดนักวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีขางตนในการนำไปอธิบายไดอยางเดนชัดวา ความพึงพอใจที่สูงขึ้นนั้น

จะสงผลทำใหลูกคามีความตั้งใจที่จะกลับมาใชบริการหรือซื้อสินคาซ้ำมากขึ้น (Suhud and Wibowo, 2016; Cakici et al., 

2019; Rajput & Gahfoor, 2020; สกุลทิพย โยธินนรธรรม, 2558; วัชราภรณ อารี และคณะ, 2563) แตทฤษฎีดังกลาว

จำเปนตองไดรับการยืนยันในการศึกษาบริบทของ การบริโภคอาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค ดังนั้น การวิจัยนี้จึง

มุงที่จะตรวจสอบวา ความพึงพอใจการบริโภคอาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะสงผลตอ ความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหาร

ญี่ปุนคอรสโอมากาเสะของลูกคาหรือไม ซึ่งจะเปนประโยชนในการนำไปใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางธุรกิจไดตอไป 

นอกจากนี้ ผูประกอบการรานญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะในกรุงเทพมหานคร สามารถนำสารสนเทศไปใชประกอบในการ

ปรับปรุงแกไข สงเสริมการสรางกลยุทธทางการตลาด สงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหกิจการเกิดกำไรสูงสุด และสรางความพึง

พอใจใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ในขณะเดียวกัน ผลพลอยไดจากขอมูลอาจชี้แนะแนวทางสำคัญเพื่อนำมาใช
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สงเสริมใหธุรกิจรานอาหารประเภทนี้สรางอิทธิพลใหผูบริโภคเกิดความภักดีในการรับประทานอาหารประเภทนี้ในอนาคตได

อีกดวย 

     งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวตัถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคในการบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมา

กาเสะของผูบริโภคของรานในเขตกรุงเทพมหานคร และ2. เพื่อศึกษาปจจัยดานความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มีตอความตั้งใจ

ในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนคอรสโอมากาเสะของผูบริโภคของรานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

2.1 แนวคิดของภัตตาคารแบบโอมาสาเสะ 

      

     โอมากาเสะ (Omagase, ญี่ปุน: お任せ) เปนวลีในภาษาญี่ปุน จะถูกใชเมื่อมีการสั่งอาหารในภัตตาคารที่แปลตรงตัว

ไดวา “I'll leave it up to you” หรือ “อะไรก็ไดขึ้นกับคุณ” เปนคำที่อยูตรงขามกับวลีที่วา Okonomi (ญี่ปุน: お好み) 

ซึ่งหมายถึง ลูกคาเปนฝายเลือกวาจะรับประทานอะไรดี (Li, 2019) โอมากาเสะ จะใชในกรณีที่ลูกคาตามใจ หรือปลอยใหพอ

ครัวเปนผูเลือก และเสิรฟเมนูที่มีลักษณะเฉพาะตามฤดูกาล ลูกคาจะใชวลีนี้ในการสั่งไมเพียงแตอาหารประเภทซูชิเทานั้น แต

ยังรวมถึงอาหารประเภทอื่น ๆ เชน อาหารยาง ตม อีกดวย พอครัวหรือเชฟจะมีสิทธิในการนำเสนออาหารจานตาง ๆ โดยเริ่ม

จากเบาไปหาหนักที่สุดสำหรับลูกคารายบุคคล (Dean, 2021) นอกจากนี้ โอมากาเสะยังหมายถึง “respectfully leaving 

another to decide what is best” หรือใหอีกฝาย (เชฟ) เปนผูที่เลือกส่ิงที่ดีที่สุดให ลักษณะสำคัญของอาหารสไตลโอมากา

เสะคือ ลูกคาจะมีความคาดหวังวาเชฟจะเสิรฟอาหารที่มีความแปลกใหม และมีรสชาติเยี่ยม การสั่งอาหารในลักษณะเชนนี้

อาจเทียบไดกับการแสดงศิลปะทางดานอาหาร อยางไรก็ตามลูกคามักจะไดรับอาหารทีม่ีคุณภาพสูงสุด การรับประทานอาหาร

แบบโอมากาเสะขึ้นอยูกับความสุขของลูกคา ลูกคาจะรับความสนใจจากเชฟอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามมีลูกคาจำนวนไมมากที่

จะไดรับประสบการณในการรับประทานอาหารจากเชฟหนึ่งคน โอมากาเสะจึงแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธอยางเขมขนระหวาง

ลูกคากบัเชฟ เผชิญหนากับเชฟ โดยเชฟจะคอยติดตามและตรวจจับปฏิกิริยาของลูกคาอยูตลอดเวลา คอยแนะนำชวยแนะนำ

ใหลูกคาไดประสบการณที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหารทำใหอาหารมีความสุข (Dean, 2021) ในบางครั้ง เชฟก็อาจจะมี

การใหความรูเกี่ยวกับลูกคาที่มีตอสวนผสมและวัตถุดิบตาง ๆ ในอาหารอีกดวย 

 

ความพึงพอใจกับแนวความต้ังใจในการกลับมาบริโภคซ้ำของผูบริโภค 

 

     จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) (Abbasi, Kumaravelu, Goh, & Singh, 2021) 

นักวิจัยไดประยุกตใชทฤษฎีขางตนในการนำไปอธิบายไดอยางเดนชัดวา ความพึงพอใจที่สูงขึ้นนั้นจะสงผลทำใหลูกคามีความ

ตั ้งใจที ่จะกลับมาใชบริการหรือซื ้อสินคาซ้ำมากขึ ้น (Suhud and Wibowo, 2016; Cakici et al., 2019; Rajput and 

Gahfoor, 2020; สกุลทิพย โยธินนรธรรม, 2558)  

     ประโยชนของการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจของลูกคาในการกลับไปใชบริการหรือสถานที่บางประการที่เพิ่มขึ้นนั้น 

สามารถนำไปใชในการวิเคราะหการแขงขันทางดานการตลาด เพราะลูกคาจะเปนตัวบงชี้สำคัญที่ใชในการพัฒนาธุรกิจ ความ

ตั้งใจในการกลับมาอีกครั้งจึงเปนการแสดงใหเห็นคุณลักษณะทางออมวาลูกคามีความภักดี (Customer Loyalty) ตอสถานที่

หรือรานอาหารเหลานั้นอยางไร (Realino and Moko, 2021) การศึกษาจากทั้งในอดีตจนถึงปจจุบัน และการศึกษาความพึง

พอใจในธุรกิจอื่น ๆ ตางยืนยันวา ความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือ ความพึงพอใจของลูกคา หากลูกคามีความพึงพอใจที่
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สูงขึ้นจะทำใหลูกคามีความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ำหรือกลับมาบริโภคที่รานอาหารซ้ำมากขั้นที่มากขึ้น (Suhud and 

Wibowo, 2016; Cakici et al., 2019; Rajput and Gahfoor, 2020; สกุลทิพย โยธินนรธรรม, 2558)  

     อยางไรก็ตามผลการวิจัย ก็ยังไมไดตรวจสอบยืนยันวาลูกคาที่มีความพึงพอใจที่มากขึ้น จะกลับมาใชบริการซ้ำที่รานญี่ปุน

โอมากาเสะที่มากขึ้นหรือไม การศึกษาในปจจับัน ยังไมไดมีการศึกษาพฤติกรรมความคาดหวังและการรับรูจริงของผูบริโภค

เกี่ยวกับภัตตาคารญี่ปุนโอมากาเสะ และตรวจสอบยืนยันถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการกลับมาใช

บริการซ้ำ ทั้งนี้ เธรรมชาติของภัตตาคารโอมากาเสะ (Omakase) มีลักษณะที่แตกตางจากรานอาหารหรือภัตตาคารอื่นทั่วไป 

อันเนื่องมาจากราคาที่คอนขางสูง อีกทั้งยังมีการใหบริการหรือมีลักษณะเฉพาะตัวคอนขางสูง ความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ำ

อาจขึ้นไดยากกวารานอาหารชนิดอื่น จึงจำเปนจะตองมีการศึกษาใหชัดเจนวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานอาหารญี่ปุน

โอมากาเสะในดานใด ที่มีอิทธิพลที่จะทำใหลูกคาหรือผูบริโภคกลับมาใชบริการซ้ำ ที่จะเปนประโยชนในการนำไปใชปรับปรุง

ธุรกิจ เพื่อสงเสริมใหลูกคากลับมารับประทานอาหารซ้ำที่รานอาหารประเภทนี้ไดดียิ่งขึ้นตอไป แสดงกรอบแนวคิดของการ

ศึกษาวิจัยไดดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

ที่มา: ผูวิจยั 

3. วิธีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพสมรส 

ความพึงพอใจที่มีตอบริโภคอาหาร

ญี่ปุนซชูิคอรสโอมากาเสะ 

-  ดานผลิตภัณฑ 

-  ดานราคา 

-  ดานชองทางการจัดจำหนาย 

-  ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ความต้ังใจในการกลบัมาบรโิภคอาหาร

ญี่ปุนซชูิคอรสโอมากาเสะ 

ความพงึพอใจที่มีต่อบริโภค 

อาหารญ่ีปุ่นซูชิคอร์สโอมากาเสะ 

-  ดา้นผลิตภณัฑ ์

-  ดา้นราคา 

-  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจที่มีต่อบริโภคอาหาร

ญ่ีปุ่ นซูชิคอร์สโอมากาเสะ 
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4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริโภคชาวไทยที่มีประสบการณในการบริโภค อาหารญี่ปุนประเภทซูชิคอรสโอมา

กาเสะของผูบริโภคของรานในเขตกรุงเทพมหานคร อยางนอย 1 ครั้งในรอบ 1 ปที่ผานมา 

     ตัวอยางวิจัยคือ ผูบริโภคชาวไทยที่มีประสบการณในการบริโภค อาหารญี่ปุนประเภทซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค

ของรานในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยยังไดคำนวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Cochrane โดยกำหนดสัดสวนประชากร

เทากับ 0.5 กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 หรือความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 โดยที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีคา Z เทากับ 

1.96 โดยคำนวณตามสูตร ไดตัวอยางขั้นต่ำทิ้งส้ิน 385 คน  

     สำหรับแผนการสุมตัวอยางในครั้งนี้จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)  

     ขั้นตอนที่ 1 ใชหนวยการสุมคือ กลุมเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร (สภากรุงเทพมหานคร, 2563) ผูวิจัยใชการสุม 

3 เขตการปกครอง ออกมาจาก 6 เขตการปกครอง โดยผลจากการสุมอยางงายผูวิจัยไดเขตการปกครองในขั้นตอนนี้คือ เขต

การปกครองกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต และกลุมกรุงธนเหนือ 

     ขั้นตอนที่ 2 ใชหนวยการสุมคือ รานอาหารญี่ปุนโอมากาเสะ ผูวิจัยใชการสุมรานอาหารญี่ปุนออกมาจากเขตการปกครอง

ในขั้นตอนแรก จากเขตการปกครองกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต และกลุมกรุงธนเหนือ ผลจากการรวบรวมรายชื่อรานซูชิโอมา

กาเสะพบวา กลุมกรุงเทพใต มีจำนวนรานซูชิโอมากาเสะจำนวนมากที่สุด โดยเฉพาะรานที่ตั้งอยูในเขตปทุมวันและเขตวัฒนา 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสุมรานจากเขตการปกครองนี้ จำนวน 5 ราน ขณะที่เขตกรุงเทพกลาง และกรุงธนเหนือสุมจำนวนเขตละ 2 

ราน รวมรานที่สุมไดทั้งหมด 9 ราน 

     ขั้นตอนที่ 3 เนื่องจากไมสามารถสุมลูกคาที่เขามาใชบริการได เพราะไมทราบรายชื่อลูกคาที่มาใชบริการที่แนชัด ผูวิจัยใช

การเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling)  ดังนั้น จึงจะเก็บขอมูลกับลูกคาในรานที่สุดไดจากขั้นตอนที่ 

2 รานละ 45 คน ใหครบตามจำนวน รวมแผนการสุมจะตองไดลูกคามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด 405 คน อยางไรก็ดี เมื่อ

เก็บขอมูลจริงพบวา ผูวิจัยไดจำนวนตัวอยางวิจัยจากรานตาง ๆ ไดทั้งหมด 420 คน 

 

4.2 ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย 

     ตัวแปรที่ใชในการศึกษามีดังนี้ 

     1. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือความพึงพอใจที่มีตอการบรโิภคอาหารญี่ปุนซูชิโอมากาเสะ วัดไดจาก ระดับ

ความรูสึกทางบวกของลูกคาภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิโอมากาเสะ ใน 4 ดานคือ ดานอาหาร ดานบริการ ดาน

บรรยากาศ และดานราคา 

     2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิโอมากาเสะซ้ำของผูบริโภค 

วัดไดจาก ระดับความคิดเห็นของลูกคาภายหลังการบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิโอมากาเสะ โดยสะทอนจากเจตนา ในการจะ

กลับมาบริโภคอีกครั้ง รวมถึงการจะพาบุคคลที่เกี่ยวของกลับมารับประทานดวย 

     เครื่อมือวิจัย เปนแบบสอบถาม มีทั้งหมด 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 คำถามคัดกรอง เปนการถามถึง ประสบการณในการ

รับประทานอาหารญี่ปุ นโอมากาเสะเพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามเปาหมายของการวิจัย สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม เปนคำถามแบบเลือกตอบ สวนที่ 3 ความพึงพอใจในการรับประทานอาหารญี่ปุนโอมากาเสะ เปนลักษณะ

คำถามมาตรประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ ดานละ 5 ขอ จำนวนรวม 20 ขอ และสวนที่ 5 ความตั้งใจในการความตั้งใจ

ในการกลับมาบริโภคอาหารญีปุ่นซูชิคอรสโอมากาเสะ ปนลักษณะคำถามมาตรประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 5 

ขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหามีคา Item-objective congruence (IOC)  มากกวา .50 และมีความเที่ยง

แบบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) จากการทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางขนาดเล็ก (Tryout) 31 คน อยูระหวาง .734 ถึง .848 มีคามากกวา .70 (Nunally and Bernstein, 1978) 
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4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยไดใชกรอบการสุมตัวอยางที่กำหนดไวแลวเก็บตัวอยางใหไดครบตามจำนวน 405 คน ตามรานตาง ๆ โดยการแจก

แบบสอบถามดวยตนเอง ทั้งนี้ สวนหนึ่งขอความรวมมือรานอาหารใหแจกแบบสอบถามใหอีกทางหนึ่ง โดยแจกเปน QR 

Code ใหผูตอบทำแบบสอบถามในระหวางการรอรับประทานอาหาร และภายหลังจากการรับประทานอาหาร โดยใชเวลาใน

การเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ ถึง 5 มีนาคม พ.ศ.2565 ไดแบบสอบถามทั้งหมด 420 ฉบับ 

 

4.4 การวิเคราะหขอมูล  

    ผูวิจัยจะศึกษาเพื่อประมวลผลขอมูลและวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปโดยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

ดังตอไปนี้ 

    1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percent) ในการอธิบายขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ 

อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรส นอกจากนี้ ยังใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean: M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation [SD]) ความเบ (Skewness [Sk]) ความโดง (Kurtosis [Ku]) และสัมประสิทธิ ์การกระจาย (Coefficient of 

Variation [CV]) การคำนวณสภาพระดับและการกระจายของตัวแปรความพึงพอใจ ที่เปนตัวแปรตน และความตั้งใจในการ

กลับมาบริโภคซ้ำของลูกคาในการบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภคของรานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน

ตัวแปรตามของการศึกษาครั้งนี้ 

    2. สถิติเชิงอนุมาน จะใชการวิเคราะหปจจัยดานความพึงพอใจที่มีตอบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะ ที่มีตอความ

ตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะ จะใชการวิเคราะหดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

(Pearson’s correlation) และการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Regression Analysis [MRA]) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
    ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวา เมื่อจำแนกผูตอบแบบสอบถามตามเพศพบวา 

สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.43 เมื่อจำแนกตามอายุพบวา กลุมที่มีอายุมากที่สุดคือมีอายุระหวาง 27-37 ป คิด

เปนรอยละ 48.33 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการสมรสพบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 82.62 เมื่อจำแนกตาม

ระดับการศึกษาพบวา สวนใหญผูตอบมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.14 เมื่อจำแนกตามอาชีพพบวา โดย

สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 40.00 นอกจากนี้ เมื่อจำแนกผูตอบตามรายไดพบวา สวนใหญเปน

กลุมรายไดที่มีรายไดอยูระหวาง 45,001 - 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.48 จากขอมูลโดยสรุปชี้ใหเห็นวา ผูที ่นิยม

รับประทานอาหารคอรสซูชิโอมากาเสะที่สำรวจไดทั้ง 420 คน สวนใหญจะคอนขางมีรายไดสูง กลาวคือ 40,000 บาทขึ้นไป 

สวนใหญมักมีการประกอบอาชีพอิสระ และมีสถานภาพโสด นอกจากนี้ผู ที ่มักรับประทานอาหารประเภทนี้มักจะมีอายุ

ประมาณ 21 - 37 ป 

 

ตารางที่ 1 คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปร M SD CV Sk Ku ระดับ 

ดานอาหาร 4.01 0.63 0.16 -0.59 0.06 มาก 

ดานบริการ 4.24 0.58 0.14 -0.96 1.17 มาก 

ดานบรรยากาศ 4.15 0.68 0.17 -1.13 1.71 มาก 

ดานราคา 4.13 0.67 0.16 -0.81 0.52 มาก 
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ความพึงพอใจตอการรับประทานอาหารคอรสซูชิโอมา

กาเสะ (รวม) 

4.13 0.54 0.13 -1.04 1.81 มาก 

ความต้ังใจในการกลับมาบริโภคอาหารญ่ีปุนซูชิคอร

สโอมากาเสะ 

3.92 0.60 0.15 -0.43 -0.24 มาก 

 

    จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรตาง ๆ ในโมเดลการวิจัยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยความพึงพอใจ

ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.01 (M = 4.01, SD = 0.63)  สวนความตั้งใจในการกลับมาบริโภคซ้ำมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 (M = 3.92, 

SD = 0.60) โดยแตละตัวแปรมีการกระจายใกลเคียงกัน โดยตัวแปรที่มีการกระจายมากที่สุดคือตัวแปรความพึงพอใจในดาน

บริการ (CV=17.00%) รองลงมาคือตัวแปรความพึงพอใจดานบรรยากาศ (CV=16.00%) และความพึงพอใจตอการ

รับประทานอาหารซูชิบารโอมากาเสะในภาพรวม (CV=16.00%) และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีความการกระจายนอยที่สุดคือ

ตัวแปรความพึงพอใจตอการรับประทานอาหารดานราคา (CV=13%)  เมื่อพิจารณาจากลักษณะการแจกแจงของตัวแปรจะ

พบวา ตัวแปรสวนใหญมีการแจกแจงแบบเบซาย นั่นคือโดยทั่วไปผูตอบมีความพึงพอใจคอนขางไปในทางบวก และมีความ

ตั้งใจในการกลับมาบริโภคซ้ำคอนขางไปในทางระดับมาก สวนเมื่อพิจารณาคาความโดงพบวา ความพึงพอใจในภาพรวมมีการ

แจกแจงใกลเคียงกับโคงปกติ สวนความพึงพอใจในดานยอย เชนดานอาหาร ดานบริการ และดานราคา มีการแจกแจงของ

ขอมูลคอนขางที่จะเกาะกลุมกันมากกวาความพึงพอใจดานบรรยากาศ  

    การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Correlations) ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรตนที่มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจดานอาหาร (r = .441, p < .001) ความพึงพอใจดาน

บริการ (r = .685, p < .001) ความพึงพอใจดานบรรยากาศ (r = .303, p < .001) และความพึงพอใจดานราคา (r = .685, p 

< .001) ดังนั้น ตัวแปรตนทุกตัวจึงมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 

    ผลการว ิ เคราะหการถดถอยเช ิงเส นแบบพหุพบวา ต ัวแปรต น 4 ตัวแปร ค ือ 1) ความพึงพอใจดานอาหาร  

2) ความพึงพอใจดานราคา 3) ความพึงพอใจดานบรรยากาศ และ 4) ความถึงพอใจดานราคา สามารถทำนายความตั้งใจใน

การกลับมาบริโภคซ้ำ ไดรอยละ 48.30 (R2 = .483) ปรับแกแลวเหลือรอยละ 47.80 โดยสามารถทำนายไดอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 96.97, p < .001) นั่นคือมีความพึงพอใจอยางนอย 1 ดานที่สามารถทำนายความตั้งใจในการ

กลับมาบริโภคอาหารคอรสซูชิโอมากาเสะซ้ำไดอยางมีนัยสำคัญ แสดงผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุเพื่อทำนายความตั้งใจในการกลับมาบริโภคซ้ำ โดยมีความพึงพอใจตอ

การรับประทานอาหารคอรสซูชิโอมากาเสะเปนตัวแปรทำนาย 

R R2 Adjusted R2 SE F p 

.695 .483 .478 0.44 96.97** <.001 

หมายเหต ุ** p < .01 (มีนยัสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01) 

 

    ผลการวิเคราะหที่แสดงลักษณะอิทธิพลของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตามชี้ใหเห็นวา ตัวแปรตนที่สามารถทำนายตัวแปร

ตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติมีเพียง 2 ตัวแปร ซึ่งอธิบายผลไดดังตอไปนี้ 

    1. ความพึงพอใจดานบริการ มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของ

ผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .598, p <.001) นั่นหมายความวาหากผูบริโภคมีความพึงพอใจดาน
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บริการในการรับประทานอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะมากขึ้น จะทำใหพวกเขามีความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหาร

ญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ  

    2. ความพึงพอใจดานราคา มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของ

ผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β = .163, p <.001) นั่นหมายความวาหากผูบริโภคมีความพึงพอใจดานราคา

ในการรับประทานอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะมากขึ้น จะทำใหพวกเขามีความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิ

คอรสโอมากาเสะมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ แสดงผลการวิเคราะหลักษณะอิทธิพลของตรัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตามไดดังตาราง

ที่ 4.15  

 

ตารางที่ 4.15 สัมประสิทธิ์การถดถอยเพื่อทำนายความตั้งใจในการกลับมาบริโภคซ้ำ โดยมีความพึงพอใจตอการรับประทาน

อาหารคอรสซูชิโอมากาเสะเปนตัวแปรทำนาย 

ตัวแปร B SE  β t p ผลการทดสอบ 

คาคงที่ (constant) 0.81 0.17 
 

4.83 .000  

ดานอาหาร -0.02 0.05 -.019 -0.40 .691 ไมมีนัยสำคัญ 

ดานบริการ 0.62 0.07 .598 9.01** <.001 มีนัยสำคัญ 

ดานบรรยากาศ -0.01 0.05 -.015 -0.25 .801 ไมมีนัยสำคัญ 

ดานราคา 0.15 0.05 .163 3.15** .002 มีนัยสำคัญ 

หมายเหตุ ** p < .01 (มีนยัสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ผลการวิเคราะหอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะ พบวา

ความพึงพอใจในดานยอยที่สามารถทำนายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติมีเพียง 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจดาน

บริการ มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจดานราคา มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอร

สโอมากาเสะของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     ผลการวิเคราะหอิทธิพลของความพึงพอใจที่มีตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะพบวา 

ความพึงพอใจในมิติยอยที่สามารถทำนายตัวแปรตามไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติมีเพียง 2 ตัวแปร คือ ความพึงพอใจดาน

บริการ โดยมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหารญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจดานราคา โดยมีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคอาหาร

ญี่ปุนซูชิคอรสโอมากาเสะของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน 

     จากตัวแปรความพึงพอใจที่มีทั้งหมด 4 ดานยอย ไดแก ดานอาหารดานบริการ ดานบรรยากาศ และดานราคา พบวา

ลูกคาที่พึงพอใจในดานบริการและราคาที่มากขึ้นจะมีอิทธิพลทางบวกตอการกลับมาบริโภคซ้ำในรานซูชิโอมากาเสะของ

ผูบริโภคอยางมีนัยสำคัญ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจกลาวไดวา ลูกคามักใหความสำคัญและพึงใจเกี่ยวกับการใหบริการของรานและ

ราคาเปนสำคัญ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ สกุลทิพย โยธินนรธรรม (2558) ที่พบวาคุณภาพการใหบริการ เพื่อสงผลให

เกิดความไวเนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และการกลับมาบริโภคซ้ำที่เพิ่มมากขึ้น ทำนองเดียวกัน งานของเพ็ญศิริวรรณ อิ่มอาบ 

(2562) ที่ใหผลที่สอดคลองกันพบวา คุณภาพการใหบริการและการรับรูดานราคา มีผลตอความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ำของ
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ลูกคารานเอบีซี คอฟฟ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ภาพลักษณตราสินคา ไมมีผลตอความตั้งใจกลับมาใชบริการซ้ำของ

ลูกคารานเอบีซี คอฟฟ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ Cakici et al. (2019) ก็ใหผลที่สอดคลองกันอยางชัดเจนที่ระบุ

วา การรับรูราคาที่ยุติธรรมและความพึงพอใจ สงผลตอการกลับมาในการรับประทานซ้ำของลูกคารานอาหาร และความตั้งใจ

ในการกลับมารับประทานซ้ำยังสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคารานอาหารอีกดวย 

     จากผลการวิเคราะหยังชี้ใหเห็นวา แมวาบรรยากาศจะเปนสวนสำคัญที่ทำใหลูกคารานซูชิโอมากาเสะมีความพึงพอใจ 

หรือขณะที่ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจดานอาหารรานซูชิโอมากาเสะ ที่สะทอนใหเห็นแลววา ลูกคามาจะพึงพอใจ

เกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณอาหารรสชาติอาหารและความสดใหมของวัตถุดิบ แตอยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้ไมไดสงผลตอการ

กลับมาใชบริการซ้ำในบริบทสำหรับรานซูชิคอรสโอมากาเสะที่ผูวิจัยศึกษาในครั้งนี้ แตการกลับมาใชบริการซ้ำจะขึ้นอยูกับ

ความพึงพอใจดานราคาและการใหบริการเปนหลัก สะทอนไดวารานซูชิโอมากาเสะที่มีการใหบริการที่ดีเยี่ยมและมีราคาที่

สมเหตุสมผลกับส่ิงที่พวกเขาไดรับอาจจะทำใหพวกเขามีความตองการที่จะกลับมาใชบริการหรือมากลับมาบริโภคซ้ำได 

     จากผลการวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจของลูกคาสงผลตอความตั้งใจในการกลับมาบริโภคซ้ำของรานซูชิโอมากาเสะ 

โดยความพึงพอใจในดานการใหบริการ และความพึงพอใจทางดานราคา สงผลทางบวกตอความตั้งใจในการกลับมาใชบริการ

ซ้ำของลูกคา ดังนั้นผูประกอบการรานซูชิคอรสโอมากาเสะควรใหความสำคัญเกี่ยวกับปจจัยทั้งสองประการนี้มากยิ่งขึ้น 

เพราะถาลูกคารับรูวาพวกเขามีความพึงพอใจในประเด็นทั้ง 2 เหลานี้มากขึ้น จะทำใหพวกเขากลับมาบริโภคซ้ำ การปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการทั้งสองประเด็นดังกลายังเปนการสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถที่จะ

ผูกพันและจงรักภักดีกับรานอาหารในที่สุด 
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องคประกอบนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถ่ิน เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

Policy Elements For Local Government Administration  

Phutthaisong Municipality, Buriram Province 
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2 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทำการศึกษาองคประกอบของการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมยและจัดกลุมองคประกอบเพื่อนำปจจัยที่มีประสิทธิภาพคลายกัน ซึ่งมีวิธีการศึกษาโดยใชการศึกษาเอกสาร และ

ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจเพื่อจำแนกองคประกอบดวยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 500 คน ผล

การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป – ไมเกิน 50 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ปที่ 6 / ปวช. ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ / ธุรกิจสวนตัว มีองคประกอบการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย ดังนี้ 1) การบริหารเพื่อใหเกิดความโปรงใส 2) การบริหาเพื่อใหเกิดการบริการที่ดี 3) การบริหารเพื่อใหเกิด

การแกปญหาไดอยางแมนยำ 4) การบริหารงานบนขอมูลที่เปนปจจุบันและสอดคลองกับบริบท 5) การบริหารงานเพื่อใหเกดิ

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 6) การบริหารเพื่อสรางโอกาสใหกับองคกรและชุมชน 7) การบริหารเพื่อสรางเครือขายและมีสวน

รวม และ 8) การบริหารงานเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

 

คำสำคัญ: นโยบาย, การบริหารงาน, องคกรสวนทองถิ่น 

 

Abstract 
The goal of this research was to look into the many aspects of local government administration. 

Phutthaisong Municipality, Buriram Province, combined the variables in order to bring comparable beneficial 

aspects together. By gathering data from a sample of 500 persons, the researchers employed a study 

approach that included document analysis and exploratory component analysis to characterize the 

composition. The majority of the responders were female, according to the findings. Secondary education 

level, above 40 years old – not more than 50 years old 6 / Vocational Vocational Occupation Personal 

Business Ownership Local organizations have administrative components. As follows: Phutthaisong 

Municipality, Buriram Province: 1) Transparency 2) Hospitality 3) Accuracy 4) Information based 5) 

Standardization 6) Opportunity 7) Network 8) Get support 

 

Keywords: Policy, Administration, Local Organization 
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1. บทนำ 

 

      การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญก็คือ “ประชาชน” และความสมบูรณแบบของระบอบประชาธิปไตยก็คือ 

การที่ประชาชนสามารถเขามามีสิทธิ มีเสียงในการปกครอง แตเนื่องจากความจำกัดหลายๆ ดาน เชน การมีจำนวนประชากร

มากเกินกวาจะเขามาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดโดยตรง จึงทำ ใหประชาธิปไตยโดยอาศัยตัวแทนเขามามีสวนรวม

ประชาชนจึงเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยการเลือกตัวแทน ทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารดังนั้น การมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน จึงถือเปนบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ถือเปนจุดเริ่มตนที่

สำคัญ ที่ใหไดมาซึ่งตัวแทน การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมจะเพิ่มโอกาสการถายโอนอำนาจการปกครองอยางสันติเพราะจะ

เปนหลักประกันประการหนึ่งที่ชวยใหผูที่พายแพการเลือกตั้ง ยอมรับผลของการเลือกตั้ง และยอมถายโอนอำนาจไปสูรัฐบาล

ใหมอยางราบรื่น การเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมจะตองเปดโอกาสใหประชาชนสามารถกำหนดรูปแบบของรัฐบาลและทิศทาง

นโยบายในอนาคตของรัฐบาล การยึดถือเสียงขางมากเปนเกณฑในการเลือกตั้ง เปนวิธีการในการจัดตั้งรัฐบาล และเปนหลัก

ในการตัดสินประเด็นสาธารณะตางๆ แตไมใชเปนเหตุผลของการกีดกันเสียงขางนอยไมวาจะเปนเพราะชาติพันธุความเชื่อทาง

ศาสนา ที่ตั้งทางภูมิศาสตรระดับรายได รัฐบาลหรือเสียงสวนใหญ ที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้งก็ตามไมสามารถ

ลิดรอนสิทธิดังกลาวได (จิรพันธุ วิสูตรศักดิ์, 2547) 

       การบริหารจัดการทองถิ่นเนนการบริหารและการจัดการโดยอาศัยหลักธรรมาธิบาล เพื่อนำไปสูเปาหมายคือคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ใหชุมชนเปนผูนำเสนอปญหาและความตองการของ

ชุมชนเอง โดยคณะผูบริหารและองคการบริหารสวนตำบล เปรียบเสมือนหยวกกลวยที่สามารถเปนแกนกลางใหสามารถ

รองรับปญหาจากทุกฝาย และใชกลไกของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป ไปบูรณา

การรวมกับการจัดทำแผนแมบทชุมชนและแผนแมบทตำบล หลังจากนั้นก็นำแผนดังกลาวมาเปนเครื่องมือกำหนดทิศทางใน

การแกไขปญหา และสนองตอบตอความตองการของชุมชน ใหเกิดประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศนขององคกรสวนทองถิ่น 

เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมยโดยการศึกษานี้ไดทำการศึกษาองคประกอบของการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาล

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยและจัดกลุมองคประกอบเพื่อนำปจจัยที่มีประสิทธิภาพคลายกัน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     

     ความหมายของการปกครองทองถิ่น 

     การปกครองสวนทองถิ่นมผูีใหความหมายไวมากมีทัง้ที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน ดงันี ้

     อโณทัย  ธรรมกุล (อางในสุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา, 2550) ใหความหมายของการปกครองทองถิ่น หมายถึง การ

ปกครองทีร่ัฐบาลกลางมอบอำนาจใหหรือกระจายอำนาจหรือการกระจายอำนาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น ที่เกดิจาก

การกระจายอำนาจใหมีอำนาจในการปกครองรวมทัง้รับผิดชอบทั้งหมดหรอืแคบางสวน ในการบริหารขอบเขตอำนาจหนาที่

และอาณาเขตของงานที่กำหนดไวตามกฎหมาย 

         Jonh J. Clarke (อางในสุภัทรมาศ จรยิเวชชวัฒนา, 2550) เปนหนวยการปกครองทีม่ีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยว ของดาน

การใหบรกิารประชาชนในเขตพื้นที่หนึง่พื้นทีใ่ด โดยเฉพาะและหนวยการปกครองทองถิ่นจัดตั้งและอยูในความดูแลของ

รัฐบาลกลาง 
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        การปกครองทองถิ่น หมายถึง หนวยการปกครองทางการเมืองที่อยูในระดับต่ำกวารัฐซึ่งกอตั้งโดยกฎหมายและมี

อำนาจอยางเพยีงพอที่จะทำกจิกรรมในทองถิน่ไดดวยตนเอง รวมทัง้อำนาจจดัเก็บภาษเีจาหนาที่ของหนวยการปกครอง

ทองถิ่นดงักลาวอาจไดรับการเลือกตัง้หรอืแตงตัง้โดยทองถิ่นก็ได 

       วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิน่ 

        ชูวงศ ฉายะบุตร (2549) ไดจำแนกวัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น ไวดังนี้ 

1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาลเปนสิ่งที่เห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศ จะตองอาศัยเงินงบประมาณเปนหลัก หากเงิน

งบประมาณจำกัดภารกิจที่จะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไมเพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถิ่นหนวยการ

ปกครองทองถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายไดมีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับ

ทองถิ่นได จึงเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาทั้งในดานการเงินตัวบุคคล

ตลอดจนเวลาที่ใชในการดำเนินการ 

2) เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมีขนาดกวางใหญความตองการของ

ประชาชนในแตละทองที่ยอมมีความแตกตางกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการที่

แทจริงและลาชาหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีประชาชนในทองถิ่นเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการ

นั้นได 

3) เพื่อความประหยัดโดยที่ทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันสภาพความเปนอยูของประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้ง

หนวยปกครองทองถิ่นขึ้นจึงมีความจำเปนโดยใหอำนาจหนวยการปกครองทองถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนวิธีการหารายได

ใหกับทองถิ่นเพื่อนำไปใชในการบริหารกิจการของทองถิ่นทำใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะตองจายใหกับทองถิ่น

ทั่วประเทศเปนอันมากและแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบาง แตก็มีเงื่อนไขที่กำหนดไวอยางรอบคอบ 

4) เพื่อใหหนวยการปกครองทองถิ่นเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน จากการที่การ

ปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อใหประชาชนใน

ทองถิ่นเลือกเขาไปทำหนาที่ฝายบริหารหรอืฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถิน่ก็ตาม การปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกัน

นี้มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี 

        จากการศึกษาทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกีย่วของ องคประกอบของนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น 

เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมย ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 องคประกอบของนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จงัหวัดบุรรีัมย 

ลำดับ องคประกอบ 

1 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการกำหนดวสัิยทัศน เปาหมายการบริหารงาน และนโยบายใน

การบริหารงานไวอยาง  

2 มีการดำเนินงานโครงการตางๆ เปนไปตามนโยบายที่ไดกำหนดไว 

3 มีการดำเนินงานโครงการตางๆเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกำหนดไว 

4 การดำเนินงานโครงการตางๆโดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

เปนหลัก 

5 การดำเนินงานโครงการตางๆยดึหลักธรรมาภิบาลและการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการบรหิาร

จัดการ 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จงัหวัดบุรรีัมย (ตอ) 

ลำดับ องคประกอบ 

6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมกีารดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไวอยางถูกตองตามกฎหมาย 

7 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชอำนาจไปในทางทีเ่ปนประโยชนตอองคกรและประชาชนเปนหลัก 

8 การตระหนักในสิทธิหนาที่ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม 

9 การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรอืรนในการแกปญหา 

10 การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรบัผลจากการกระทำของตน 

11 มีหนาที่ความรบัผิดชอบตอชุมชนสังคมมีความมุงหวงัและตั้งมั่นยึดถือในนโยบายที่ไดแถลงไวกับประชาชนวาใน

การบริหารงานของเทศบาล 

12 ในการบริหารงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางสูงสุด 

13 มีอำนาจในการตัดสินใจและบรหิารงานภายในทองถิ่นในเขตอำนาจของตน 

14 สามารถตรวจสอบการใชอำนาจหนาทีข่องผูบริหารได 

15 มีการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทกุสวนฝาย รวมทั้งประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานทุกขั้นตอน 

16 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่มีเปาหมายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

17 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจุดมุงหมายเพือ่ประโยชนตอประชาชน 

18 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชาคมกอนดำเนินโครงการตางๆ 

19 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแกปญหาใหกับชุมชนไดอยางทันทวงท ี

20 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน 

21 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสายงานครบถวนตามภารกจิขององคกร 

22 คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกำหนดขอบขายอำนาจหนาที่ของแตละตำแหนง 

23 การทำงานมีความคลองตัว โดยมีการแบงการบริหารราชการออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายนิตบิัญญัติและฝาย

บริหาร 

24 มีการแบงสวนราชการออกเปนสวนตางๆ ตามความเหมาะสม เชน สำนักปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวน

การศึกษา สวนสาธารณสุข เปนตน 

25 บุคลากร ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการวางแผนกำหนดนโยบายหรอืแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ

อัตรากำลังของเจาหนาทีใ่หสอดคลองกับภารกิจขององคกร 

26 ใหความสำคัญตอการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

27 มีการนำเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการพฒันาบุคลากรใหไดทกุชองทาง 

28 การสรางขวัญและกำลังใจใหแกเจาหนาที ่

29 การจดัฝกอบรม การศึกษาดงูาน และการจัดองคความรูในหนวยงาน 

30 มีการใหทุนการศึกษาตอในระดบัสูง 
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ตารางที่ 1 องคประกอบของนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จงัหวัดบุรรีัมย (ตอ) 

ลำดับ องคประกอบ 

31 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยประเมินจากขอตกลงในการปฏิบัติราชการที่ไดจัดทำไว 

32 ใหความสำคัญกับบุคลากรที่มคีวามกาวหนาในงาน 

33 มีการสนับสนุนงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร 

34 ผูบริหารจะเปดโอกาสใหเจาหนาที่และประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การส่ังการ 

35 การส่ังการเปนไปตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา 

36 การมอบอำนาจในการตัดสินใจแกผูบริหารในระดับตางๆ อยางเหมาะสมและยุติธรรม 

37  มีการรวมมือและประสานงานกับภาครัฐ ทัง้สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

38 มีการรวมมือและประสานงานกบัภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา 

39 เนนการทำงานเปนทีม การบูรณาการรวมกันกับสวนตางๆ ทำใหเกิดเอกภาพเปนหนึ่งเดียวกัน 

40 มีความสามัคคีกัน งานจงึดำเนนิไปดวยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ 

41 สามารถขอความรวมมือกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

42 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

43 มีการตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ เพือ่ประเมินองคกร 

44 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับองคกร และฐานะทางการเงินขององคกรใหทัง้ภายใน

องคกรและภายนอกองคกรไดรบัทราบอยางสมำ่เสมอ 

45 รายงานผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได 

46 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมและคุมคา 

47 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารจัดสรรงบประมาณอยางโปรงใส 

48 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารจัดสรรงบประมาณที่ตรวจสอบได 

49 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร 

50 มีการประสานงานของบเพิ่มเตมิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนซึ่งก็ไดรับความรวมมอืเปนอยางด ี

 

กรอบแนวคิด  

 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

 

องคป์ระกอบทั้ง 50 ตวั จดักลุ่มองคป์ระกอบเพื่อนาํ

ปัจจยัท่ีมีประสิทธิภาพคลา้ยกนั 
กลุ่มองคป์ระกอบ 8 กลุ่ม 
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3. วิธีการศึกษา 
      3.1  วิธีการศึกษาเพื่อหาองคประกอบของการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

     การกำหนดและจำแนกกลุมตัวอยาง 

     การเก็บกลุมตัวอยางของกลุมประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมยจำนวนทั้งหมด 500 ราย โดยเปน

ขนาดของกลุมตัวอยางที่กำหนดจากการอางอิงตามหลักเกณฑการวิเคราะหองคประกอบที่ควรจะมีขนาดของกลุมตัวอยาง 

500 ราย จึงจะมีความเหมาะสมในระดับดี เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล (Comrey and 

Lee, 1992) 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 

     วิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เปนเทคนิคที ่ใชเพื ่อการสำรวจและหา

ความหมายขององคประกอบรวมตัวแปรสังเกตได โดยสวนใหญเทคนิคนี้จะถูกใชเมื่อนักวิจัยยังไมมีทฤษฎีสนับสนุนที่ชัดเจน

เกี ่ยวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบ ซึ ่งวัตถุประสงคหลัก คือ การลดจำนวนตัวแปรหลายๆตัวแปรใหอยู ใน

องคประกอบเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนตัวแปรใหมที่สามารถหาคาขอมูลสำหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป (ปรียานุช อภิบุณโย

ภาส, 2559) 

     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

     แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมประชากร ที่อาศัยในเขตเทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามขอมูลทั่วไปเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

ประกอบ ไปดวย 7 ขอคำถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดยเปนคำถามลักษณะปลายปด (Close-

Ended Question) และใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

        สวนที่ 2 ความคิดเห็นขององคประกอบของนโยบายการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

โดยเปนขอคำถามที่พัฒนาจากการศึกษาทบทวนงานวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยเปนคำถามลักษณะแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  จำนวน 50 ขอคำถาม 

        การวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 

        ผูศึกษานำแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น โดยทำการทดสอบกับกลุมของตัวอยางที่มีความใกลเคียงกับกลุมของ

ตัวอยางที่ศึกษา จำนวนทั้งหมด 30 ราย และนำไปหาความเชื่อมั่นดวยการใชวิธีของครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha) 

โดยไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.921 ซึ่งมีคามากกวา 0.800 (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

        วิธีเก็บและรวบรวมขอมูล 

         ผู ศ ึกษาไดใช ว ิธ ีการแจกแบบสอบถามแบบโควตา (Quota Sampling) และสุ มตามสะดวก (Convenience 

Sampling) ในการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 500 ชุด โดยทำการสอบถามกลุมประชากรที่อาศัยในเขตเทศบาลพุทไธ

สง จังหวัดบุรีรัมย ที่เคยเลือกตั้ง 

3.2    วธิีการศกึษาจัดกลุมองคประกอบเพื่อนำปจจัยที่มีประสิทธิภาพคลายกัน 

          เมื่อทำการเก็บขอมูลแบบสอบถามเสร็จแลว ทำการวิเคราะหโดยการใชโปรแกรม SPSS เพื่อจัดกลุมองคประกอบโดย

ใช factor analysis เพื่อจัดกลุมองคประกอบเพื่อนำปจจัยที่มีประสิทธิภาพคลายกัน 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
              ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

              จากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 500 คน เปนเพศหญิง จำนวน 289 คน คิดเปนรอยละ 57.80 และเพศ

ชาย จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 42.20 จำแนกตามอายุ ดังนี้ มากกวา 40 ป – ไมเกิน 50 ป จำนวน 147 คน คิดเปน

รอยละ 29.40 มากกวา 30 ป – ไมเกิน 40 ป จำนวน 140 คน คิดเปนรอยละ 28.00 มากกวา 50 ป ขึ้นไป จำนวน 109 คน 

คิดเปนรอยละ 21.80 และมากกวา 20 ป – ไมเกิน 30 ป จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 20.80  

จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ มัธยมศึกษาปที่ 6 / ปวช. จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ปริญญาตรี จำนวน 158 

คน คิดเปนรอยละ 31.60 อนุปริญญา / ปวส. จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 27.80 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 43 คน 

คิดเปนรอยละ 8.60 จำแนกตามอาชีพ ดังนี้ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 31.67 ขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 29.00 นักศึกษา จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 20.33 คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 19.00  

 องคประกอบของการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 

 องคประกอบที่ 1 : การบริหารเพื่อใหเกิดความโปรงใส (Transparency) ประกอบดวย มีการดำเนินงานโครงการ

ตาง ๆ เปนไปตามนโยบายที่ไดกำหนดไว, การทำงานมีความคลองตัว โดยมีการแบงการบริหารราชการออกเปน 2 ฝาย ไดแก 

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร, มีการแบงสวนราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามความเหมาะ สม เชน สำนักปลัด สวนการคลัง 

สวนโยธา สวนการศึกษา สวนสาธารณสุข เปนตน, สามารถขอความรวมมือกับประชาชนไดอยางรวดเร็ว, มีการสนับสนุน

งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร, คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสายงานครบถวนตามภารกิจขององคกร, 

มีหนาที่ความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมมีความมุงหวังและตั้งมั ่นยึดถือในนโยบายที่ไดแถลงไวกับประชาชนวาในการ

บริหารงานของเทศบาล, ใหความสำคัญกับบุคลากรที่มีความกาวหนาในงาน, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ

จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะ สมและคุมคา, รายงานผลการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได, คณะผูบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีการกำหนดขอบขายอำนาจหนาที่ของแตละตำแหนง, มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย

ประเมินจากขอตกลงในการปฏิบัติราชการทีไ่ดจัดทำไว และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการดำเนินการตามอำนาจหนาทีท่ี่

ไดกำหนดไวอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 องคประกอบที่ 2 : การบริหารเพื่อใหเกิดการบริการที่ดี (Hospitality) ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณที่ตรวจสอบได, การสรางขวัญและกำลังใจใหแกเจาหนาที่, คณะผูบริหารขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีเปาหมายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน, มีการนำเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการพัฒนาบุคลากรให

ไดทุกชองทาง, การจัดฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดองคความรูในหนวย งาน, มีการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ทุกสวน

ฝาย รวมทั้งประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานทกุขัน้ตอน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรร

งบประมาณอยางโปรงใส 

 องคประกอบที่ 3 : การบริหารเพื่อใหเกิดการแกปญหาไดอยางแมนยำ (Accuracy) ประกอบดวย มีการรายงานผล

การปฏิบัติงาน ขาวสารทั่วไปเกี่ยวกับองคกร และฐานะทางการเงินขององคกรใหทั้งภายในองคกรและ ภายนอกองคกรได

รับทราบอยางสม่ำเสมอ, คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชาคมกอนดำเนินโครงการตาง ๆ, คณะ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจุดมุงหมายเพื่อประโยชนตอประชา ชน, มีความสามัคคีกัน งานจึงดำเนินไปดวย

ความราบรื่นและประสบความสำเร็จ, การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและการกระตือรือรนในการแกปญหา, มีการ

รวมมือและประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา และการตระหนักในสิทธิหนาที่ความ

สำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม 
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 องคประกอบที ่ 4 : การบริหารงานบนขอมูลที ่เปนปจจุบันและสอดคลองกับบริบท (Information based)

ประกอบดวย สามารถตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของผูบริหารได, การดำเนินงานโครงการตางๆยึดหลักธรรมาภิบาลและ

การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการบริหารจัดการ, มีการรวมมือและประสานงานกับภาครัฐ ทั้งสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถิ่น, เนนการทำงานเปนทีม การบูรณาการรวมกันกับสวนตาง ๆ ทำใหเกิดเอกภาพเปนหนึ่งเดียวกัน, ให

ความสำคัญตอการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร และคณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมี

การกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายการบริหารงาน และนโยบายในการบริหารงานไวอยาง  

 องคประกอบที่ 5 : การบริหารงานเพื ่อใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี (Standardization) ประกอบดวย 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจขององคกร, มีการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ เพื่อประเมินองคกร, ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชอำนาจไปในทางที่เปน

ประโยชนตอองคกรและประชาชนเปนหลัก, มีการดำเนินงานโครงการตาง ๆเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกำหนดไว, มีอำนาจใน

การตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถิ่นในเขตอำนาจของตน และการมอบอำนาจในการตัดสินใจแกผูบริหารในระดับตาง 

ๆ อยางเหมาะสมและยุติธรรม 

 องคประกอบที่ 6 : การบริหารเพื่อสรางโอกาสใหกับองคกรและชุมชน (Opportunity) ประกอบดวย การเคารพใน

ความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน, มีการใหทุนการศึกษาตอในระดับสูง, คณะ

ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแกปญหาใหกับชุมชนไดอยางทันทวงที, ผู บริหารขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการจัดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน และการดำเนินงานโครง การตาง ๆโดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก 

 องคประกอบที่ 7 : การบริหารเพื่อสรางเครือขายและมีสวนรวม  (Network) ประกอบดวย ผูบริหารจะเปดโอกาสให

เจาหนาที่และประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งการ, การสั่งการเปนไป

ตามลำดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา, ในการบริหารงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนอยางสูงสุด, บุคลากร ผูบริหาร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการวางแผนกำหนดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับอัตรากำลังของเจาหนาที่ให

สอดคลองกับภารกิจขององคกร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

 องคประกอบที่ 8 : การบริหารงานเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน (Get support)  ประกอบ ดวย มีการ

ประสานงานของบเพิ่มเติมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษานำมาสรุปผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ไดดังนี้ 

      ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มีผลตอแนวทางการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น ในเขตเทศบาลพุทไธ

สง จังหวัดบุรีรัมย ขอมูลประชากรศาสตร พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 

40 ป – ไมเกิน 50 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 / ปวช. ประกอบอาชีพเจาของธุรกิจ / ธุรกิจสวนตัว  

       องคประกอบของแนวทางการบริหารงานองคกรสวนทองถิ่น เทศบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ได 8 องคประกอบ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การบริหารเพือ่ใหเกิดความโปรงใส (Transparency)  

องคประกอบที่ 2 การบริหารเพือ่ใหเกิดการบรกิารที่ดี (Hospitality) 

องคประกอบที่ 3 การบริหารเพือ่ใหเกิดการแกปญหาไดอยางแมนยำ (Accuracy) 

องคประกอบที่ 4 การบริหารงานบนขอมูลที่เปนปจจุบันและสอดคลองกับบรบิท (Information based) 
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องคประกอบที่ 5 การบริหารงานเพื่อใหเกดิมาตรฐานการปฏิบัติงานทีด่ี (Standardization) 

องคประกอบที่ 6 การบริหารเพือ่สรางโอกาสใหกับองคกรและชุมชน (Opportunity) 

องคประกอบที่ 7 การบริหารเพือ่สรางเครือขายและมีสวนรวม  (Network) 

องคประกอบที่ 8 การบริหารงานเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากทกุภาคสวน (Get support)   

       ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

       1) ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมใชแคการใหความสำคัญกับหลักการบริหารจัดการทั่ว ไป ซึ่ง

ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนำ (Leading)และการควบคุม (Controlling) อัน

เปนหลักการบริหารงานขั้นพืน้ฐานที่ทกุองคกรตองปฏิบัติแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังตองมีการบรหิารจัดการตามอำนาจ

หนาที่ของตนเองใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ดวยการบริหารงานตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก

ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อบรรลุเปาหมายการบริหารราชการ  

       2) การกำหนดวิสัยทัศนนโยบายแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดีตองมุงเนนที่

ประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก เพราะประชาชน คือ เจาของทองถิ่น ดังนั้น จึงตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การวางแผนในทุกขั้นตอน โดยการทำประชาคม การลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

เพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน โดยเปาหมายหลัก ๆ คือเพื่อพัฒนาทองถิ่น แกปญหาทองถิ่น 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทองถิ่น 

       3) การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประสบความสำเร็จ ตองคิดริเริ่มนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอใหทันยุคสมัย

และสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนวัตกรรมที่คิดริเริ ่มขึ้นมานั้น ตองตอบสนองความตองการของประชาชนเปน

ประโยชนตอชุมชน และแกไขปญหาใหแกชุมชนได 

      4) การบริหารงานทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพตองคำนึงถึงมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อใหการทำงานสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด คุมคายั้งยนื และลดขัน้ตอนการทำงาน อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกประชาชน 
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การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบ และการปรับตัวของผูประกอบการในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสรางผูประกอบการภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง 

เชียงราย จำนวน 12 คน การวิเคราะหเชิงเนื้อหา พบวา ผูประกอบการไดรับผลกระทบดานการเงินมากที่สุด ปรับตัวโดยการ

ปรับลดคาใชจายดานการจางงาน ปรับลดการกักตุนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ปรับการวางตำแหนงผลิตภัณฑ รวมถึงการเพิ่ม

ชองทางออนไลนเพื่อจำหนายผลิตภัณฑ ทั้งนี้ สถานประกอบการขนาดเล็ก มีความคลองตัว และสามารถปรับตัวไดเร็วกวา

สถานประกอบการขนาดใหญ นอกจากนี้ ผูประกอบการทุกแหงไดรับมาตรการชวยเหลือคาเชาพื้นที่ประกอบกิจการจากทา

อากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เปนปจจุบัน ผานชองทางออนไลนเปนหลัก  
 

คำสำคัญ: การปรับตัว, ผลกระทบ, ผูประกอบการ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, ทาอากาศยาน 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the impact and the adaptation of entrepreneurs 

during Coronavirus 2019 pandemic. Structure interview was used with 12 entrepreneurs at Mae Fah Luang 

Chiangrai International Airport. Data were analyzed by content analysis.  It was found that the entrepreneurs 

faced financial difficulties the most. The adaptation of the entrepreneurs included cutting costs related to 

employment, reducing the hoarding of raw materials and products, positioning, increasing online channels 

for distributing products. Moreover, the small establishment was agile and able to adapt itself faster than 

large establishment. Every entrepreneur received measures to help with the rental cost from Mae Fah 

Luang Chiangrai International Airport.  

In addition, the entrepreneurs mainly received the information about Coronavirus 2019 through online 

channels. 
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1. บทนำ 

     ในป พ.ศ. 2563 ไดเกิดการแพระระบาดของโรคอุบัติใหม ไดแก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก 

ทางองคการอนามัยโลก จึงยกระดับใหเปนภาวะการระบาดใหญทัว่โลก (Pandemic) ในประเทศไทยเริ่มมีการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และไดประกาศใชมาตรการปดเมืองเพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรคดังกลาว ทำใหการเดินทางทั้งภายใน และระหวางประเทศตองหยุดชะงัก สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในประเทศ

ไทยทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตในครั้งนี้ ทำใหรายไดของผูประกอบการลดลงอยาง

กระทันหัน และสงผลกระทบตอผูประกอบการทุกขนาด (อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจรญิ, 2563) ธุรกิจการ

บิน เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับผลกระทบเชนกัน สำหรับการเดินทางดานการบินภายในประเทศ พบวา หลายสายการบิน

ประกาศหยุดใหบริการชั่วคราว จึงสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการภายในทาอากาศยาน เชนเดียวกันกับผูประกอบการ

ภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ที่ไดมีการเชาพื้นที่จาก บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบ

กิจการจำหนายผลิตภัณฑ และบริการ อาทิ รานขายของฝาก รานขายของที่ระลึก รานโครงการหลวง รานขายยา รานรถเชา 

รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม และรานกาแฟ เนื่องจากผูโดยสารที่ใชบริการทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ลดลง

เปนอยางมาก ดังนั้น จึงสงผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการที่ลดลงอยางกระทันหัน ซึ่งพบวาแมจำนวนผูโดยสารจะลด

จำนวนลง แตสถานประกอบการยังสามารถดำเนินกิจการตอไปได สะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวของผู ประกอบการที่

จำเปนตองปรับกลยุทธเพื่อใหธุรกิจอยูรอด (ธนันธร มหาพรประจักษ, 2563) ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็นผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอผูประกอบการ และการปรับตัวของ

ผูประกอบการในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนธุรกิจ

ใหกับผูประกอบการในการประกอบกิจการภายในทาอากาศยานในชวงสภาวะวิกฤตโรคระบาด รวมถึงนำไปเปนขอมูลพื้นฐาน

เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายในการชวยเหลือผูประกอบการภายในทาอากาศยานในสถานการณวิกฤตรูปแบบอื่น

ตอไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลกระทบตอผูประกอบการ 

      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพรระบาดครั้งแรกที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2563 ซึ่งเปนสายพันธุใหม ตางจากที่เคยเจอมากอน มีอาการตั้งแตเล็กนอย ปานกลาง ถึงรุนแรง และเสียชีวิตได มีการ

แพรกระจายเชื้ออยางรวดเร็ว (รพีพรรณ รัตนวงศนรา, 2563) โดยพบวาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได

สงผลกระทบตอภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผูประกอบการทุก ๆ ขนาด โดยการสะดุดของยอดขายที่ไมทันไดคาดคิด และทำใหกำลัง

ซื้อลดลงอยางรวดเร็ว (อาชนัน เกาะไพบูลย และเพ็ชรธรินทร วงศเจริญ, 2563) โดยพบวาผลกระทบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอผูประกอบการ มี 3 ดาน ไดแก ผลกระทบดานรายได ผลกระทบดานแรงงาน 

และผลกระทบดานการบริหารจัดการ (กลุมศึกษา และพัฒนาระบบสงเสริมอุตสาหกรรม กองยุทธศาสตร และแผนงาน กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563) โดยปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอผูประกอบการมากที่สุด ไดแก คำส่ังของ

ทางรัฐบาลที่ปดเมืองเพื่อที่จะปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหธุรกิจไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ

ปดเมืองดังกลาว (Asim, Akram, Safdar and Akbar, 2021) นอกจากนี ้ โรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ยังสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของลูกจาง พบวา ลูกจางมีการทำงานไดนอยลง เนื่องการขอจำกัดในเรื่องของความไมแนนอนของ

สถานประกอบการ สงผลใหประสิทธิภาพการทำงานของลูกจางลดลง (Adlah, Taghreed, Zaabi and Haton,2021)  
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัวของผูประกอบการ 

      การปรับตัว หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับตนเอง และโลกภายนอกไดเปนอยางดี และมีพฤติกรรมที่

เหมาะสมกับสภาพสังคมหรือสภาพความเปนอยูในขณะนั้น (Bernard, 1960) รวมถึงเปนผลของความพยายามของบุคคลที่

พยายามปรับตัวใหเหมาะกับสภาพแวดลอมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู (Coleman, 1981) ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลที่กอตั้ง

ธุรกิจ สามารถรับกับความเสี่ยง และความไมแนนอนได เพื่อผลกำไร และความกาวหนาของธุรกิจ (Scarborough and 

Zimmerer, 2003) และเปนบุคคลที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปนบุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ 

เปนผูที่รวบรวมเงินทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจ และนำความรูความสามารถที่ไดศึกษาเรียนรูมาใชในการบริหารจัดการ (ผุสดี รุมาคม, 

2540) ดังนั้น การปรับตัวของผูประกอบการ หมายถึง กระบวนการที่ผู ประกอบการใชในการประมวลขอมูลตาง ๆ จาก

สภาพแวดลอมภายนอก และใชขอมูลดังกลาวเพื่อปรับตัว โดยการปรับตัวมีความเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธการ

แขงขัน และการวางกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งระดับของการปรับตัวขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ การ

ปรับตัวมีความเกี่ยวของกับธุรกิจในหลาย ๆ มิติ เชน การผลิต การบริการ การตลาด ชองทางการจัดจำหนาย บุคลากร 

การเงิน เปนตน (Mckee, 1989) รวมถึงการที ่ผู ประกอบการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมหรือวิธ ีการดำเนินงานใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เพื่อแกปญหาและลดผลประทบจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนและองคกร (สุชน ทิพยทิพากร 

และ วิโรจน เจษฎาลักษณ, 2558) ทั้งนี้ ผูประกอบการมีการปรับตัวโดยเริ่มจากการลดรายจายที่ไมจำเปน โดยผูประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนตองปรับรูปแบบมาทำการตลาดแบบออนไลน และการตลาดแบบสงมอบถึงที่หมาย (Delivery) สะทอนใหเห็น

ถึงการปรับตัวที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูซื้อและผูขายในสถานการณที่ตองเวนระยะหางทางสังคม (พัฒนกมล 

ออนสำลี, 2564) รวมทั้งการปรับตัวของผูประกอบการยังมีความสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม และสามารถแกปญหาใน

เรื่องของการดำเนินธุรกิจผานชองทางออนไลนอีกดวย (Adlah, Taghreed, Zaabi and Haton, 2021) ทั้งนี้ ผูประกอบการ

มีการใชกลยุทธดานการตลาด โดยการจัดโปรโมชันใหกับลูกคา รวมถึงดานกลยุทธการวางตำแหนงผลิตภัณฑ (นนทิตา เปรม

แปลก และ อริสสา สะอาดนัก, 2564) ดังนั้น กลยุทธการปรับตัวที่นำมาใชจึงควรเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยการ

นำเอากลยุทธทางการตลาดเขามาชวยเพื่อใหเกิดการปรับตัวเพื่อความอยูรอด (สมชาย หิรัญกิตติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2550) 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ (4M) 

      ปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ หมายถึง ทรัพยากรที่เปนปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ (ดอกจันทร  คำมี

รัตน, 2552) โดยหลักบริหารดานปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ (4M) สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1) การ

บริหารจัดการกำลังคน (Man) หมายถึง วิธีการบริการจัดการกำลังคน หรือพนักงาน ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 2) การ

บริหารจัดการเงิน (Money) หมายถึง วิธีการจัดสรรเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อทำใหธุรกิจสามารถขับเคลื่อนดำเนินการ

ตอไปได 3) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) หมายถึง การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณในการดำเนินการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และ 4) การบริหารจัดการ

ทั่วไป (Management) หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อใหงานทั้งหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การวางแผนภายในองคกรสำหรับนำไปใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2556) ปจจัยพื้นฐานในการ

ประกอบกิจการทั้ง 4 ประการ มีความสำคัญตอการประกอบกิจการเปนอยางมาก การขาดปจจัยใดปจจัยหนึ่ง จะสงผล

กระทบตอการปฏิบัติงานในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอกัน และจะทำใหการปฏิบัติงานนั้นไมตรงตามวัตถุประสงค (จักรกริช หมอ

ประกอบ, 2547)  
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (4P) 

      สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ (Kotler, 2000)  รวมถึงการ

นำเอากลยุทธทางการตลาดเขามาชวยในการดำเนินธุรกิจเพื่อความอยูรอด และปรับตัวใหมีประสิทธิภาพ (เสรี วงษมณฑา, 

2542) ประกอบดวยปจจัยดานการตลาด 4 ดาน ไดแก  ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการใด ๆ 

รวมถึงบรรจุภัณฑ ที่มีความดึงดูด สอดคลองกับรสนิยมของลูกคาหรือสามารถตอบโจทยลูกคาไดเปนอยางดี  ดานราคา 

(Price) หมายถึง อัตราการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาด โดยใชเงินเปนสื่อกลาง  ดานชองทางการจัดจำหนาย

หรือสถานที่ (Place) หมายถึง  กระบวนการเคลื่อนผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค รวมถึงสถานที่ในการจำหนายโดยการ

จำหนายผานชองทางออนไลน และ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการติดตอขาวสารเกี ่ยวกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการใหผูบริโภคทราบ รวมทั้งเปนกิจกรรมที่ไปกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการอยาง

รวดเร็ว เชน การโฆษณา เปนตน (สุรสิฐ อินตะ, 2551) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนกลยุทธทางการตลาดที่

ผูประกอบการใหความสำคัญ และเปนที่รูจักมากที่สุด เนื่องจากชวยทำใหการทำการตลาดในดานตาง ๆ แมนยำ และการที่

สวนประสมทางการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหธุรกิจสามารถเขาถึงความตองการของกลุ มลูกคา และบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาด (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย, 2551) 
   

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรยุคใหม 

      จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหหลายองคกรจำเปนตองปรับรูปแบบการกำเนิน

กิจการ โดยปรับปรุงกระบวนการใหทำงานไดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุงเนนเรื่องการสื่อสารกันภายในองคกร เปน

การเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไมเพียงแตการเพิ่มขีดความสามารถเทานั้น แตตองเพิ่มความเร็วในการ

บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การบริหารจัดการโดยการลดกระบวนการทำงานที่ไมสรางมูลคา (Lean) การปรับ

ลดขนาดขององคกร (Downsizing) และความคลองตัวขององคกร (Agility) โดยการบริหารจัดการโดยลดกระบวนการทำงาน

ที่ไมสรางมูลคา (Lean) หมายถึง ระบบที่มุงเนนการจำแนก และกำจัดความสูญเปลา (Spann,1997) โดยการวิเคราะหความ

สูญเปลามีทั้งหมด 7 ประการ ประกอบดวย จากการผลิตของเสีย จากการผลิตมากเกินความจำเปน จากการรอคอย จากการ

มีสินคาคงคลังมากเกินความจำเปน จากการเคลื่อนยายและขนยายที่ไมจำเปน จากกระบวนการที่ไมมีประสิทธิภาพ และจาก

การเคลื่อนไหวของรางกายที่ไมจำเปน (กชกรณ ชุมพลวงศ และ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ, 2561) การปรับขนาดขององคกร 

(Downsizing) หมายถึง การปรับขนาดขององคกรใหเหมาะสม เพื่อกูสถานการณทางการเงินใหกลับมาดีขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

ซึ่งอาจจะเล็กกวาเดิม เทาเดิม หรือใหญกวาเดิมก็ได โดยดูจากลักษณะของงานและสถานการณแวดลอมเปนหลัก (ณัฐพงศ  

ดิษยบุตร และ อรัญญา พรไชยะ, 2564) และความคลองตัวขององคกร (Agility) หมายถึง หลักการ และเทคนิคการบริหาร

องคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร (กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์, 2552) นอกจากนี้ ความคลองตัวขององคกรถือเปนตัวกำหนด

ความสามารถขององคกร การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (Barney, 

1991)  
 

2.7 กรอบแนวคิดการศึกษา 

      จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข อง ผ ู ศ ึกษาจ ึงได กรอบแนวคิดการศ ึกษาดังแสดง 

ในรูปที่ 1 
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รูปที่  1ก กรอบแนวคิดการศึกษา 

ที่มา: ผูศึกษา 

3. วิธีการศึกษา 

     การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

(Structure interview) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 

     1) ผูศึกษาไดเริ่มจากการศึกษา รวบรวมขอมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับผลกระทบ และรูปแบบการปรับตัวของ

ผูประกอบการ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ขอกำหนดจากทางรัฐบาลและสาธารณสุข มาตรการจากบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และมาตรการ

จากทางรัฐบาล โดยเปนการเก็บขอมูลในลักษณะของขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

    2) ผูศึกษาไดจัดทำแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล สวนคำถามเกี่ยวกับ

ผลกระทบและการปรับตัวของผูประกอบการในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชรูปแบบวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งเกี่ยวของ

กับบุคคล ขอมูลที่ไดถือวาเปนสิทธิสวนบุคคล ดังนั้นการนำขอมูลที่ไดไปใชจะตองคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัย และการ

พิทักษสิทธิของผูใหขอมูลสำคัญในครั้งนี้ที่จะตองรักษาใหเปนความลับสูงสุด โดยกอนทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล ผูศึกษาได

จัดทำ และสงหนังสือจากสถาบันการบินพลเรือนไปยังหนวยงานของผูใหขอมูลสำคัญ เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

     3) ในชวงระหวางการดำเนินการเก็บขอมูล ซึ่งเปนการเก็บขอมูลในลักษณะของขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งเปนการสัมภาษณที่เปนไปตามแนวคำถามในแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางที่แนนอน โดยกอนทำ

ข้อมูลปฐมภูม ิ    สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ จาํนวน 12 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

- ผูจ้ดัการร้านสถานประกอบการขนาดใหญ่  

จาํนวน 4 ท่าน 

- ผูจ้ดัการร้านสถานประกอบการขนาดกลาง  

จาํนวน 4 ท่าน 

- เจา้ของร้านสถานประกอบการขนาดเลก็ จาํนวน 

4 ท่าน 

ข้อมูลทุติยภูม ิ

- แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั

ผลกระทบจากแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ต่อผูป้ระกอบการ 

- แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบั 

การปรับตวัผูป้ระกอบการ 

- เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิเคราะห์ผลกระทบและการปรับตวัของผูป้ระกอบการจากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิ 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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การสัมภาษณ ผูศึกษาไดสรางสัมพันธภาพกับผูใหขอมูลสำคัญ พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา รวมถึงการพิทักษ

สิทธิของผูใหขอมูลสำคัญ โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปนเพียงขอมูลที่ใชในการศึกษาเทานั้น ขอมูลทั้งหมดจะไมมีการ

เปดเผยในทุกกรณี ไมสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอผูใหขอมูลสำคัญ ทั้งตอตัวบุคคล และตอองคกร รวมไปถึงจะไม

มีการเปดเผยชื่อจริง แตจะใชนามแฝง หรือสัญลักษณขอความอื่นแทน เพื่อเปนการปกปองสิทธิของผูใหขอมูลสำคัญ 

นอกจากนี้ ผูศึกษาไดมีการขออนุญาตผูใหขอมูลสำคัญกอนทำการบันทึกเสียงหรือจดบันทึกขอความ และแจงถึงการทำลาย

การบันทึกเสียงทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ผูใหขอมูลสำคัญมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการเขารวม

การใหสัมภาษณ หรือถอนตัวออกจากการใหสัมภาษณในครั้งนี้เมื่อใดก็ไดตามความประสงคโดยไมตองแจงเหตุผลลวงหนา  

      4) ผูศึกษาไดนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทำการวิเคราะหขอมูลในลักษณะของขอความเชิงบรรยาย (Descriptive) 

จากนั้นทำการสรุป และอภิปรายผลการศึกษา โดยมีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

     ผูใหขอมูลสำคัญของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 3 กลุม โดยใชเกณฑการแบงขนาดของ

สถานประกอบการตามจำนวนแรงงาน หรือมูลคาทรัพยสินถาวร โดยกลุมที่ 1 ไดแก กลุ มผู ใหขอมูลสำคัญจากสถาน

ประกอบการขนาดใหญ ที่มีสาขามากกวา 5 สาขากระจายอยูทั่วประเทศ มีแรงงานทั้งสิ้นมากกวา 200 คน หรือมีมูลคา

ทรัพยสินถาวรมากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป โดยทำการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการขนาดใหญ 

ไดแก ผูจัดการราน จำนวน 4 ราน รานละ 1 คน รวมเปนจำนวน 4 คน กลุมที่ 2 ไดแก กลุมผูใหขอมูลสำคัญจากสถาน

ประกอบการขนาดกลาง ที่มีสาขาในจังหวัดเชียงรายหรือภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย มากกวา 1 สาขา มี

แรงงานตั้งแต 51 คน ถึง 200 คน  หรือมีมูลคาทรัพยสินถาวรระหวาง 51 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท โดยทำการสัมภาษณ

ตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการขนาดกลาง ไดแก ผูจัดการราน จำนวน 4 ราน รานละ 1 คน รวมเปนจำนวน 4 

คน และกลุมที่ 3  ไดแก กลุมผูใหขอมูลสำคัญจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่มีเพียงสาขาเดียว โดยตั้งอยูภายในทาอากาศ

ยานแมฟาหลวง เชียงราย มีแรงงานไมเกิน 50 คน  หรือมีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน 50 ลานบาท (กระทรวงอุตสาหกรรม, 

2545) โดยทำการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ไดแก เจาของราน จำนวน 4 ราน รานละ 

1 คน รวมเปนจำนวน 4 คน รวมผูใหขอมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ จำนวนทั้งส้ิน 12 คน 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 สรุปขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

      ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ พบวา ตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการขนาดใหญประกอบดวย เพศชาย 

และเพศหญิง อายุเฉลี่ย 41 ป ประสบการณการทำงานเฉลี่ย 18 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ตัวแทนผูประกอบการจาก

สถานประกอบการขนาดกลาง ประกอบดวย เพศหญิง อายุเฉลี่ย 35 ป ประสบการณการทำงานเฉลี่ย 6 ป ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และตัวแทนผูประกอบการจากสถานประกอบการขนาดเล็ก ประกอบดวย เพศ

ชาย และเพศหญิง อายุเฉลี ่ย 43 ป ประสบการณการทำงานเฉลี ่ย 7 ป ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตรี และ

มัธยมศึกษาปที่ 6 
 

4.2 สรุปและอภิปรายผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอ

ผูประกอบการ ภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย 

      จากผลการศึกษาที่สรุปวา กอนเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ผูประกอบการภายใน

ทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย มีการดำเนินธุรกิจที่เปนไปตามปกติ ไมไดรับผลกระทบแตอยางใด สวนใหญมีกำลังซื้อ

สำคัญจากนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน สอดคลองกับผลการศึกษาของ กองเศรษฐกิจการบิน ฝาย

สงเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือน (2562) ที่พบวา จำนวนผูโดยสารของทาอากาศยานแมฟาหลวง 
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เชียงราย  ป พ.ศ. 2562 มีจำนวนผูโดยสารถึง 0.70 ลานคน โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 เปนการบริการภายในประเทศรอย

ละ 85.5 และระหวางประเทศรอยละ 15.5 โดยนักทองเที่ยวที่เขามามากที่สุด ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน และรัสเซีย  

      จากผลการศึกษาที่พบวา ในชวงระหวางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูประกอบการ

สถานประกอบการทุกขนาดภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากผูโดยสารมีจำนวนลดลงอยางมาก ทำใหรายไดของผูประกอบการภายใน

ทาอกาศยานลดลงตามไปดวย ประกอบกับมาตรการจากทางรฐับาล ที่ไดมีการออกคำส่ังการหยุดบินชั่วคราวในพื้นที่สีแดงเขม 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Asim, Akram, Safdar and Akbar  (2021) ที่พบวา มาตรการจำกัดการเดินทางทางอากาศ 

ไดแก คำสั่งของทางรัฐบาลที่ปดเมืองเพื่อที่จะปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหธุรกิจไดรับผลกระทบ 

ดังนั้น การปดเมืองจากสถานการณการแพรระบาดดังกลาว สงผลใหจำนวนผูโดยสารลดลงเปนจำนวนมาก และสงผลกระทบ

โดยตรงตอรายไดที่ลดลงของผูประกอบการภายในทาอากาศยาน โดยสามารถนำผลกระทบที่เกิดจากรายไดที่ลดลงของ

ผูประกอบการ นำมาจัดกลุมเกี่ยวกับการบริการจัดการองคกรไดเปน 2 กลุม ไดแก ผลกระทบเกี่ยวกับดานปจจัยพื้นฐานใน

การประกอบกิจการ เชน ผลกระทบตอการจางงาน ผลกระทบตอการกักตุนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เปนตน และผลกระทบ

เกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาด เชน ผลกระทบตอผลิตภัณฑและบริการ ผลกระทบตอสถานที่ในการจำหนาย

ผลิตภัณฑและบริการ เปนตน สอดคลองกับการศึกษาของ อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่พบวา 

ผูประกอบการมีรายไดลดลง เนื่องจากกำลังซื้อลดลงอยางรวดเร็ว และลดลงอยางกะทันหัน โดยไมไดคาดการณเอาไวลวงหนา 

จึงสงผลกระทบตอการจางงาน เชน การเลิกจางลูกจางชั่วคราว การตัดการทำงานลวงเวลา ลดชั่วโมงการทำงานลง รวมถึง

การลดเงินเดือน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กลุมศึกษา และพัฒนาระบบสงเสริมอุตสาหกรรม กอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2563) ที่พบวา ผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอผูประกอบการ ดานรายได พบวา ผูประกอบการสวนใหญหรือรอยละ 93.63 

มีรายไดลดลง ทั้งนี้มีอยูรอยละ 4.02 รายไดคงที่ และรอยละ 2.35 มีรายไดเพิ่มขึ้น และจากการที่ผูประกอบการมีรายไดลดลง

เชนนี้ สงผลทำใหเกิดปญหาทางดานการเงิน รวมถึงขาดสภาพคลองทางการเงินในการใชหมุนเวียนภายในธุรกิจ ไมมีเงินชำระ

หนี้ และไมมีเงินจายคาเงินเดือนพนักงาน  
 

4.3 สรุปและอภิปรายการปรับตัวของผูประกอบการภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

      ผูประกอบการสถานประกอบการทุกขนาดภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย หลังจากที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีการปดกิจการชั่วคราว

ในชวงที่รัฐบาลไดมีการออกคำส่ังการหยุดบินชั่วคราวในพื้นที่สีแดงเขม เนื่องจากไมมีลูกคา รวมถึงเพื่อลดคาใชจาย สอดคลอง

กับการศึกษาของ อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่พบวา การปรับตัวลำดับแรกของผูประกอบการ

คือ การตัดลดคาใชจายที่ไมจำเปน รวมทั้งการลดคาใชจายดานแรงงาน และไปจนหยุดกิจการชั่วคราว โดยหลังจากที่รัฐบาล

ไดมีการยกเลิกคำสั่งดังกลาว พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีการเปดกิจการตามปกติ และพบวาผูประกอบการไดมีการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากทางสาธารณสุขอยางเครงครัด เชน มาตรการเวน

ระยะหางทางสังคม การตรวจวัดอุณหภูมิ และการใชเจลแอลกอฮอล เปนตน ทั้งนี ้ก็เพื ่อเพิ่มความเชื่อมั ่นใหแกลูกคา 

สอดคลองกับการศึกษาของ อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่พบวา การประกอบกิจการตองทำ

ควบคูไปกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคมเพื ่อใหสถานประกอบการปลอดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั ้งนี ้ การที่

ผูประกอบการสถานประกอบการทุกแหงภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ไดรับการชวยเหลือสำหรับคาเชาพื้นที่

ประกอบกิจการจากทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ซึ่งอยูภายใตการดูแลของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
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และยังไดรับมาตรการชวยเหลือจากทางรัฐบาล โดยการสงเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการชวยเหลือดังกลาว 

สงผลตอการปรับตัวของผูประกอบการในการดำเนินกิจการในชวงวิกฤตนี้เปนอยางมาก สอดคลองกับการศึกษาของ Asim, 

Akram, Safdar and Akbar (2021) ที่พบวา การที่รัฐบาลมีการสนับสนุนผูประกอบกอบการ เปนการเพิ่มความสามารถใน

การเผชิญปญหาในการที่จะทำใหสถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการตอไปไดภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และสอดคลองกับการศึกษาของ อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่

พบวา ในสถานการณเชนนี้ ภาครัฐจะตองสรางความชัดเจนในเรื่องมาตรการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการอยางรวดเร็ว 

เพื่อใหผู ประกอบการสามารถตัดสินใจไดวาจะจัดการอยางไรกับสถานประกอบการ รวมถึงการที่ผู ประกอบการสถาน

ประกอบการทุกแหงมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เปน

ปจจุบัน ผานทางชองทางออนไลนเปนหลัก และผานชองทางออฟไลนรวมดวย พบวา การรับรูขอมูลขาวสารดังกลาวสงผลตอ

การปรับตัวของผูประกอบการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ประภาพร สีสุขแดง และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ (2564) ที่

พบวา การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลตอการปรับตัวของรานอาหารริมบาท

วิถี และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เสาวณี  จันทพงศ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2564) ที่พบวา สำหรับดานความ

พรอมในการรับมือกับภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการรับขอมูลขาวสาร เพื่อนำมาสื่อสาร

ภายในองคกร และเพื่อปรับตัวใหทันตอสถานการณในปจจุบัน  

      นอกจากนี้ยังพบวา การที่ผูประกอบการมีรายไดที่ลดลง เนื่องจากปริมาณลูกคาที่ลดลง จึงสงผลใหมีการปรับตัวโดยการ

ปรับธุรกิจในหลาย ๆ มิติ โดยพบวามีการนำกลยุทธตาง ๆ มาใช โดยการปรับตัวดังกลาว สามารถนำมาจัดกลุมกลยุทธทาง

การตลาดไดเปน 2 กลุม ไดแก การปรับตัวเกีย่วกับดานปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ เชน การปรับลดการจางงาน การ

ปรับลดการกักตุนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เปนตน และการปรับตัวเกี่ยวกับดานสวนประสมทางการตลาด เชน การเพิ่มชอง

ทางการจำหนายผลิตภัณฑและชองทางการใหบริการ การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เปนตน สอดคลองกับผล

การศึกษาของ อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่พบวา ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแก ธุรกิจโรงแรม ยานยนต และเสื้อผา มีการลดคาใชจายดานแรงงาน เชน 

การเลิกจางลูกจางชั่วคราว การตัดการทำงานลวงเวลา ลดชั่วโมงการทำงานลดเงินเดือน และใหพนักงานเขารับความ

ชวยเหลือจากกองทุนประกันสังคม และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เสาวณี จันทพงศ และ เจริญชัย เอกมาไพศาล (2564) 

ที่พบวา กลยุทธการปรับตัวของธุรกิจโรงแรม และรานอาหารที่ใช ไดแก โรงแรมทำการลดจำนวนพนักงาน และรานอาหารทำ

การลดชั่วโมงการทำงาน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กลุมศึกษา และพัฒนาระบบสงเสริมอุตสาหกรรม กอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2563) ที่พบวา ผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอผูประกอบการ มี 3 ดาน ซึ่งผลกระทบดานแรงงาน พบวา มีการลดเงินเดือน

พนักงานกอนที่จะเลิกจาง และการลดจำนวนแรงงานจะเปนทางเลือกสุดทาย อีกทั้ง ผูประกอบการจำเปนตองปรับวิธีบริหาร

จัดการธุรกิจของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดส่ิงไมจำเปน เพื่อลดคาใชจายในขณะนั้น โดยส่ิงที่

ผูประกอบการสามารถทำไดในทันทีหลังจากที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงอยางกระทันหันจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ การปรับลดปริมาณหรือยกเลิกการกักตุนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ จากการที่

ปริมาณการซื้อลดลงอยางกะทันหัน สงผลทำใหวัตถุดิบและผลิตภัณฑ เกิดการเนาเสีย ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการปรับลดการ

กักตุนวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับอัตราการจำหนายที่ลดลง สอดคลองกับผลการศึกษาของ กชกรณ  ชุมพล

วงศ และ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2561) ที่ระบุวา การลดคาใชจาย (Lean) ที่มีมุมมองของความสูญเปลา 7 ประการ ไดแก 

จากการผลิตของเสีย จากการผลิตมากเกินความจำเปน จากการรอคอย จากการมีสินคาคงคลังมากเกินความจำเปน จากการ

เคลื่อนยายและขนยายที่ไมจำเปน จากกระบวนการที่ไมมีประสิทธิภาพ และการเคลื่อนไหวของรางกายที่ไมจำเปน  ใน

ขณะเดียวกัน พบวา สถานประกอบการสวนใหญยังไดมีการใหความสำคัญในการจำหนายผลิตภัณฑผานชองทางออนไลนเพิ่ม
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มากขึ้นโดยผานทางแอพพลิเคชั่นที่ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ เชน เฟสบุก ไลน ชอปป ลาซาดา รวมถึงแอปพลิเคชันเฉพาะ

ของแตละสถานประกอบการ และพบวามีการจัดสงผลิตภัณฑใหตามตำแหนงหรือที่หมาย (Delivery) ตามที่ลูกคาตองการ 

สอดคลองกับการศึกษาของ พัฒนกมล ออนสำลี (2564) ที่พบวา วิสาหกิจชุมชนมีการปรับตัวทางการตลาดดวยการหันมาทำ

การตลาดแบบออนไลน และการตลาดแบบสงมอบถึงที่หมาย ซึ่งตอบโจทยไดทั้งผูซื้อ และผูขาย และสอดคลองกับการศึกษา

ของ Adlah, Taghreed, Zaabi and Haton (2021) ที่พบวา การปรับตัวของผูประกอบการยังมีความสำคัญในการขบัเคล่ือน

นวัตกรรม และสามารถแกปญหาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจโดยผานชองทางออนไลนได ทั้งนี้ ผูประกอบการไดใชกลยุทธ

การปรับตัวทางการตลาด โดยการปรับกลยุทธดานการวางตำแหนงผลิตภัณฑภายในราน เพื่อใหเปนที่ดึงดูดแกลูกคาที่พบเห็น 

สอดคลองกับการศึกษาของ นนทิตา เปรมแปลก และ อริสสา สะอาดนัก (2564) ที่พบวา ผูประกอบการใชการพัฒนากลยุทธ

ดานการตลาด โดยการจัดโปรโมชันใหกับลูกคา รวมถึงดานกลยุทธการวางตำแหนงผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังพบวา การปรับตัว

ทั้งดานปจจัยพื้นฐานในการประกอบกิจการ และสวนประสมทางการตลาด ของแตละสถานประกอบการมีความแตกตางกัน 

โดยสถานประกอบการขนาดใหญจะปรับตามนโยบายกลางของบริษัท ซึ่งจำเปนจะตองรอการสั่งการจากผูบริหารเปนลำดับ

แรก จึงจะทำการปรับโครงสรางภายในองคกรได แตในสถานประกอบการขนาดเล็กซึ่งเจาของกิจการเปนผูดำเนินธุรกจิเอง ซึ่ง

จะพิจารณา และปรับตามสถานการณที่เผชิญไดดวยตนเองอยางรวดเร็ว ดังนั้น สถานประกอบการขนาดเล็ก จึงมีการปรับตัว

ไดเร็วกวาสถานประกอบการขนาดใหญ เนื่องจากมีโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน มีความคลองตัวสูง และสามารถปรับตัวได

งาย สอดคลองกับการศึกษาของ สุชน ทิพยทิพากร และ วิโรจน  เจษฎาลักษณ (2558) ที่พบวา การบริหารวิสาหกิจขนาด

ยอม สวนใหญเจาของกิจการเปนผูตัดสินใจในการวางแผน กำหนดนโยบาย และสั่งการกับพนักงานโดยตรง ขั้นตอนของการ

บริหารไมมาก จึงทำใหมีความคลองตัวสูง และสามารถแกไขสถานการณไดเร็ว และสอดคลองกับการศึกษาของ อาชนัน เกาะ

ไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจริญ (2563) ที่พบวา สถานประกอบการขนาดใหญมีความเสียเปรียบเมื่อเทียบกับสถาน

ประกอบการขนาดเล็กในเรื่องของความคลองตัว เนื่องจากสถานประกอบการขนาดใหญมีการปรับเปล่ียนเพื่อตอบสนองความ

ตองการระยะส้ันไดยากกวาสถานประกอบการขนาดเล็ก  
 

5. สรุปผลการศึกษา 

     สถานประกอบการทุกขนาดไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งรายไดที่ลดลง ที่สงผลกระทบเกิดตอกันเปนลูกโซ ดังนั้น การปรับตัวของผูประกอบการจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะสงผลให

ธุรกิจสามารถดำเนินตอไปได นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาตอยอดเกี่ยวกับแหลงเงินทุนหรือธนาคาร ที่มีการใหเงินทุนสนับสนุน

แกผูประกอบการ รวมถึงควรมีการศึกษาตอยอดเกี่ยวกับนโยบายของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการ

ชวยเหลือ และกำหนดทิศทางในการออกแบบกิจการ เพื่อใหผูประกอบการภายในทาอากาศยานสามารถนำไปประยุกตใชกับ

สถานการณโรคระบาดอื่นในอนาคตได ทั้งนี้ควรมีการศึกษาตอยอดเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของผูประกอบการ

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในทาอากาศยานอื่น ๆ เพื่อใหทราบถึงวิธีการปรบัตวั

ที่หลากหลาย รวมทั้งควรมีการศึกษาตอยอดเกีย่วกับผลกระทบ และการปรับตัวของผูประกอบการในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการศึกษาในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลของ

สถานประกอบการภายในทาอากาศยานแมฟาหลวง เชียงราย ซึ่งมีบริบทเฉพาะตัว อาจนำไปใชอธิบายหรืออางอิงใน

การศึกษาอื่นไดเพียงเฉพาะการศึกษาที่มีบริบทใกลเคียงกันเทานั้น 
 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1464



บรรณานุกรม 

กชกรณ ชุมพลวงศ และ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ. (2561). การประยุกตใชระบบการผลิตแบบลีน เพื่อลดตนทุนในกระบวนการ

ผลิตของผลิตภัณฑคอลลาเจนชนิดผง. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 

กิตติภูมิ  วิเศษศักดิ์. (2552). การพัฒนามนุษยในการปรับเปลี่ยนไปสูองคกรสมัยใหมหรือองคกรสมรรถนะสูง. กรุงเทพฯ

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กระทร ว งอ ุ ต ส าหก ร รม .  ( 2545). เ กณฑ  ก า ร แบ  ง ว ิ ส าหก ิ จ ต ามกฎกระทร ว งอ ุ ต ส าหก ร รม . [ออน ไลน ] 

https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/List_InfoImage/SMEs.jpg 

กลุมศึกษาและพัฒนาระบบสงเสริมอุตสาหกรรม  กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. (2563). รายงาน

การศึกษาแนวทางการพัฒนาองคความรูสำหรับผูประกอบการ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-

19. [ออนไลน] https://www.dip.go.th/th /dowload-file-news?file=1715 

กองเศรษฐกิจการบิน ฝายสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือน. (2562). รายงานสถิติการขนสงทางอากาศ 

ไตรมาส2 ประจำป พ.ศ.2562. [ออนไลน] https://www.caat.or.th/wp-content-/uploads/2019/11/รายงาน

สถิติการขนสงทางอากาศ-ไตรมาส-2-ประจำป-พ.ศ.-2562.pdf 

จักรกริช หมอประกอบ. (2547). ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการทหารในศูนยอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร. ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัย

การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ณัฐพงศ  ดิษยบุตร และ อรัญญา  พรไชยะ. (2564). สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมือง  ในสภาวะ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หัวขอ: การบริหารทรัพยากรบุคคลในชวงการ ระบาดของเชื้อโควิด. 

[ออนไลน] https://imd.nmu.ac.th/summary-questions-about-city-management-and-covid-19-th 

ดอกจันทร คำมีรัตน และ คณะ. (2552). กลยุทธในการบริหารของ บริษัท เอ็นอีซีโทคิน อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จำกัด. 

[ออนไลน] http://www.grad.vru.ac.th/download4/141.pdf  

ธ น ั น ธ ร  ม ห า พ ร ป ร ะ จ ั ก ษ .  (2563). ป ร ั บ ธ ุ ร ก ิ จ ใ ห  อ ย ู  ร อ ด ใ น ย ุ ค  New Normal. [อ อ น ไ ล น ] 

http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_19Oct2020.pdf 

นนทิตา เปรมแปลก และ อริสสา สะอาดนัก. (2564). กลยทุธการปรับตัวในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของธุรกจิคาเฟสัตวเล้ียง กรณีศึกษา ธรุกิจรานอินุคาเฟ ในอำเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ. [ออนไลน] 

https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/116/91   

ประภาพร สีสุขแดง และ พนมสิทธิ์ สอนประจักษ. (2564). การปรับตัวของรานอาหารริมบาทวิถี ชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค. [ออนไลน] 

http://www.bec.nu.ac.th/NPSC/files/7%20114-131-A016.pdf 

ผุสดี  รุมาคม. (2540). การบริหารธุรกิจขนาดยอม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร. 

พัฒนกมล ออนสำลี. (2564). การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในสภาวะการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. 

[ออนไลน] https://so03.tcithaijo.org/index.php/msaru/article/download /245300/169807/ /907604 

ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย. (2551). การตลาดบริการ. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รพีพรรณ  รัตนวงศนรา มอรด. (2563). เปดไทมไลนและวิธีปองกันเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019.   [ออนไลน] 

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1465

https://www.bot.or.th/Thai/ConsumerInfo/List_InfoImage/SMEs.jpg
https://imd.nmu.ac.th/summary-questions-about-city-management-and-covid-19-th


ศิริวรรณ  เสรีรัตน และ คณะ.  (2556). กลยุทธการตลาดและการบริหารการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟลม และไซเท็กซ จำกัด 

สุชน ทิพยทิพากร และ วิโรจน เจษฎาลักษณ. (2558). แนวทางการปรับตัวของการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายคาจางขั ้นต่ำ 300 บาทตอวัน: กรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม. 

[ออนไลน] https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/40930/33873  

สมชาย หิรัญกิตติ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550). การบรหิารธุรกจิขนาดยอม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ธีรฟลมและไซเท็กซ. 

สุรสิฐ อินตะ. (2551). ศึกษาความสัมพันธของการสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวในอำเภอแมสะเรียง 

จังหวัดแมฮองสอน. ปริญญานิพนธบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรภา  

เสรี วงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด การวางแผนการตลาด.กรุงเทพฯ : ธีระฟลมและไซเท็กซ 

เสาวณี จันทะพงษ และ เจรญิชยั เอกมาไพศาล. (2564). ผลกระทบและการปรับตัว (Resilience) ของผูประกอบการธรุกิจ

โรงแรมและรานอาหารชวงโควิด 19: วเิคราะหจากหลักคิด Outside-In. [ออนไลน] 

https;//www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_26Oct2021.pdf 

อาชนัน เกาะไพบูลย และ เพ็ชรธรินทร วงศเจรญิ. (2563). การปรับตัวของผูประกอบการทามกลาง COVID-19: บทวิเคราะห

ขอมูล Survey. [ออนไลน] https://waymagazine.org/covid-policy-brief-3/ 

Alessa, A.A., Alotaibie, T.M., Elmoez, Z. and Alhamad, H. E. (2021). Impact of COVID-19 on 

Entrepreneurship and Consumer Behaviour: A case Study in Saudi Arabia. [Online] 

https://www.koreascience.or.kr/article/ JAKO202112748674924.pdf 

Barney, J. (1991). Firm resource and sustainable competitive advantage. Journal of Management 

Bernard, W. (1960). Mental Health in the Classroom. New York: McGraw-Hill Book 

Coleman J.S. (1981). Cognitive Outcomes in Public and Private Schools. Sociology of Education 

Kotler, P. (2000). Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall 

Mckee, D.O., Varadarajan, P.R. and Pride, W.M. (1989). Strategic adaptability and firm performance: a 

market-contingent perspective. Journal of Marketing 

Nasar, A., Akram, M., Safdar, M. R., and Akbar, M. A. (2021). A qualitative assessment of entrepreneurship 

amidst COVID-19 pandemic in Pakistan. [Online] https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/ 

S1029313 221000701?token=9BE3044FA2EA7753E70E499213484B2D0CE5AE 

818D004174941905DE9822 

BDEEF920B6831A 3FE8B787777811071F48CC&originRegion=eu-west-1&originCreation=2022031 

8060813 

Scarborough, N. M. and Zimmerer, T. W. (2003). Effective Small Business Management: An Entrepreneurial 

Approach (7th Ed.). New Jersey: Pearson Education 

Spann, M. Adams, M. and Rahman, M. (1997). Transferring Lean Manufacturing to Small Manufactures: 

The Role of NIST-MEP. University of Alabama in Huntsville 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1466

https://waymagazine.org/covid-policy-brief-3/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/


สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน 

Managerial Environment and Marketing Component of the “Kaitsin Motor” 

Automotive Mechanical Maintenance Business, Khon Kaen Province 
 

พิมพสุดา พานสายตา1  และ รุจิรัตน พัฒนถาบุตร2 

Pimsuda Pansaita and Ruchirat Patanathabutr 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุง

ยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน ซึ่งมีการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณกึ่งโครงสราง พบวา โอกาสดานการเมือง 

โดยรัฐบาลไดมีโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และอุปทานจากโครงการรถคันแรกมีมากขึ้น 

รวมถึงดานธุรกิจภาคผลิตมีการขยายตัวมากขึ้น อาจสงผลใหธุรกิจขนสงมีการใชยานพาหนะเพิ่มขึ้นประกอบกับพฤติกรรมการ

เดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบันมีการใชรถใชถนนมากขึ้น ถือโอกาสของธุรกิจซอมบำรุงยานยนตที่จะมีลูกคาเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้รัฐบาลไดมีโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตไฟฟา อาจสงผลเปนภัยคุกคามตอธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ที่จะตองมีการ

เรียนรูกับเทคโนโลยีใหมใหมีความสามารถในการซอมบำรุงรถยนตสมัยใหมได และพบองคประกอบธุรกิจซอมบำรุงยานยนตซึ่ง

กำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได 33 ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการวิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการตลาดของธุรกิจ

ซอมบำรุงยานยนตในพื้นที่ศึกษาตอไป 

 

คำสำคัญ: การซอมบำรุงยานยนต, การตลาดเชิงกลยุทธ 

 

Abstract 
This research presented the management of environmental analysis and marketing components of the 

automotive maintenance business, Kiatsin Motor Shop, in Khon Kaen province. There were document analysis 

and interviews about the structure; they found that the government has increased the project's investment in 

developing infrastructure and the in supply from the first- car scheme.  Also, the manufacturing business had 

more expanded, resulting in the use of more vehicles in the transportation business, coupled with the changing 

travel habits nowadays, which travelling by car is increasing. Thus, there were more customer in the automotive 

maintenance business.  Furthermore, the government had new projects related to electric vehicles.  It might 

influence the business, so the business owner had to apply new technologies in maintaining vehicles. We also 
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defined 3 3  variables of the components of the automotive maintenance business, which used in the survey 

analysis, and developed a marketing guideline for the automotive maintenance business. 

 

Keywords: Automotive Maintenance, Strategic Marketing 

 

1. บทนำ 

ท่ีมาและความสำคัญของการวิจัย  
ในสังคมเมืองยุคปจจุบันเต็มไปดวยเทคโนโลยีที ่มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาดังกลาวสงผลใหประเทศมีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คือ การ

สรางถนนมากขึ้นเพื่อใหผูคนสามารถเชื่อมตอระหวางกันได รถยนตจึงเปนยานพาหนะที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของผูคนใน

สังคมเมือง (ชุษณา สมบูรณ,2556) ซึ่งปจจุบันยอดจดทะเบียนรถยนตปายแดงจากกรมการขนสงทางบกของประเทศไทยในป พ.ศ. 

2562 ถึงป พ.ศ. 2563 มีการจดทะเบียนรถยนตปายแดงที่ลดลง 400,477 คัน จากนั้นในป พ.ศ. 2564 มียอดการจดทะเบียน

เพิ่มขึ้นที่ไมมากนักในจำนวน  49,916 คัน (กลุมสถิติการขนสง, 2561) เนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดโควิด19 ทำใหเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจทั่วโลก สงผลใหผูบริโภคมีกำลังซื้อที่ลดลง แตก็แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยที่

กลับมาฟนตัวไดถึงแมจะในอัตราที่ไมมากนัก แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนตก็ยังถือวาเปนอุตสาหกรรมนำรองที ่มี

ความสำคัญในการสรางรายไดของประเทศไทย เนื่องจากมีส่ิงที่เอื้ออำนวยตอการผลิต นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการสนับสนุนจาก

ภาครัฐในการออกมาตรการตางๆ ไมวาจะเปนมาตราการผลิตรถยนตไฟฟาโดยมีเปาหมาย 1.2 ลานคัน ภายในป พ.ศ.2579 และ

สงเสริมใหประเทศไทยเปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตไฟฟาโลก เพื่อรักษามาตรฐานความสามารถในการแขงขันในการผลิตและ

สงออกยานยนตของประเทศไทย (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2562)  

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงมองเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต เนื่องจากรัฐบาลมีการสนับสนุน

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ สงผลตออุตสาหกรรมยานยนตรวมถึงธุรกิจกซอมบำรุงยานยนตที่จะมี

ผูใชบริการที่มากขึ้น เนื่องจากในการพัฒนาดังกลาวจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการใชยานยนตเขาชวยในการดำเนินงาน ผูวิจัยจึง

กำหนดเรื่องของการศึกษาเปน 4 ระยะ โดยรพยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบดวยการศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการและ

การศึกษาองคประกอบของธรุกิจซอมบำรุงยานยนตในจังหวัดขอนแกน เพื ่อคนหาตัวแปรสังเกตไดและนำไปวิเคราะห

องคประกอบเชิงสำรวจ เพื่อกำหนดเปนแนวทางการตลาดตอไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

การศึกษาคนควาเพื่อวิจัยในครั้งนี้ไดทำการศึกษาส่ิงแวดลอมทางการจัดการธุรกิจซอมบำรุงยานยนต โดยใชเครื่องมือวิเคราะห

สิ่งแวดลอมภายนอกทั้งทางตรงและทางออม (PESTEL Analysis) โดยประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) การวิเคราะหดานนโยบาย

ทางการเมือง 2) การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ 3) การวิเคราะหดานสังคมและวัตนธรรม 4) การวิเคราะหดานเทคโนโลยี 5) การ

วิเคราะหดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศวิทยา 6) การวิเคราะหดานกฎหมาย และการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่

กระทบกับธุรกิจซอมบำรุงยานยนตโดยตรง โดยใชทฤษฎี Porter’s Five Forces Model  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาวะ
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ทางการแขงขันในอุตสาหกรรม ซึ่งใชสำหรับการวิเคราะหการแขงขันจากสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห

ทั้งหมด 5 ดาน ดังนี้ 1) การคุกคามของผูเขามาใหม 2) การแขงขันระหวางธุรกิจที่มีอยูเดิมในอุตสาหกรรม 3) อำนาจตอรองของผู

ซื้อ 4) อำนาจตอรองของผูขาย 5) การคุกคามของสินคาหรือบริการทดแทน (ประสิทธิ์ จักษตรีมงคล, 2560) 

 

2.2 ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยานยนตถือเปนอุตสาหกรรมที่เปนยุทธศาสตรของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีเปาหมายในการเปนผูผลิต

รถยนตชั้นนำที่อยูในหนึ่งในสิบของโลก รวมถึงเปนศูนยกลางแหงภูมิภาคในการผลิตรถยนต ซึ่งปจจุบันรถยนตยุคใหมไดมีการ

พัฒนามากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องพลังงานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีอื่น ๆ ภายในรถ ทั้งหมดนี้สงผลโดยตรงกับผูที่อยูในอุตสาหกรรม

ยานยนตและผูประกอบการธุรกิจซอมบำรุงรถยนต นอกจากนี้รถยนตยุคใหมจะถูกผูผลิตกำหนดอายุการใชงานของชิ้นสวนและ

อุปกรณไว เมื่อถึงชวงเวลาสิ้นกำหนดอายุการใชงานแลว รถยนตสวนใหญจำเปนตองมีการเปลี่ยนชิ้นสวนหรืออุปกรณนั้น ๆ แทน

การซอมแซม ปรับปรุงและตอเติมไดเหมือนรถยนตในยุคเกา ทั้งหมดนี้สงผลตอปริมาณของชิ้นสวนและอุปกรณภายในตลาดที่มี

ปริมาณที่ลดลงและหาซื้อไดยากขึ้น รวมถึงยังสงผลตอคาใชจายในการซอมบำรุงที่สูงขึ้นตามมาดวย ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตจึง

ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานใหทันตอเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนไป เพื่อรองรับรถยนตยุคใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากยังมีชองวางจากธุรกิจผลิตรถยนตที่มักจะมีการรับประกันคุณภาพเพียงแคชวงเวลาระยะใดระยะหนึ่ง ใน

ขณะเดียวกันรถยุคเกาก็ยังคงตองบำรุงซอมแซมใหคงทนตอสภาพการใชงาน เนื่องจากรถยนตเปนสินคาที่มีราคาสูง เมื่อถูกใชไป

ในระยะหนึ่งอาจเกิดความบกพรอง เสื่อมสภาพและความเสียหายตอชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ หากยังอยูในระยะรับประกัน

คุณภาพ ผูใชรถยนตมักจะนำรถยนตเขารับบริการซอมที่ศูนยบริการตนทาง แตหากหมดประกันคุณภาพแลวนั้น การนำรถยนต

เขารับบริการที่ศูนยบริการตนทางจึงอาจจะไมคุมคา จึงทำใหเกิดธุรกิจประเภทซอมบำรุงยานยนตเกิดขึ้น เนื่องจากการนำรถเขา

รับบริการที่ศูนยบริการตนทางในขณะที่รถยนตหมดประกันคุณภาพ อาจมีคาใชจายที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับกิจการซอมรถยนต

ทั่วไป  สงผลใหความนิยมของผูใชบริการหันมาใชบริการธุรกิจซอมบำรุงยานยนตทั่วไปมากขึ้น เนื่องจากเปนการบริการที่ไมจำกัด

ตราสินคา มีอัตราคาบริการที่ต่ำกวาศูนยบริการตนทาง แตสามารถใหบริการที่ไมแตกตางกัน โดยการซอมแตละประเภทจะมีการ

ใหบริการในลักษณะที่คลายคลึงกัน ผูใชบริการสามารถเลือกใชบริการที่ใดก็ได เนื่องจากมาตรฐานการบริการของแตละแหงนั้น

ขึ้นอยูกับผูประกอบการที่มีประสบการณที่แตกตางกัน (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2561) 

 

2.3 การตลาดธุรกิจซอมบำรงุยานยนต 

พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซอมบำรุงยานยนต คือ ปจจัยความเหมาะสมทางดานราคาและสามารถตอรองราคาได  

(ไพโรจน สุวรรณปกขิณ และคณะ, 2561) ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยผูที่ชำนาญงานเฉพาะดาน มีทักษะ 

ความรูและมีความเปนมืออาชีพในดานการบริการ (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557) ปจจัยที่สำคัญในการเลือกใชบริการซอมบำรุงยานยนต 

คือ การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอลูกคา การบริการที่เปนกันเองเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (ปรียาภรณ ฤทธาพรหม และคณะ, 

2564) นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซอมบำรุงยานยนตดานสถานที่ คือ การมีสถานที่บริการที่ชัดเจน ทำเลที่ตั้ง

สะดวกตอการเขาใชบริการ (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557) มีภาพลักษณที่ดี มีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557) ความมี

ชื่อเสียง (ภูวเดช นิลพฤกษ, 2562)  และการพัฒนาอาคารและสถานที่เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ (อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์วงศ, 

2556) รวมถึงปจจัยดานการประเมินคาใชจายใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557)  และการกำหนดระยะเวลา

สงมอบที่ตรงกำหนด ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซอมบำรุงยานยนต ดังนั้นการศึกษาองคประกอบการตลาด
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ของรานเกียรติสินมอเตอรจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะองคประกอบที่สัมพันธกับความตองการของผูใชบริการ ผูวิจัยจึงตองมี

การศึกษาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแผงที่วิจัยคือการตลาดธุรกิจซอมบำรุงยานยนตในภาพที่ 1 

                                                   ตัวแปรแฝง         ตัวแปรสงัเกตได 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสนิมอเตอร จังหวัดขอนแกน 

 

ในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมการตลาดจองพื้นที่ที่ศึกษาของผูวิจัย ไดมีการวิเคราะ 3 ประเด็น ไดแก สิ่งแวดลอมที่กระทบกับ

ธุรกิจโดยออม ส่ิงแวดลอมที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง และการวิเคราะหโอกาส ภัยคุกคาม โดยวิธีการวิจัยเอกสารที่เกีย่วของ (Kitto 

et al., 2008) 

 

3.2 การศึกษาองคประกอบของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

 

วิธีการวิเคราะหองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ผูวิจัยมีวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมาจากแหลงขอมูล

เกี่ยวกับการตลาดสำหรับธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ซึงมีแหลงขอมูล 21 แหง และผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 4 คน  ผูปฏิบัติงาน

ดานยานยนต 4 คน รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 5 คน รวมจำนวนทั้งส้ิน 13 คน ซึ่งในการวิจัยควรมีผูใหขอมูล

สำคัญจากการสัมภาษณไมต่ำกวา 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) เมื่อไดตัวแปรมาใหนำสวนของการวิจัยเอกสารรวมกบั

คาความถี่ของการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานนั้นๆ และเลือกตัวแปรทั้งหมดมาเปนผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 

2554) อันเปนจำนวนที่เหมาะสมตอการศึกษา เนื่องจากมีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมดที่มาใชในการศึกษา 

การศึกษาในหัวขอที่ 3.1 และ 3.2 เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ผูวิจัยมีแผนขั้นตอนการวิจัยออกเปน 4 สวน ซึ่ง

ในการนำเสนอบทความนี้เปนการนำเสนอแคการศึกษาในสวนที่ 1 และ 2 ของการศึกษาเทานั้น ซึ่งจะนำไปสูการวิจัยในสวนที่ 3 

และ 5 ตอ ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

 

 

องคป์ระกอบการตลาดธุรกิจซ่อม

บาํรุงยานยนต ์ร้านเกียรติสิน

มอเตอร์ จงัหวดัขอนแก่น 

 

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิง่แวดลอมทางการจัดการ 

 

ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม โดยการใชเครื่องมือ PESTEL Analysis ในการวิเคราะห

รายละเอียดดังนี้ ดานนโยบายทางการเมือง รัฐบาลไดมีการผลักดันการออกนโยบายเกี่ยวกับ การสงเสริมยานยนตไฟฟา (EV) โดย

ตั้งเปาหมายในการผลิตรถยนตไฟฟาที่ปลอยมลพิษเปนศูนยอยางนอย 30% ของการผลิตยานยนตทั้งหมดในป พ.ศ. 2573 

(สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2564) รวมถึงนโยบายการลงทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซ่ึง

อาจสงผลกระทบตอธุรกิจซอมบำรุงยานยนตในอนาคต ดานเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 2564 เศรษฐกิจไทย ดีขึ้นกวา

ไตรมาสที่ 3 ในป พ.ศ. 2564 อันเปนผลเนื่องมาจากการผอนคลายมาตราการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และมี

แนวโนมในอีก 12 เดือนขางหนาคาดวาเศรษฐกิจจะปรับตัวไดดีขึ้นตามนโยบายการเปดประเทศของภาครัฐ การขยายตัวของภาค

การผลิตเพิ่มขึ้นถึง 12% ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยในภาคบริการดีขึ้นกวาไตรมาสกอน อาจสงผลใหธุรกิจซอมบำรุงยานยนต

เติบโตตามไปดวย ดานสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันผูบริโภคพฤติกรรมการเดินทางของผูคนเปลี่ยนแปลงไป และผูคนมีวิถีชีวิต

การใชเงินมากขึ้น (สมจิณณ พิลึก, 2563)  ดานเทคโนโลยีในปจจุบันรถยนตไฟฟาเขามามีบทบาทในวงการซอมบำรุง ทำใหมีการ

เกิดขึ้นของระบบบริหารอูรถยนตแบบครบวงจรมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอธุรกิจซอมบำรุงยานยนตสมัยเกาได ดานสิ่งแวดลอม

ทางกายภาพและนิเวศวิทยา ปจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปญหาฝุน PM2.5 จึงมีการสนับสนุนพลังงานสะอาด รวมถึงโรคระบาด

โควิด-19 ที่สงผลกระทบตอธุรกิจขนสง ซึ่งธุรกิจขนสงมีความเชื่อโยงกับธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบกับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                              + 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการจดัการ 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โดย PESTEL และ 5 Forces Model 

การศึกษาระยะท่ี 1 

วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

 

การวจิยัเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 2: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

      

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี  

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

องคป์ระกอบหลกั 34 องคป์ระกอบ 

การระดมสมอง (Brainstorm) 

แนวทางการตลาดร้านอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 3: วเิคราะห์เชิงปริมาณ 

      

การศึกษาระยะท่ี 4: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

      

ตวัแปรสังเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดธุรกิจซ่อมบาํรุงยานยนต ์

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตลาดธุรกิจซ่อมบาํรุงยานยนต ์

องป์ระกอบหลกั 33 องคป์ระกอบ 

แนวทางการตลาดธุรกิจซ่อมบาํรุงยานยนต ์ร้านเกียรติสินมอเตอร์ จงัหวดัขอนแก่น 

ผูข้บัขี่ยานยนตใ์นจงัหวดัขอนแก่น 
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ธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ดานกฎหมาย การประกบธุรกิจซอมบำรุงยานยนตจำเปนตองมีการจดใบอนุญาตสถานประกอบการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ และการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

ในกรณีที่มีรายไดเกิน 1.8 ลานบาท 

อภิปรายผลการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะสงผลตอธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน มี

ประเด็นหลักที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้ 

ดานโอกาส ไดแก รัฐบาลไดมีโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับรถยนตไฟฟา การลงทุนดานการพัฒนาโรงสรางพื้นฐาน รวมถึงอุปทาน

จากโครงการรถคันแรกมีมากขึ้น นอกจากนี้ดานธุรกิจภาคผลิตมีการขยายตัวมากขึ้น อาจสงผลใหธุรกิจขนสงมีการใชยานพาหนะ

เพิ่มขึ้นประกอบกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบันมีการใชรถใชถนนมากขึ้น อาจถึงรอบระยะตองตรวจเช็ค

สภาพเร็วขึ ้น ซึ ่งเปนโอกาสของธุรกิจซอมบำรุงยานยนตที ่จะมีลูกคาเพิ ่มขึ ้น  รวมถึงปญหา PM 2.5 ที่มีแนวโนมเพิ ่มขึ้น 

ยานพาหนะบางประเภทไมสามารถรองรับปญหาดังกลาวได เนื ่องจากมีสภาพที ่เกาและไมตอบสนองความตองการใน

สภาพแวดลอมปจจุบัน อาจสงผลใหลูกคาเขารับบริการทำความสะอาดแอรรถยนตมากขึ้น รวมถึงโอกาสการขายดานกฎหมาย 

เมื่อธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการมีใบประกอบสถานประกอบการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ จะมีโอกาสในการรับลูกคา

ไดมากกวาธุรกิจทั่วไปจากความนาเชื่อถือในการบริการ   

ดานภัยคุกคาม ไดแก การวิเคราะหดานการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหมจะมีการผลิตและนำรถยนตไฟฟาเขามาใชมากขึ้น 

อาจสงผลใหธุรกิจซอมบำรุงรถยนตไมสามารถปรับตัวเทาทันกับรถยนตรุนใหมในการซอมบำรุงได ซึ่งอาจกอใหรายไดในการขาย

ลดลง 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

 

ผลการวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูล 21 แหง และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญในธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รวม

จำนวนทั้งสิ้น 13 คน พบตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 34 ตัวแปร และพบวาคาความถี่กึ่งหนึ่งของคาความถี่ทั้งหมดเทากับ 17 จึง

สามารถนำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได มีคาความถี่แสดงดังตารางที่ 1 

 

       ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการตลาดธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 

 

ลำดับ ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ความถี ่

1 มีการกำหนดความเหมาะสมดานราคาและสามารถตอรองราคาได 17 

2 มีทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการและมีความเปนมืออาชีพในการบริการ 17 

3 การใหบรกิารลูกคาที่ดี มีปฏิสัมพันธที่ดตีอลูกคา 17 

4 มีสถานที่บรกิารชัดเจน พื้นทีร่องรับเพียงพอ ทำเลที่ตัง้สะดวกตอการเขาใชบริการ 17 

5 มีระบบรักษาพนักงาน อบรมพนักงาน 17 

6 มีภาพลักษณทีด่ี มีเงินทุน เงินหมุนเวียนเพียงพอ 17 

7 มีระบบการจัดการดานเงินและบัญชีที่ด ี 17 

8 มีการตดิตามลูกคาหลังการใหบริการ 17 
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ลำดับ ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ความถี ่

9 การบริการที่ซื่อสัตยในการบรกิาร 17 

10 การใหบรกิารลูกคาไดอยางรวดเร็ว 17 

11 มีการกำหนดระยะเวลาสงมอบไดอยางถูกตอง 17 

12 มีการประเมินคาใชจายไดอยางถูกตอง 17 

13 มีเครื่องมอืที่พรอมในการดำเนนิการ 17 

14 มีความสะอาดของสถานที่และระมัดระวังในการดูแลรถยนตระหวางซอม 17 

15 มีการใหขอมูลการโฆษณาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆผานชองทางออนไลน 17 

16 มีการใหบรกิารที่หลากหลายครอบคลุม 17 

17 การบริการที่ดี โดยใหลูกคาเกินกวาที่คาดหวัง 17 

18 ความมีชื่อเสียง 17 

19 ใชผลิตภัณฑทีนิ่ยม ไดมาตรฐาน 17 

20 ประสบการณในการใหบริการ 17 

21 มีพันธมิตรทางธุรกิจดานอะไหลยนตและธุรกิจซอมบำรุงยานยนต 17 

22 การรับประกันงานซอม 17 

23 การมีชองทางชำระเงินที่หลากหลาย 17 

24 การใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกลูกคา 17 

25 มีความเขาใจความตองการของลูกคาและเอาใจใสลกูคา 17 

26 มีการรักษาฐานลูกคา และมรีะบบขอมูลของลูกคาที่ดี 17 

27 มีการใชระบบออนไลนหรือแอพพลิเคช่ันในการจองคิวลวงหนา 17 

28 การพัฒนาอาคารและสถานที ่ 17 

29 มีบริการลูกคาเสริม ที่ไมเกี่ยวกับการซอม 17 

30 มีการใหบริการนอกสถานที ่ 17 

31 มีอัตราการเขาออกงานของบุคลากรต่ำ มีจำนวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ 17 

32 มีความสามารถในการซอมทกุรูปแบบ 17 

33 มีการติดตอสื่อสารที่ดีในการใหขอมูลบริการรูปแบบตางๆ 17 

 

   จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 33 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 

 

ตัวแปรที่ 1 การกำหนดความเหมาะสมดานราคาและสามารถตอรองราคาได ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการซอมบำรุง

ยานยนตที่ผูคนใหความสำคัญ คือ ปจจัยดานราคา โดยราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ไมวาจะเปน กความสามารถใน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1473



การตอรองราคาได การมีสวนลดราคา หรือการมีคาใชจายในราคาที่ถูกและคุมคาเหมาะสมแกผูใชบริการ (ปรียาภรณ ฤทธาพรหม 

และคณะ, 2564) 

ตัวแปรที่ 2 การมีทักษะและความรู ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตเปนธุรกิจที่ลริการดำเนินการยานยนตที่เกิดความบกพรอง จึง

จำเปนตองอาศัยผูที่ชำนาญงานเฉพาะดานเพื่อแกไขความบกพรอมนนั้นใหแกผูใชบริการ นอกจากนี้พนักงานควรมีความเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการซอมบำรุงยานยนตเปนอยางดี รวมถึงมีความเปนมืออาชีพใรการบริการและเอาใจใสตองาน (ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, 2557) 

ตัวแปรที่ 3 การใหบริการลูกคาที่ดี ปจจัยภายในที่มีผลตอการเลือกใชบริการซอมบำรุงยานยนต คือ การใหบริการลูกคาที่ดี มี

ความเปนกันเองและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอลูกคา มีการริการที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึง

พอใจในระยะยาว (ภูวเดช นิลพฤกษ, 2562) 

ตัวแปรที่ 4 การมีสถานที่บริการที่ชัดเจน มีพื้นที่รองรับลูกคาที่เพียงพอ มีพื้นที่กวางขวางและไมคับแคบจนเกินไป ทำเลที่ตั้ง

สะดวกตอการเขาใชบริการ เพื่อความพรอมในการใหบริการ เนื่องจากธุรกิจซอมบำรุงยานยนตเปนธุรกิจที่จำเปนตองใชพื้นที่ใน

การดำเนินงานเปนหลัก (พฤศวรักษ แดนสีแกว, 2550) 

ตัวแปรที่ 5 มีระบบรักษาพนักงาน โดยการอบรมพนักงาน การวางระบบพนักงานใหมีความสามารถในการบริการและการ

ซอมบำรุงยานยนต รวมถึงความปลอดภัย เพื่อการบริการที่ปลอดภัยและถูกตอง (วิทชย เพชรเลียบ, 2562) 

ตัวแปรที่ 6 การมีภาพลักษณที่ดี มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ นั่นคือการที่มีภาพลักษณที่ดีวากิจการมีหนาราน หรืออุ

ปรกรณรวมถึงเครื่องมือในการใหบริการ ใหผูใชบริการมองมาจากภายนอกวาธุรกิจดังกลาวมีภาพลักษณที่ดี นาเขาใชบริการ 

(ณัฐฐา เทียมชัยบุญทวี, 2555) 

ตัวแปรที่ 7 มีระบบการจัดการดานการเงินและบัญชีทีดี มีการตั้งราคาอะไหลยนต เพื่อการแขงขันกับธุรกิจเดียวกันได และมี

การควบคุมตนทุนคาใชจายอยางรัดกุม เพื่อสงมอบและสรางมูลคาการบริการใหลูกคาเกิดความคุมคามากที่สุด (รวิวรรณ พิพิธสุข

สันต และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563) 

ตัวแปรที่ 8 มีการติดตามลูกคาหลังการใหบริการ โดยการติดตามลูกคาหลังสงมอบบริการหรือหลังการซอมบำรุงเสร็จสิ้น วา

สามารถตรวจซอมไดดีมากนอยเพียงใด (พฤศวรักษ แดนสีแกว, 2550) 

ตัวแปรที่ 9 มีความซื่อสัตยในการบริการ ไดแก มีการคืนอะไหลเดิมหลังจากเปลี่ยนอะไหลใหม เพื่อนใหกิจการเกิดความ

นาเชื่อถือ และมีความยุติธรรมทางดานราคาใหกับลูกคา โดยมีความสุจริตในการบริการทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อใหลูกคาเกิด

ความไววางใจและกลับมาใชบริการซ้ำ (รวิวรรณ พิพิธสุขสันต และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563) 

ตัวแปรที่ 10 การใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีกระบวนการในการใหบริการลูกคาที่เปนไปตามนั้นตอนการบริการที่

กิจการกำหนดไว และการบริการที่รวดเร็วนั้นตองมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพควบคูกัน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใน

การใชบริการ (ไพโรจน สุวรรณปกขิณ และคณะ, 2561) 

ตัวแปรที่ 11 มีการกำหนดระยะเวลาสงมอบไดอยางถูกตอง ชัดเจน กิจการตองมีการกำหนดระยะเวลาในการซอมที่

เหมาะสมใหกับลูกคาไดอยางตรงเวลาและถูกตอง โดยมีการจัดลำดับคิวเขารับบริการควบคูและตองใหความสำคัญกับการนัด

หมายลูกคาใหเสร็จตามที่กำหนด (ปรียาภรณ ฤทธาพรหม และคณะ, 2564) 

ตัวแปรที่ 12 มีการประเมินคาใชจายไดอยางถูกตอง ขั้นตอนมาตรฐานในธุรกิจซอมบำรุงยานยนต ไดแก มีประเมินคาใชจาย

และการแจงราคาใหลูกคากอนบริการซอม การเปดบั่งซอมใหกับลูกคาถาเปนธุรกิจขนาดใหญ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

ของลูกคา (รวิวรรณ พิพิธสุขสันต และชาญเดช เจริญวิริยะกุล, 2563) 
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ตัวแปรที่ 13 มีเครื่องมือที่พรอมในการซอมบำรุงยานยนต โดยมีกระบวนการซอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัยและไดมาตรฐาน 

รวมทั้งเทคโนโลยีในการดำเนิน ซึ่งจากการแขงขันที่สูงขึ้นจำเปนตองมีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเขามาแทนที่หรือเขามาชวยในการ

ดำเนินงานควบคูกับแรงงานคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ (ไพโรจน สุวรรณปกขิณ และคณะ, 2561) 

ตัวแปรที ่ 14 มีความสะอาดของสภานที ่และระมัดระวังในการดูแลรถยนตระหวางซอม  ในการดำเนินการซอม 

ผูประกอบการตองเนนใหสถานที่ซอมมีความสะดวกและสะอาด รวมถึงมีการระมัดระวังในการดูแลรักษารถยนตของลูกคาใน

ระหวางซอมรวมถึงพนักงานตองมีความสะอาดในการใหบริการ (เอกรินทร สุทธิโพธิ์สุวรรณ, 2547) 

ตัวแปรที่ 15 มีการใหขอมูลการโฆษณาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆผานชองทางออนไลน  โดยการสงเสริมการตลาดในรูปแบบ

ตางๆใหดึงดูดและนาสนใจ เพื่อเปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับธุรกิจใหลูกคาไดรับรู และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มลูกคาใหม 

(ไพโรจน สุวรรณปกขิณ และคณะ, 2561) 

ตัวแปรที่ 16 มีการบริการที่หลากหลายครอบคลุม โดยการบริการเสริมตางๆ ไดแก การบริการซอมชวงลาง ลางรถ ซอม

บำรุงยานยนต เพื่อใหเกิดความแตกตางและเปนจุดสำคัญในการแขงขัน และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

หลากหลายกลุม (อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์วงศ, 2556) 

ตัวแปรที่ 17 การบริการลูกคาเกินกวาที่คาดหวัง การบริการลูกคาที่ดีจะตองเปนการบริการลูกคาเกดิความพอใจขั้นสูงสุด ซึง

เปนกลยุทธที่ทำใหธุรกิจอยูไดยาวนาน เชน การประเมินความเสียหายอื่น เพื่อใหลูกคาพิจารณาตัดสินในซอมเพิ่มเติม นอกจากนี้

การแนะนำลูกคาไดอยางตรงจุดคือความคาดหวังในการบรกิารซอมบำรุงยานยนตทุกครั้งทีลู่กคาเขาใชบรกิาร (อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์

วงศ, 2556) 

ตัวแปรที่ 18 ความมีชื่อเสียง การเปนที่รูจักในอุตสาหกรรมซอมบำรุงยานยนต ในสภาพการใหบริการของสถานประกอบการ

ซอมรถยนตดานกายภาพ ควรรักษาชื่อเสียงของกิจการไมใหมีเสื่อมเสีย เพื่อใหเปนที่รูจักของลูกคาและเกิดการบอกตอ ซึ่งเปน

จุดเดนในการแขงขันที่สำคัญของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต (อชิรญา เฉลิมสวัสดิ์วงศ, 2556) 

ตัวแปรที่ 19 การใชผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน หรือการใชผลิตภัณฑยอดนิยม มีชื่อเสียง จะสงผลใหการบริการซอมบำรุงยาน

ยนตนั้นไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ โดยกิจการตองมีการใชอะไหลยนตแทจากโรงงานที่มีชื่อเสียงและคัดสรรสิ่งที่มีคุณภาพ

ใหกับลูกคา รวมถึงมีการรับประกันชิ้นสวนอะไหลใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด (ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์, 

2552) 

ตัวแปรที่ 20 ประสบการณในการใหบริการ กิจการตองมีพนักงานที่มีประสบการในดานงานซอมบำรุงยานยนต เนื่องจากเปน

งานที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญและการฝกฝน การพบเจอปญหาตางๆดานงานซอมบำรุงยานยนตที่ผานมาของพนักงาน จะ

สามารถแกไขปญหางานซอมไดอยางหลากหลาย จะสามารถนำประสบการณนั้นมาใชในการใหบริการลูกคาได (ตรัสณัฐ ไตร

กิจวัฒนกุล และภิญโญ รัตนาพันธุ, 2559) 

ตัวแปรที่ 21 มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ไมวาจะเปนพันธมิตรทางธุรกิจดานอะไหลยนตและพันธมิตรทางธุรกิจซอมบำรุงยาน

ยนต การที่กิจการมีฐานขอมูลของพันธมิตร อาจทำใหสามารถแยงลูกคาจากคูแขงได เนื่องจากการมีพันธมิตรดานอะไหลยนตและ

ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตที่ดี กิจการจะสามารถติดตอส่ือสารระหวางกันไดงายขึ้น ซึ่งจะสงผลใหลูกคาสามารถไดรับอะไหล เพื่อทำ

การซอมบำรุงและรับรถไดอยางรวดเร็วตามกำหนด 

ตัวแปรที่ 22 การรับประกันงานซอม การบริหารงานซอมที่ดีตามมาตรฐานจำเปนตองมีการรับประกันและการรัยคืน ซึ่งถือ

เปนความำเปนในการตอบสนองผูบริโภค โดยการรับประกันชิ้นสวนอะไหลใหกับลูกคา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา และทำ

ใหผูใชบริการมั่นใจวาจะไมเกิดปญหาตามมาภายหลัง (ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์, 2552) 
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ตัวแปรที่ 23 การมีชองทางชำระเงินที่หลากหลาย สถานประกอบการซอมบำรุงยานยนต?ควรมีชองทางการชำระเงินได

หลากหลายชองทาง ไดแก เงินสด, Mobile, Online Banking และQR Code เพื่อเปนการบริการที่สะดวกในการชำระคาบริการ

สำหรับลูกคา เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทอยางมากในชีวิตประจำวัน และขอดีของการชำระคาใชจายผานทาง

ออนไลนคือความสามารถในการตรวจสอบได มีหลักฐานการชำระที่ชัดเจนและติดตามได (ณิชากร สุปรินายก, 2564) 

ตัวแปรที่ 24 การใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกลูกคา ในเรื่องการแกปญหาเกี่ยวกับยานยนต โดยมีการตอบสนองตอลูกคา 

คือ พนักงานตองมีความพรอมในการใหคำแนะนำและคำปรึกษาใหกับลูกคาอยางรวดเร็วและดวยความยินดร เพื่อใหลูกคาเกิด

ความอบอุนจากการดูแลเอาใจใส ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาในการเขารับบริการ (ปรียาภรณ ฤทธาพรหม และ

คณะ, 2564) 

ตัวแปรที่ 25 มีความเขาใจความตองการของลูกคา รูจักและใหความสำคัญการเอาใจใสลูกคา สรางความไววางใจ บริการ

ดวยความเปนกันเองและทำงานอยางมีความสุข เพื่อใหสามารถบริการไดอยางตรงความตองการของลูกคา มีทัศนคติที่ดีตอลูกคา 

พรอมปรับตัวใหเขากับสภพาของชุมชนนั้นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนในการดำเนินธุรกิจ (ตรัสณัฐ ไตรกิจวัฒนกุล และภิญโญ รัตนา

พันธุ, 2559) 

ตัวแปรที่ 26 มีการรักษาฐานลูกคา โดยการมีระบบขอมูลของลูกคาเพื่อติดตามลูกคาเกาในการเขาใชบริการและเพื่อรักษา

ลูกคาเกาใหกลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงติดตามลูกคาใหกลับมาใชบริการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรเพิ่มฐานลูกคาใหม โดย

วิธีการตลาดตางๆ เพื่อนำมาใชในการแขงขันในธุรกิจซอมบำรุงยานยนต (ปรียาภรณ ฤทธาพรหม และคณะ, 2564) 

ตัวแปรที่ 27 มีการใชระบบออนไลนหรือแอพพลิเคชั่นในการจองคิวลวงหนา ปจจัยดานนวัติกรรมที่สำคัญคือการมีระบบ

ออนไลนที่ใหลูกคาเขาถึงไดในการจองคิวหรือสอบถาม เพื่อประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงานและดานเวลา เพื่อความสะดวก

ของลูกคา รวมถึงเปนการเพิ่มโอกาสใหลูกคาเขาถงึการบริการมากขึ้นและสามารถชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ปญจ

พล เภตราพูนสินไชย และคณะ, 2562) 

ตัวแปรที่ 28 การพัฒนาอาคารและสถานที่ การพัฒนาอาคารและสถานที่ใหมีความสะอาดอยูเสมอ การพัฒนาอาคาร การ

เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ รวมถึงการพัฒนาตกแตงอาคารใหเปนแบบใหมใหมีความรูสึกสบายตา เมื่อเขาใชบริการแลวไมรูสึกอึด

อัด เพื่อเพิ่มความประทับใจใหกับลูกคาผูใชบรกิารรวมถึงเพื่อการใชงานในธุรกจิใหสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การขยายพื้นที่และ

ปรับปรุงรูปแบบของอาคาร สงผลใหเปนการพัฒนากิจการเพื่อรองรับผูใชบริการไดมากขึ้น ณัฐฐา เทียมชัยบุญทวี, 2555) 

ตัวแปรที่ 29 มีบริการลูกคาเสริม ที่ไมเกี่ยวกับการซอม การหากิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการซอมบำรุงยานยนตไวบริการ

เสริมใหกับลูกคาในชวงพักคอยการบริการ เชน การบริการอินเตอรเน็ต บริการสื่อพิมพใหลูกคาอาน รานอาหาร รานกาแฟ ถือ

เปนจุดเดนของธุรกิจซอมบำรุงยานยนตที่จะสรางความประทับใจใหกับลูกคา ซึ่งการมีบริการเสริมอื่นๆ ที่แตกตางกัน จะเพิ่ม

ระดับการบริการใหเทียบเทาศูนยบริการขนาดใหญได (ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์, 2552) 

ตัวแปรที่ 30 มีการใหบริการซอมรถยนตและเปลี่ยนอะไหลนอกสถานที่ สภาพการบริการของสถานประกอชการอูซอม

รถยนตที่ดีจะตองใหบริการซอมรถยนตทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งถือเปนกลยุทธทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดของธุรกิจ

ซอมบำรุงยานยนต และเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการซอมบำรุงยานยนต เนื่องจากบางสถานการณลูกคาไม

สามารถเดินทางไปยังจุดบริการได (สุรัช ภูภัทรจินดา และรัชดา ภักดียิ่ง, 2563) 

ตัวแปรที่ 31 มีจำนวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ มีอัตราการเขาออกของบุคลากรต่ำ เนื่องจากเมื่อพนักงานลาออก 

สงผลใหความสามารถในการบริการลดลงและความรวดเร็วในการสงมอบลดลงเชนกัน รวมถึงกระบวนการดำเนินงานอาจมีความ
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ติดขัด งานซอมบำรุงยานยนตเปนงานที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญอยางมาก จึงจำเปนตองมีพนักงานที่มีทักษะ ความรูพรอม

ใหบริการตลาดเวลา (พงกวิน หลมวงษ, 2559) 

ตัวแปรที่ 32 มีความสามารถในการซอมทุกรูปแบบ ธุรกิจซอมบำรุงยานยนตในมุมมองดานการบริการ ผูประกอบการ

จะตองมีความสามารถในการตอบสนองความตองการลูกคาไดในทุกรูปแบบและพรอมแกไขปญหาได รวมถึงบุคลากรที่ทำหนาที่

ใหบริการจะตองมีความสามารถในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได แกไขปญหาของลูกคาไดอยางตรงจุด ซึ่งตรงกับทรัพยากร

หลักที่จะทำใหธุรกิจซอมบำรุงยานยนตประสบความสำเร็จคือ การแกไขปญหาเมื่อพบปญหาภายในรถยนต กลาวคือสามารถแกไข

ไดทุกปญหาเมื่อพบเจอความผิดปกติภายในรถยนต (อรอนงค ครุฑสนธิ์, 2564) 

ตัวแปรที่ 33 มีการติดตอสื่อสารที่ดีในการใหขอมูลบริการรูปแบบตางๆ กลาวคือมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา

หลากหลายชองทาง เนื่องจากการสื่อสารจะเปนการบอกตอใหลูกคามาใชบริการซ้ำจากผูมีประสบการณมาใชบริการจริง โดยใน

การส่ือสารตองอาศัยความรูและประสบการณของบุคคลที่จะส่ือสารรวมดวย (เมฆฟา จรัมพร และวิลาสินี ยนตวิกัย, 2563) 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
จากที่ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทางการจัดการที่กระทบตอธุรกิจซอมบำรุงยานยนตโดยตรงและโดยออม 

ทำใหเห็นถึงความสำคัญของโอกาสของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน คือ การที่รัฐบาลไดมี

โครงการลงทุนดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงอุปทานจากโครงการรถคันแรกมีมากขึ้น รวมถึงดานธุรกิจภาคผลิตมีการ

ขยายตัวมากขึ้น อาจสงผลใหธุรกิจขนสงมีการใชยานพาหนะเพิ่มขึ้นประกอบกับพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค

ปจจุบันมีการใชรถใชถนนมากขึ้น อาจถึงรอบระยะตองตรวจเช็คสภาพเร็วขึ้น ซึ่งเปนโอกาสของธุรกิจซอมบำรุงยานยนตที่จะมีลูก

คูใชบริการเพิ่มขึ้น  รวมถึงปญหา PM 2.5 ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ยานพาหนะบางประเภทไมสามารถรองรับปญหาดังกลาวได 

เนื่องจากมีสภาพที่เกาและไมตอบสนองความตองการในสภาพแวดลอมปจจุบัน อาจสงผลใหลูกคาเขารับบริการทำความสะอาด

แอรรถยนตมากขึ้น รวมถึงโอกาสการขายดานกฎหมาย เมื่อธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและการมีใบประกอบสถาน

ประกอบการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จะมีโอกาสในการรับลูกคาไดมากกวาธุรกิจทั่วไปจากความนาเชื่อถือในการบริการ   

ในขณะเดียวกันดานภัยคุกคาม คือ ดานการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหมจะมีการผลิตและนำรถยนตไฟฟาเขามาใชมากขึ้น 

อาจสงผลใหธุรกิจซอมบำรุงรถยนตไมสามารถปรับตัวเทาทันกับรถยนตรุนใหมในการซอมบำรุงได ซึ่งอาจกอใหรายไดในการขาย

ลดลง และสามารถสรุปองคประกอบการตลาดของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกนได 33 ตัวแปร 

ดังภาพที่ 3 

     ผูวิจัยจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

รวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางการตลาดเชิงกลยุทธ

ของธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกนตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดมสมอง

กับผูประกอบการธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รวมถึงผูที่สนใจดานการตลาดธุรกิจซอมบำรุงยานยนตสามารถนำตัวแปรสังเกตได

ทั้งหมดไปใชประโยชนไดเชนกัน 
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ภาพที่ 3 องคประกอบการตลาดธุรกิจซอมบำรุงยานยนต รานเกียรติสินมอเตอร จังหวัดขอนแกน            
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พฤติกรรมผูบริโภคและการใชสวนประสมทางการตลาด 8P  

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Consumer behavior and marketing mix 8P affecting  

the purchasing decision 5G mobile phones in Bangkok. 
พิมล ประดิษฐบงกช0

1 และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต1

2 

Pimol Praditbongkot and Supasan Preedawiphat 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 8P ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื ้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัย คือ ประชากรที ่เคยซื ้อและใช

โทรศัพทมือถือ 5G ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จำนวน 

400 คน และใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว และการวิเคราะหสมการถคถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ 21 - 

25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท 

สถานภาพโสด สวนใหญเลือกใชบริการ 5G จากเครือขาย AIS ใชโทรศัพทมือถือ 5G รุน iPhone 12 โดยสวนใหญไดรับ

แบบสอบถาม ณ หางสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว เดอะมอลลบางแค และเซ็นทรัลพลาซาบางนา 

จำนวนเทากัน และพักอาศัยอยูในเขตบางนา สวนใหญซื้อโทรศัพทมือถือ 5G เพราะฟงกชั่นการใชงาน, ยี่หอชื่อเสียง มี

วัตถุประสงคเพื่อติดตอสื่อสาร, เพื่อใชหาขอมูลความรูตาง ๆ, เพื่อใชถายรูป สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเอง จะซื้อเมื่อเครื่อง

เกาชำรุด, ตองการคุณสมบัติที่ดีขึ้น โดยซื้อจากศูนยบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ AIS, TRUE, DTAC และมีขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อเปนระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห  
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผู บริโภค, สวนประสมทางการตลาด 8P, การตัดสินใจซื ้อ,โทรศัพทม ือถือ 5G, ประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study consumer behavior and 8P marketing mix affecting the 

purchasing decision 5G mobile phones in Bangkok. The sample group used in the research was the 

population who had bought and used 5G mobile phones of consumers in Bangkok. The sample consisted 

of 400people using questionnaires as a tool for data collection and using statistical package for the social 

sciences (SPSS) to analyze the data. The statistics used to analyze the data consisted of descriptive statistics 

such as frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential Statistics by using statistical 

analysis of One-Way ANOVA and analysis of multiple linear regression, the data were processed from a 

1 นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: 2030131393040@live4.utcc.ac.th 
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 
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statistical computer program. The results of the research showed that most of the samples were female, 

aged 21-25 years with a bachelor's degree. Most of the occupations are employees of private companies. 

The average monthly income is 15,001 - 25,000 baht, single status. Most of them choose to use 5G services 

from the AIS network. They use iphone 12 mobile phone. Most of them receive surveys at department 

stores such as Fashion Island, Central Plaza Ladprao, The Mall Bangkae and Central Plaza Bangna the same 

amount and live in Bangna. Most of them buy 5G mobile phones because of the functionality, famous 

brand, to communicate, for search information and to take pictures. Most of them make their own 

purchases. Will buy when old device is broken, needs better features. By purchasing from service centers 

mobile phone networks AIS, TRUE, DTAC and have a process to make a purchase decision for a period of 

1-2 weeks.  
 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing Mix 8P, Purchase Decision, 5G Mobile Phone, Population of 

Bangkok 

 

1. บทนำ 
 

     จากสภาวะในปจจุบันการฟนตัวที่ลาชาจากสถานการณที่ยืดเยื้อของการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 และการแขงขัน

ทางธุรกิจผูใหบริการระบบโทรศัพทมือถือ 5G มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ง 3 กลุมบริษัท AIS DTAC และ TRUE 

ตางทุมเททรัพยากรที่มีในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของตนและมีการนำกลยุทธตาง ๆ มาใชแทบจะครบทุก

ดาน ตั้งแตผลิตภัณฑ (Product) ซึ่งมีใหเลือกหลากหลายรุน ดานราคา (Price) มีการจัดโปรโมชั่นซื้อเครื่องพรอมแพ็กเกจ 5G 

แบบรายเดือน อีกทั้งยังขยายชองทางการจัดจำหนาย (Place) เพิ่มขึ ้นรวมไปถึงการทุมเงินไปในการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) การใหพนักงานทุกคนมีบทบาทในการใหบริการแกลูกคา (People) การนำขั้นตอนที่เหมาะสมกับการใหบริการ 

(Process) การทำใหลูกคาเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการ (Physical evidence and Presentation) ส่ิงเหลานี้นอกจากจะ

สะทอนใหเห็นถึงระดับการแขงขันที่รุนแรงแลวในอีกแงมุมหนึ่งยังสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของความตองการซื้อที่มีอัตราการ

เติบโตที่ดีอีกดวย 

     การพัฒนากลยุทธสวนประสมทางการตลาดของเทคโนโลยี 5G ผูวิจัยไดนำทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 8P มา

ประยุกตใชเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ของผูบริโภค วาสวนประสมทางการตลาด 8P ตัวใดที่สง

ผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคมากที่สุด และทำใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรมการสรางผลิตภัณฑใหมใน

อนาคต อีกทั้งธุรกิจดานการตลาดของ 5G สามารถที่จะขยายและเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคและการใชสวนประสมทางการตลาด 8P ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G โดยจะศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและมีความหลากหลาย

ของผูบริโภค เพื่อศึกษาผลกระทบตอผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G โดยนำสวนประสมทางการตลาด 8P 

มาทำการศึกษากับผูบริโภคและนำไปใชสรางกลยุทธทางการตลาดและกำหนดกลยุทธตาง ๆ ในการเพิ่มยอดจำหนาย การ

ขยายตลาดรวมถึงใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหตอบสนองตอผูบริโภคในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     2. เพื ่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 8P ที ่ม ีอ ิทธ ิพลตอการตัดสินใจซื ้อโทรศัพทม ือถือ 5G ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการศึกษา 

     1. ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคทั้ง 6 ดานที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่

แตกตางกัน 

     2. สวนประสมทางการตลาดทั้ง 8P มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1. เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการที่เปนบรษิัทผูจำหนายโทรศัพทมือถือ 5G โดยมีปจจัยทางดานพฤติกรรมผูบริโภค

และการใชสวนประสมทางการตลาด 8P ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2 เพื ่อชวยใหผู บริหารสามารถนำผลวิจัยไปวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเขา ถึงกลุ มผู บริโภคระดับกวางที่มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคามือถือ 5G ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานและเปนประโยชนทางการศึกษาแกผูสนใจที่ตองการศึกษาปจจัยทางดานพฤติกรรมผูบริโภคและ

การใชสวนประสมทางการตลาด 8P ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 

     4 เปนขอมูลสำหรับนักการตลาด นักโฆษณา และบริษัทเจาของผลิตภัณฑ เพื่อใชในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     กมลภพ ทิพยปาละ (2555) ไดกลาวความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อ การ

ใช การกำจัดสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความจำเปนของผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจ ซึ่งผูบริโภค

ตางมีความหลากหลายทางดานประชากรศาสตร อาทิ อายุ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา คานิยม รสนิยม เปนตน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซือ้ 

     กิติยา อรัญรงค (2564) ไดกลาววากระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไววาเปนการใชกระบวนการ

ตัดสินใจทีละขั้นตอนโดยรวบรวมและประมวลผลการตัดสินใจทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการแมผูบริโภคจะมีความ

ตองการที่แตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

     Lovelock Wright อางถึงใน ดิษวัชร ลอแต, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และปกรณ ลิ้มโยธิน (2561) กลาวไววา เปนการตลาด

สมัยใหมซึ ่งเปนสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือที่เรียกสั้นๆ วา 8P’s มีทั ้งหมด 8 กลุม ที่จะตองทำงาน

ประสานกันอยางดีถึงจะมีประสิทธิผล โดยเนนการสรางผลกำไรสูงสุดบนความพอใจของผูบริโภค ซึ่งประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดาน

บุคลากร (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ดานภาพลักษณทางกายภาพ (Physical Evidence) และ ดาน

ผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity & Quality) 
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รูปที่  1    สวนประสมการตลาดบริการ 8P (Lovelock Wright, 2007) 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                       ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เคยซื้อและเคยใชโทรศัพทมือถือ 5G ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจำนวนที่แนนอน จึงกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณประชากรกลุมตัวอยางแบบไม

ทราบจำนวนประชากร (Cochran, 1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณไมเกิน 5% กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 คน โดยวิธีการเลือกตัวอยางไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample 

Random Sampling) โดยการจับฉลากเพื่อเลือกหางสรรพสินคาในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แหง ไดแก เซ็นทรัลเวิลด 

เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว แฟชั่นไอสแลนด เซ็นทรัลพลาซาบางนา เซ็นทรัลปนเกลา และเดอะมอลลบางแค 

พฤติกรรมผูบริโภค 

1. คุณสมบัติหรือองคประกอบ 

2. วตัถุประสงคในการซื้อ  

3. ผูมีสวนรวมในการตดัสินใจซือ้  

4. โอกาสในการซื้อ  

5. ชองทางหรือสถานที่ที่ซือ้  

6. ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

 

 

การตดัสินใจซื้อโทรศัพทมอืถือ 5G  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 8P ประกอบดวย 

1. ดานผลิตภัณฑ     

2. ดานราคา     

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  

5. ดานบุคลากร  

6. ดานกระบวนการใหบริการ  

7. ดานภาพลักษณทางกายภาพ   

8. ดานผลิตภาพและคุณภาพ  
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เครื่องมือวิจัย 

     ในการทำวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไปของผูบริโภคที่เคยซื้อหรือเคยใชโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชลักษณะคำถามที่

มีหลายคำตอบใหเลือกจำนวนทั้งหมด 10 ขอ 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคที่เคยซื้อหรือเคยใชโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

คำถามที่มีหลายคำตอบใหเลือกจำนวนทั้งหมด 6 ขอ  

สวนที่ 3 ขอมูลการใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 8P ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามประกอบดวยการแสดงระดับคะแนน 

คำถามมีทั้งหมด 39 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบใหคะแนนใชมาตรวัด 5 ระดับ 

สวนที่ 4 ขอมูลการใชปจจัยการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม

ประกอบดวยการแสดงระดับคะแนน คำถามมีทั้งหมด 6 โดยใชมาตรวัดแบบใหคะแนน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

     สถิติเชิงพรรณนา สำหรับอธิบายปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค โดยใชคาความถี่ (Frequency) 

และคารอยละ (Percentage) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 8P และปจจัยการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G โดยการ

ใชคาเฉล่ีย (Mean) และคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     สถิติเชิงอนุมาน สำหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

เพื ่อทดสอบสมมติฐานปจจัยพฤติกรรมผู บริโภคที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื ้อโทรศัพทม ือถือ 5G ในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และการวิเคราะหสมการถคถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 8P มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ผลการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 อายุ 21 - 25 ป จำนวน 194 คน คิด

เปนรอยละ 48.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 323 คน คิดเปนรอยละ 80.7 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จำนวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 มีรายได 15,001 - 25,000 บาท จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 สถานภาพโสด 

จำนวน 339 คน คิดเปนรอยละ 84.8 เลือกใชบริการ 5G จากเครือขาย AIS จำนวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.3 ใช

โทรศัพทมือถือ 5G รุน iPhone 12 จำนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.8 โดยไดรับแบบสอบถาม ณ หางสรรพสินคาแฟชั่น

ไอสแลนด หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาลาดพราว หางสรรพสินคาเดอะมอลลบางแค และหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา

บางนา จำนวน 67 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 16.8 เทากัน และพักอาศัยอยูในเขตบางนา จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 

10.0  
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ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อโทรศัพทมือถือ 5G เพราะฟงกชั่นการใชงาน, ยี่หอชื่อเสียง จำนวน 129 คน คิดเปนรอย

ละ 32.3 มีวัตถุประสงคในการซื้อโทรศัพทมือถือ 5G เพื่อติดตอส่ือสาร, เพื่อใชหาขอมูลความรูตาง ๆ, เพื่อใชถายรูป จำนวน 

118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ตัดสินใจซื ้อโทรศัพทมือถือ 5G ดวยตนเอง จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 ซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G เมื่อเครื่องเกาชำรุด, ตองการคุณสมบัติที่ดีขึ้น จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 ซื้อโทรศัพทมือถือ 5G 

จากศูนยบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ AIS, TRUE, DTAC จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.0 และมีขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G เปนระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3  

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู (Multiple Liner Regression) 
 

ตารางที่  1  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

ดานผลิตภัณฑ .095 .048 .109 1.974 .049 

ดานราคา .057 .051 .069 1.118 .264 

ดานชองทางการจัดจำหนาย .151 .052 .168 2.886 .004 

ดานการสงเสรมิการตลาด .111 .043 .154 2.560 .011 

ดานบุคลากร -.077 .053 -.094 -1.466 .143 

ดานกระบวนการใหบริการ -.030 .053 -.036 -.556 .579 

ดานภาพลักษณทางกายภาพ .151 .058 .173 2.594 .010 

ดานผลิตภาพ และคุณภาพ .249 .054 .287 4.635 .000 

 

     เมื่อพิจารณาคา Sig. สามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G 

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีจำนวน 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานผลิตภาพและคุณภาพ (สถิติ T ของปจจัยที่มีคา Sig. 

นอยกวา 0.05) โดยเรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหานอย คือ ดานผลิต

ภาพ และคุณภาพ ดานภาพลักษณทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ 

ตามลำดับ สวนที่เหลืออีก 3 ปจจัยนั้น สามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการใหบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

อภิปรายผลของการศึกษา 

     สมมติฐานที ่ 1 ปจจัยพฤติกรรมผู บริโภคดานคุณสมบัติหรือองคประกอบที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะแตละคน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1487



จะเลือกคุณสมบัติของโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ 5G ที่มีคุณสมบัติหลากหลายของการใชงาน ซึ่งสามารถตอบโจทยในการ

ใชในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้น ๆ เปนหลัก จึงทำใหแตละคนมีการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถอื 5G แตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ พงศกร ดีแสน (2560) ศึกษาเรื่อง คุณสมบัติผลิตภัณฑ ความภักดีตอตราสินคา คุณคา การบอกตอแบบปากตอ

ปากทางอิเล็กทรอนิกสและการรับประกันสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูบริโภค Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร พบวา คุณสมบัติผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของผูบริโภค Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานวัตถุประสงคในการซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 

5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวัตถุประสงคการเลือกใช

โทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ 5G เพื่อนำมาใชในการสื่อสารกับบุคคลอื่น หรือใชคนหาความรู หรือใชเพื่อถายรูปเปนหลัก ก็

อยูที่มุมมองของแตละคนจะเลือกซื้อมาไวใชในสถานการณใดบาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วารุณี ศรีสรรณ, วรรณรพี 

บานชื่นวิจิตร และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของ

ผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและตางจังหวัด พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับทำไม

ผูบริโภคจึงซื้อ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภควัยทำงาน 

     สมมติฐานที่ 3 ปจจัยพฤติกรรมผู บริโภคดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื ้อที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะแตละคนมีการตัดสินใจซื้อสินคาโดยยึดตนเอง

เปนหลัก และถามบุคคลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจไปดวย แตทายสุดก็เปนตนเองที่ตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อโนปมา พิมพานุวัตร และวิลาสินี ยนตวิกัย (2564) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจมูกขาวไรซเบอรรี่

ชนิดผง พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคดานผูมีอิทธิพลแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยภาพรวมไมตางกัน 

     สมมติฐานที่ 4 ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานโอกาสในการซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ใน

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเปนเพราะแตละคนมองถึงความจำเปน

ของตนเองวาความตองการซื้อหรือการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสักเครื ่องก็ตอเมื่อเครื่องเกานั้นชำรุดจริงๆ ถึงจะซื้อ

โทรศัพทมือถือใหมใช หรือบางคนก็จะเลือกซื้อรุนใหมที่เปนที่นิยมในชวงนั้นๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ตวน หยิน (2560) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวานักศึกษาสวนใหญมี

พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทมือถือดานโอกาสในการซื้อจะไมสามารถระบุเวลาที่แนนอนได 

     สมมติฐานที่ 5 ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคดานชองทางหรือสถานที่ที่ซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 

5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะแตละคนมั่นใจในโทรศัพท 5G ไมวาจะเปนรุนใดก็ตาม หาก

ซื้อจากสถานที่ที่ซื้อตางกัน ก็ไมตองกังวลในเรื่องปญหาจากตัวเครื่อง เพราะแตละรุน แตละยี่หอจะมีการรับประกันเครื่อง ซึ่ง

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐพล วงษทน และพัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุงของผูบริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อดานสถานที่

เลือกซื้อ มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุงของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน 

     สมมติฐานที ่ 6 ปจจัยพฤติกรรมผู บริโภคดานขั ้นตอนในการตัดสินใจซื ้อที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ทั้งนี ้ อาจเปนเพราะ

โทรศัพทมือถือ 5G ไมใชสินคาที่มีการตองซื้อซ้ำในทุก ๆ วัน จึงทำใหแตละคนตองมีขั้นตอนระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อที่

แตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดของ กิติยา อรัญรงค (2564) กลาววา โดยสวนใหญผูบริโภคจะมีวิธีการตัดสินใจซื้อที่แตกตาง

กัน ขึ้นอยูกับมูลคาและความจำเปน ผลิตภัณฑบางอยางตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบาง

ผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1488



     สมมติฐานที่ 7 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะโทรศัพทมือถือ 5G มีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มีฟงกชันการใชงานและ

แอพพลิเคชั่นรองรับหลากหลาย ทำใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรคเดช จันทรมา

นะ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย 

     สมมติฐานที่ 8 สวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) ไมมีผลตอการตัดสินใจซื ้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั ้งนี ้ อาจเปนเพราะกลุ มตัวอยางเลือกซื ้อโทรศัพทมือถือ 5G โดยยึดตัวกับยี ่หอ ดังนั ้น ราคาของ

โทรศัพทมือถือ 5G ก็ไมเปนอุปสรรคตอการตัดสินใจซื้อของแตละบุคคล ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรคเดช จันทรมา

นะ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคา สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย 

     สมมติฐานที่ 9 สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการมีสถานที่จัดจำหนายโทรศัพทมือถือ 5G ที่มีความนาเชื่อถือ และมีสินคา

พรอมจำหนาย เปนส่ิงสำคัญที่ทำใหกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรคเดช จันทรมานะ 

(2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศไทย 

     สมมติฐานที ่  10 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสร ิมการตลาด (Promotion) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะโทรศัพทมือถือ 5G มีการจัดโปรโมชั่นเครื่องราคาพิเศษพรอม

แพ็กเกจ ยิ่งทำใหยี่หอนั้นเปนนาสนใจในตลาด อีกทั้งเปนแรงกระตุนใหมีการตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อรรคเดช จันทรมานะ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาดออนไลนในประเทศ

ไทย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานสงเสริมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผานตลาด

ออนไลนในประเทศไทย 

     สมมติฐานที่ 11 สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร (People) ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะพนักงานอาจไมตองมีบทบาทในการนำเสนอ หรือใหคำแนะนำสินคาแกลูกคามากนัก 

เพราะลูกคาอาจมีการคนควาขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 5G มากอนอยูแลว ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดิษวัชร ลอแต, 

ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และปกรณ ลิ้มโยธิน (2561) ศึกษาเรื่อง การพยากรณการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทที่ใหบริการ

อินเตอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือในเขตอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร 

สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกเครือขายที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 

     สมมติฐานที่ 12 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ (Process) ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมอืถอื 

5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูใหจำหนายโทรศัพทมือถือ 5G แตละรายมีขั้นตอนการใหบริการแกลูกคาที่

รวดเร็วเหมือนกัน จึงทำใหไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดิษวัชร ลอแต, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด 

และปกรณ ลิ ้มโยธิน (2561) ศึกษาเรื ่อง การพยากรณการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทที ่ใหบริการอินเตอรเน็ตบน

โทรศัพทมือถือในเขตอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ สงผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกเครือขายที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ  

     สมมติฐานที่ 13 สวนประสมทางการตลาดดานภาพลักษณทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะศูนยบริการโทรศัพทมือถือ 5G แตละแหงมีพื้นที่เพียงพอตอ

การจอดรถของผูมาใชบรกิาร มีความสะอาดมีเครื่องมือ,อุปกรณที่ทนัสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกผูมาใชบริการ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดิษวัชร ลอแต, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และปกรณ ลิ้มโยธิน (2561) ศึกษาเรื่อง การพยากรณการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการบริษัทที่ใหบริการอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือในเขตอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกเครือขายที่ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตผาน

โทรศัพทมือถือ 

     สมมติฐานที่ 14 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity & Quality) มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

โทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางมองวาคุณภาพของโทรศัพทในการรองรับ

สัญญาณ 5G มีเสถียรภาพสูง มีความคงทนในการใชงาน ทำใหมีผลตอการตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับ Lovelock Wright อาง

ถึงใน ดิษวัชร ลอแต, ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และปกรณ ลิ้มโยธิน (2561) กลาววา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภาพและ

คุณภาพ เปนองคประกอบที่สำคัญในการใหบริการ เพื่อสรางความแตกตางจากผูใหบริการอื่น ๆ ใหไดรับผลลัพธของสินคา

หรือบริการนั้น ๆ ออกมาดีและคุมคาที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

     จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นำมาใชประกอบในงานวิจัย พบวา ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคที่ไดจากการ

ทบทวนงานวิจัยกอนหนา ไมมีรายละเอียดเชิงลึกที่ระบุไดอยางชัดเจนวาตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภคทุกตัวแปร มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมจากตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ เชน ปจจัยคุณคาตราสินคา เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

     กลุมเปาหมายที่ทำการศึกษาเปนผู ที ่อยู ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมสามารถนำไปอางอิงเปนขอมูลกลุ มเปาหมาย

ระดับประเทศได และเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไมไดระบุรุนโทรศัพท 5G เฉพาะรุนใดรุนหนึ่ง ซึ่งมุมมองของแตละบุคคลจะ

มีเหตุปจจัยในการเลือกใชโทรศัพทในแตละรุนตางกันออกไป ซึ่งจะไดขอมูลแบบกวางในการไปสรางกลยุทธแบบภาพรวมใหญ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชศูนยบริการรถยนตแบบ

เรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

Marketing Mix Factors Affecting to Decision Making on Using Car Service 

Centers in Bangkok Metropolitan Region During The COVID-19 Situation 
 

พีรพัฒน วังทองคำ0

1 และ ศศิวิมล มีอำพล1

2 

Peerapat Wangthongkum and Sasivimol Meeampol 

 

  

บทคัดยอ 
การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเขารับบริการศูนยรถยนตแบบเรงดวน ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 2) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของ

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps) ของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวนของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 

19 แยกตามปจจัยทางประชากรศาสตร และศูนยบริการรถยนตที่ใชบริการ กลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา คือ ดานความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูใชบริการศูนยบริการรถยนต พบวาดานบุคลากรผูใหบริการมีระดับความ

คิดเห็นสูงที่สุด  

คำสำคัญ: ศูนยบริการรถยนต, สวนประสมทางการตลาดบริการ, โควิด 19 

 

Abstract 
This independent study aims 1) to study the consumer’s behavior who used car service centers in 

Bangkok Metropolitan Region during the COVID-19 Situation, 2) to study the level of importance of the 

marketing mix factors of the car service centers in Bangkok Metropolitan Region During The COVID-19 

Situation, and 3) to compare the level of importance of the marketing mix factors of the car service centers 

in Bangkok Metropolitan Region During The COVID-19 situation by personal factors and car service centers. 

The results showed that the market mix factors as viewed by the users of the car service centers, in terms 

of People have the highest opinion level 

Keywords: Car Services Center, Service Marketing Mix, Covid-19 
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1. บทนำ 

     ปจจุบันรถยนตเปนยานพาหนะทางบกที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนผูอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากวิถีชีวิตที่เรงรีบของชุมชนในเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากรมากถึง 5,588,192 ในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามขอมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 (http://www.dopa.go.th) ซึ่งประโยชนของรถยนต

ก็มีหลากหลาย อาทิ เชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำธุระในสถานที่ตาง ๆ ใชในการขนสงสินคาหรือดำเนิน

ธุรกิจ ใชในการเดินทางไปพักผอนทองเที่ยวหรือใชในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน เปนตน รถยนตจึงนับวาเปนสิ่งที่จำเปน

อยางหนึ่งในชีวิต ซึ่งยอมเปนเรื่องธรรมดาที่จะตองมีการบำรุงรักษาตามอายุการใชงาน จากสภาพดังกลาวทำใหผูประกอบการ

และนักลงทุนเห็นชองทางของโอกาส และสนใจที่จะนำธุรกิจประเภทศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวนเขามาเปดบริการใน

ประเทศไทย สำหรับธุรกิจศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน-บำรุงรักษารถยนตหลังหมดประกันหรือ “ฟาสตฟต” (Fast Fit) 

เปนธุรกิจที่ขยายตัวในชวง 10 ปหลัง สอดคลองไปกับอัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร ยังคงมีแนวโนม

สูงขึ้นทุกป และยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

      ถึงแมในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่การแขงขันของธุรกิจศูนยบริการรถยนตจะคอนขางรุนแรง แตธุรกิจประเภทนี้ก็ยังคงมี

โอกาสและมีสวนแบงทางการตลาดที่สูงมาก เนื่องจากยังมีคูแขงอยูนอยรายถือวาเปนธุรกิจที่มีอนาคตสดใสมาก โดยธุรกิจนี้มี

การเรงขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ มีการเพิ่มรูปแบบการใหบริการใหมๆ ใหกับผูบริโภคเพื่อตอบสนองความ

ตองการและเสนอทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ดวยความไดเปรียบในการแขงขัน ทั ้งในแงของจำนวน

ศูนยบริการ ทำเล ที่ตั้ง ซึ่งครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมายอยางกวางขวาง ชื่อเสียง ประสบการณที่แข็งแกรงยาวนาน และ

ความเปนผูนำในการ นำเสนอ ปรับปรุงการใหบริการในรูปแบบใหม ๆ ประกอบกับเมื่อตนป พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งโรคโควิด 19 เปนโรคระบาดที่

สามารถติดตอกันไดงายผานละอองฝอยจากรางกายมนุษย จึงทำใหผูประกอบการในธุรกิจดังกลาวตองปรับตัวโดยเพิ่มบริการ

แบบใหม เพื่อรองรับกับชีวิตวิถีใหมหรือ New Normal เพื่อใหผูใชบริการนั้น เกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรการที่เข็ม

งวดตามนโยบายรัฐบาลไดออกประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั ่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพรระบาด

ดังกลาว ตั ้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที ่ผานมา ซึ ่งหากจะกลาวไปแลวในปจจุบันมีเจาตลาดในธุรกิจนี้อยู จำนวน 2 

ศูนยบริการรถยนต ไดแก บี-ควิก และ ค็อกพิท ที่มีการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยขยายตัวไดอยางรวดเร็ว และมีจำนวน

สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด จนทำใหในปจจุบัน บี-ควิก มีจำนวนศูนยบริการทั้งสิ้นประมาณ 95 สาขา 

(www.b-quik.com) และค ็อกพ ิท ม ีจำนวนศ ูนย บร ิการท ั ้ งส ิ ้นประมาณ 130 สาขา (www.cockpit.co.th) ทั่ ว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     จากเหตุผลดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

ศูนยบริการ-บำรุงรักษารถยนตหลังหมดประกันหรือศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูใชบริการ ในบริเวณ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานประชากรศาสตร 

     แนวคิดดานปจจัยประชากรศาสตรตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นเปนแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ของกลุมผูบริโภคที่ไดรับการแบงตามลักษณะโครงสรางประชากรศาสตรอันประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

รายได อาชีพ การศึกษา ไดถูกนำมาใชเพื่อกำหนดเกณฑในการกำหนดสวนแบงการตลาดหรือกำหนดกลุมเปาหมาย เนื่องจาก

เปนลักษณะเชิงประชากรที่สำคัญและมีความสะดวกในการเก็บรวบรวมเชิงสถิติ โดยผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร

ที่แตกตางกันจะมีลักษณะเชิงจิตทวิทยาที่แตกตางกันออกไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538) 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได โดยบริษัท

มักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมทาง

การตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล 

(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทาง

การตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 

(7Ps) (Kotler, 1997) 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ  

       กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน เชน การรับรู แรงจูงใจ ทัศนคติและการเรียนรูบุคลิกภาพ 

โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อมีองคประกอบของการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) การรับรูปญหา หรือการตระหนักตอความ

ตองการ (Problem recognition) 2.) การคนหาขอมูล หรือการแสวงหาขอมูล (Information Search)  3.) การประเมินผล

ทางเลือก (Evaluation of Alternative) 4.) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 5.) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post 

Purchase Behavior) (Kotler and Keller, 2012) 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยบริการรถยนต 

     กิจการศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ที่ดำเนินกิจการโดยบริษัทจากตางประเทศ ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากมีเงินทุนจำนวนมากมาสนับสนุน ทำใหสามารถขยายสาขาเขาไป ในทำเลที่ตั้งสำคัญ ๆ ได โดยมีรูปแบบทางการจัด

จำหนายอยู 2 ชองทาง คือ ชองทางแบบตั้งเดี่ยว (Stand Alone) เปนการตั้งศูนยบริการโดยใชพื้นที่เปนหองแถวประมาณ 2-

3 หอง มีพื้นที่บริการ ขนาดเล็กมีขอดี คือ ใชเงินลงทุนนอย สามารถขยายสาขาไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ไดทั่วถึง 

ผูบริโภคสามารถเลือกใชบริการศูนยที่อยูใกลและสะดวกในการไปใชบริการไดมากกวา และชองทางแบบตั้งติดกับทำเลมี

ศักยภาพสูง เชน รานคาปลีกสมัยใหม (Modem Trade) เปนการรวมมือกันระหวางธุรกิจศูนยบริการรถยนต กับธุรกิจคาปลีก 

ซึ่งมีขอดี คือ มีพื้นที่ในการจอดรถยนตเพื่อการรอรับบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใชพื้นที่รวมกับที่จอดรถยนตของรานคาปลีก 

ผูบริโภคสามารถเขาไปจับจายซื้อสินคาในรานคาได ระหวางรอรับบริการ แตมีขอเสีย คือ ในแตละสาขานั้นตองลงทุนสูงกวา
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แบบตั้งเดียว (Stand Alone) การขยายสาขาจะครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในยานธุรกิจ หรือชุมชนที่มีหางสรรพสินคาตั้งอยู

เทานั้นและพื้นที่เหลานี้มักจะเปนยานที่มีการจราจรแออัด (ฐานเศรษฐกิจ, 2543) 

ความเปนมาของโควิด – 19 และ New Normal ชีวิตของประชาชน 

     โรคโควิด - 19 คือ โรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคนพบลาสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหมนี้ไมเปนที่รูจักเลย 

กอนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยที่พบผูติดเชื้อคนแรก ในวันที่ 

12 มกราคม พ.ศ. 2563 คนแรก ผูปวยหญิงจากเมืองอูฮั่นประเทศจีน ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยคนแรก  และตอมาใน

วันที่ 31 มกราคม 2563  พบชายไทยวัย 50 ป เปนคนไทยที่ติดเชื้อคนแรก และมีการติดเชื้ออยางกาวกระโดด ถือวาเปนการ

ติดเชื้อวงกวางอยางมากในประเทศไทย ทั้งผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ อาชีพกลุมเส่ียง บุคลากรทางการแพทย กลุมสัมผัส

กับกลุมเส่ียง ขณะนี้โรคโควิด - 19 มีการระบาดใหญไปทั่ว สงผลกระทบแกหลายประเทศแลวทั่วโลก รวมถึงการแพรระบาดที่

ไดเขามาประเทศไทยของเราดวยเชนกัน ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสในวงศใหญที่เปนสาเหตุของโรคทั้งในสัตวและคน ในคนนั้น 

ไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุทำใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจตั้งแตโรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง 

     ซึ่งดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น เพื่อการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวและ

การบริหารราชการแผนดินนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลมีความจำเปนตองประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต

ทองที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพรระบาดดังกลาว ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, โดย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังกลาวนี้ 

นอกจากจะเปนเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการกำกับดูแลเพื่อปองกันและควบคุมมิใหมีการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19 

ภายในประเทศแลว ยังจะชวยเอื้อประโยชนในการเตรียมความพรอมใหกับประเทศในชวงการเปลี่ยนผานไปสูฐานวิถีชีวิตใหม 

(New Normal) จนกวาจะมีกฎหมายฉบับอื่นรองรับการดำเนินการในอนาคตอีกดวย 

 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

    ประภัสสร คำแผนไชย (2557) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเขารับการบริการกับความพึงพอใจ ตอปจจัย

สวนประสมตลาดบริการ (7Ps) ของผูใชบริการดีลเลอรศูนยโตโยตามหานคร ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวาผล

การศึกษาปจจัย 7Ps ดานงานบริการ พบวา ปจจัย 7Ps ที่กลุมผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก (1) ดาน

ผลิตภัณฑหรือบริการ คือ ความสะดวกตรงบริเวณจุดแจงรับซอม (2) ดานราคา คือ ราคาคาซอมบำรุงนั้นสมเหตุสมผล (3) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย  คือ ทำเลที่ตั้ง (4) ดานการสงเสริมการจัดจำหนาย คือ สวนลด 25% สำหรับผูถือบัตร Visa (5) 

ดานพนักงาน คือ ชางมีความชำนาญ (6) ดานกระบวนใหบริการ คือ คนงานรับรถการแจงรายละเอียด (กอนซอม) และ (7) 

ดานส่ิงนำเสนอทางกายภาพ คือ ความสะอาดของศูนยบริการฯ 

     พงศกร สงฆสุวรรณ (2559) ไดศึกษาปจจัย 7Ps ที่มีผลตอการคัดเลือกเลือกใชบริการศูนยรถยนตของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพฯ ผลจากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการศูนยบริการ

รถยนต เรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานพนักงาน ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย 

     เยาวภา  ทิมินกุล (2560) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผู บริโภคที ่ใชบริการของศูนยบริการรถยนตในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,  ผลการวิจัยพบวา  ผูรับบริการศูนยบริการรถยนตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ  31 - 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 15,001-25,000 บาท สถานภาพสมรส และ

ระดับความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการในมุมมองของผูรับบริการศูนยบริการรถยนตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับระดับความสำคัญจากมากไปหานอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจำหนาย ดาน
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สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานกิจการสงเสริมการขาย ดานราคาคาบริการ และดานบุคลากร และ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ สถานภาพ ศูนยบริการรถยนตที่ใชบริการ แตกตางกัน มีผลตอระดับความสำคัญ

ของสวนประสมการตลาดบริการในมุมมองของผูรับบริการศูนยบริการรถยนต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกัน มีผลตอ ระดับความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการในมุมมองของ

ผูรับบริการศูนยบริการรถยนต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 

     พรรณราย อินทุรัตน (2563) ไดศึกษาการปรับตัวศูนยอาหารชวงสถานการณ  โควิด-19  ที่ธุรกิจการคาในจังหวัด

พิษณุโลก  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจตอการปรับตัวศูนยอาหารในมุมมองผูบริโภคชวงสถานการณ  

โควิด-19  ที่ธุรกิจการคาในจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอความพึงพอใจตอการปรับตัวศูนย

อาหารในมุมมองผูบริโภคชวงสถานการณ โควิด-19 ผลการวิจัยพบวา 1.) การปรับตัวศูนยอาหารชวงสถานการณ โควิด-19 ที่

ธุรกิจการคาในจังหวัดพิษณุโลก  มีการปรับตัวตามหลักระยะหางทางสังคม (Social  Distancing)  และชีวิตวิถีใหม (New 

normal) ไดอยางมีมาตราฐาน โดยใหความสำคัญกับความสะอาด ความปลอดภัยและรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อให

ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นตอคุณภาพการใหบริการและมีความพึงพอใจสูงสุดตอการใชบริการศูนยอาหาร ชวงสถานการณ โค

วิด-19 ที่ธุรกิจการคาในจังหวัดพิษณุโลก 2.) ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพมีอิทธิพลรวมกันมีผลตอความ

พึงพอใจตอการปรับตัวศูนยอาหารในมุมมองผูบริโภคชวงสถานการณ  โควิด-19  3.) พฤติกรรมของผูบริโภค  ดานชวงเวลาที่

ใชในการบริโภคมีความสัมพันธความพึงพอใจตอการปรับตัวศูนยอาหารในมุมมองผูบริโภคชวงสถานการณ  โควิด-19  

     (William, 2008) ไดศึกษาการสำรวจความคิดเห็นความพอใจของลูกคาเกี่ยวกับศูนยบริการรถยนตที่มีพนักงานดูแล

รถยนต ผลการวิจัยพบวา ผู ใชบริการมีความพึงพอใจตอพนักงานงานและความพึงพอใจตอพฤติกรรมการซื ้อ จาก

ประสบการณของพนักงานขายในการดูแลรถยนตในแผนกบริการดูแลรถยนต เพศแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคา

เกี่ยวกับแผนกดูแลรถยนตของลูกคาแตกตางกัน เพศชายจะใหความสำคัญกับแผนกบริการดูแลลูกคาดีกวาเพศหญิงในเรื่อง

เกี่ยวกับการจัดการและความคิดเห็นในอนาคต 

 

2.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  

     1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกเขารับบริการศูนยรถยนตแบบเรงดวน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

     2. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ(7Ps) ของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวนของ

ผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

     3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 แยกตามปจจัยทางประชากรศาสตร และ

ศูนยบริการรถยนตที่ใชบริการ 
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)             ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1    กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 

     ในงานวิจัยนี้คำนวณหากลุมตัวอยาง โดยใชกลุมตัวอยางจากผูที ่เคยใชบริการศูนยบริการศูนยรถยนตบี-ควิก และ

ศูนยบริการรถยนตค็อกพิท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ซึ่ง

ผูวิจัยไมทราบจำนวนของประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดของตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ 

W.G. Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมใหเกิด 5% โดยสูตรที่ใชในการ

คำนวณหากลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร ดังนี้ 

𝑛𝑛 =   
𝑃𝑃(1− 𝑃𝑃)𝑍𝑍2

𝑒𝑒2  

 

     ผลจากการคำนวณจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยการแจกแบบสอบถามออนไลนอยางครอบคลุม ทาง

ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บแบบสอบถามเปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 ซึ่งไดแบบสอบถาม

กลับมาจำนวน 549 ชุด หลังจากตัดแบบสอบถามที่ตอบ “ไมเคยใชบริการ”  ออกไปจำนวน 140 ชุด ทำใหไดแบบสอบถามที่

มีขอมูลครบถวนสมบูรณทั้งหมด 409 ชุด โดยมีคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม เทากับ 0.947 และนำขอมูลไปวิเคราะห

ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยการวิเคราะหแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

     1) การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และพฤติกรรมการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนตบี-ควิก และศูนยบริการ

รถยนตค็อกพิท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 โดยใชคาความถี่ 

คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    การแปลความหมายของระดับคะแนนไดแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) จะมี

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบการจัดลำดับ 5 ระดับ ของลิเคิรท (5-Point Likert Scale) ประกอบดวย เห็นดวยนอยที่สุด 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ  

- อายุ  

- สถานภาพสมรส  

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ       

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน    

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา  

- ดานชองทางการใหบริการ  

- ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด  

- ดานบุคลากรผูใหบริการ  

- ดานกระบวนการใหบริการ 

- ดานลักษณะทางกายภาพ  
ยี่หอศูนยบริการรถยนต 

- บี-ควิก 

- ค็อกพิท 
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เห็นดวยนอย เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากที่สุด โดยคะแนนที่สูงที่สุดจะเทากับ 5 คะแนน และคะแนน

ต่ำสุดจะเทากับ 1 คะแนน จากนั้นจึงหากึ่งกลางพิสัย โดยใชสูตรคำนวณชวงกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

                                        ความกวางของอันตรภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 

    จำนวนชั้น 

     ดังนั้นชวงคะแนนที่ใชในการประเมินระดับความคิดเห็น จงึเทากับ 0.80 ทำใหสามารถแยกระดับเกณฑคะแนนที่จะใชใน

การประเมิน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ดังนี ้

                                   คาเฉล่ีย  4.21 - 5.00  หมายถึง         เห็นดวยมากที่สุด 

                                   คาเฉล่ีย  3.41 - 4.20  หมายถึง         เห็นดวยมาก 

                                   คาเฉล่ีย  2.61 - 3.40  หมายถึง         เห็นดวยปานกลาง 

                                   คาเฉล่ีย  1.81 - 2.60  หมายถึง         เห็นดวยนอย 

                                   คาเฉล่ีย  1.00 - 1.80  หมายถึง         เห็นดวยนอยที่สุด 

     2) การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื ่อวิเคราะหกลุมตัวอยางและทดสอบสมมติฐานโดยการใช

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้ 2.1) การวิเคราะหความแตกตาง (Independent Sample t-test) เพื ่อใชสำหรับ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 ตัวแปร 2.2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA F-Test) และ

การทดสอบรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference : LSD)  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการเก็บขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปน

เพศชาย อายุระหวาง 25-34 ป สถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 55,001 บาทขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

เปนพนักงานเอกชน/ลูกจาง 
 

     ตารางที่ 1 จำนวน และรอยละของขอมูลพฤติกรรมของผูที่เคยใชบริการศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

 
พฤติกรรมการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนต จำนวน (คน) รอยละ 

1. อายุการใชงานรถยนต   

  ต่ำกวา 1 ป 11 2.7 

 1 ป – ไมเกิน 3 ป 64 15.6 

 3 ป – ไมเกิน 5 ป 78 19.1 

 5 ป – ไมเกิน 10 ป 177 43.3 

 มากกวา 10 ป 79 19.3 

2. ความถี่ในการตรวจเช็ครถยนตตอป   

 1 – 2 ครั้ง/ป 270 66.0 

 3 – 4 ครั้ง/ป 107 26.2 

 5 – 6 ครั้ง/ป  22 5.4 

 มากกวา 6 ครั้ง/ป 10 2.4 

3. วันในการเลือกใชบริการ   

(n = 409) 
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พฤติกรรมการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนต จำนวน (คน) รอยละ 

 ธนาคารกรุงไทย 111 23.9 

  ธนาคารไทยพาณิชย 104 22.4 

 ธนาคารกสิกรไทย 59 12.7 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 69 14.9 

4. ชวงเวลาในการเลือกใชบริการ   

 08.00 – 12.00 น. 205 50.1 

 12.01 – 15.00 น. 127 31.1 

 15.01 – 18.00 น. 62 15.1 

 18.01 – 21.00 น. 15 3.7 

5. ระยะเวลาในการใชบริการ   

 นอยกวา 30 นาที 49 12.0 

 30 – 60 นาที 269 65.8 

 มากกวา 60 นาที 91 22.2 

6. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ   

 ตนเอง 84 40.2 

 บุคคลในครอบครัว 50 23.9 

 เพ่ือน 41 19.6 

7. สาเหตุที่เลือกใชบริการ 796* 100.0 

 ใกลท่ีอยูอาศัย  317 39.8 

 ใกลศูนยการคาท่ีครบวงจร 83 10.4 

 ชื่อเสียงของศูนยบริการ 128 16.1 

 เชื่อม่ันในคุณภาพสินคาและบริการ 177 22.2 

 คาแรง/คาอะไหลถูกกวาศูนยบริการรถยนตมาตรฐานของรถย่ีหอนั้น ๆ 77 9.7 

 อ่ืน ๆ 14 1.8 

8. บริการในศูนยบริการรถยนตที่เลือกใช 882* 100.0 

 เปลี่ยนยางรถยนต 315 35.7 

 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 248 28.1 

 เปลี่ยนแบตเตอรี ่ 139 15.8 

 ซอมระบบเบรก 57 6.5 

 ซอมโชคอัพ 28 3.2 

 ซอมชวงลาง 43 4.8 

 ซอมระบบไฟ 25 2.8 

 ซอมระบบแอรรถยนต 27 3.1 

หมายเหต ุ: * หมายถึง กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบคำถามไดมากกวา 1 ตัวเลือก 

     จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่เคยใชบริการศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 อายุการใชงานของรถยนต 5 ป - ไม

เกิน 10 ป ความถี่ในการใชบริการ 1-2 ครั้งตอป วันที่ใชบริการไดแก วันเสาร และอาทิตย ชวงเวลาที่ใชคือ 08.00 – 12.00 
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น. ระยะเวลาที่ใช 30 - 60 นาที ผูมีสวนรวมในการเลือกใชบริการ ไดแก ตนเอง สาเหตุที่เลือกใชบริการเพราะใกลที่อยูอาศัย 

และบริการในศูนยบริการรถยนตที่เลือกใช ไดแก บริการเปล่ียนยางรถยนต 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x̄  S.D. แปลผล 

1. ดานบุคลากรผูใหบริการ  4.36 0.52 มากท่ีสุด 

2. ดานลักษณะทางกายภาพ 4.33 0.54 มากท่ีสุด 

3. ดานชองทางการใหบริการ  4.32 0.49 มากท่ีสุด 

4. ดานกระบวนการใหบริการ  4.22 0.55 มากท่ีสุด 

5. ดานราคา  4.18 0.53 มาก 

6. ดานผลิตภัณฑ  4.17 0.51 มาก 

7. ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด  4.06 0.63 มาก 

รวม 4.24 0.44 มากที่สุด 

     จากตาราง 2 พบวา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการศูนยบริการ

รถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัส โควิด 19 อยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด 4 ดาน ไดแก 

ดานบุคลากรผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาเปนดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการ

ใหบริการ ตามลำดับ และใหความสำคัญในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานกิจกรรมสงเสริม

การตลาด ตามลำดับ 

สมมติฐานของการวิจัย 

     1. ผูที่ใชบริการศูนยบริการรถยนตที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) 

ของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 

แตกตางกัน 

     2. ผูที่ใชบริการศูนยบริการรถยนตที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) ของศูนยบริการ

รถยนตแบบเรงดวน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 แตกตางกัน 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ลักษณะดานประชากรศาสตร ย่ีหอ

ศูนยบริการ

รถยนต 
เพศ อายุ 

สถานภาพ 

สมรส 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

ดานผลิตภัณฑ  - - - - - - 

ดานราคา  - - -  - - 

ดานชองทางการใหบริการ  - - - - -  

ดานกิจกรรมการตลาด - - - - - - - 

ดานบุคลากรผูใหบริการ  - - - - - - 

ดานกระบวนการใหบริการ - - - - - - - 

ดานลักษณะทางกายภาพ - - - - - - - 

ภาพรวม  - - - - - - 
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หมายเหต ุ:  (  ) หมายถึง   แตกตาง   ,    (  -  ) หมายถึง  ไมแตกตาง 

     จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการศูนยบริการรถยนตที่มีลักษณะดานประชากรศาสตรตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของศูนยบริการรถยนตแตกตางกันมีเพียงดานเดียว ไดแก ดานเพศ และสวนกลุมตัวอยางที่

ใชบริการศูนยบริการรถยนตแตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของศูนยบริการรถยนตไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ 0.05 

 

5.  สรปุผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
     จากผลการศึกษากลุมตัวอยางผูที่เคยใชศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้  

     1. พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุการใชงาน

ของรถยนต 5 ป - ไมเกิน 10 ป ความถี่ในการใชบริการ 1-2 ครั้งตอป วันที่ใชบริการไดแก วันเสาร และอาทิตย ชวงเวลาที่ใช

คือ 08.00 – 12.00 น. ระยะเวลาที่ใช 30 - 60 นาที ผูมีสวนรวมในการเลือกใชบริการ ไดแก ตนเอง สาเหตุที่เลือกใชบริการ

เพราะใกลที่อยูอาศัย และบริการในศูนยบริการรถยนตที่เลือกใช ไดแก บริการเปล่ียนยางรถยนต 

     2. ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปนการแสดงขอมูลการวิเคราะหความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการใชบรกิารศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยใน

ภาพรวม เทากับ 4.24 และเมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากร

ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาเปนดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ 

ตามลำดับ และใหความสำคัญในระดับมาก 3 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ และดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

ตามลำดับ 

     3. การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) สงผลตอการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 จำแนกตามปจจัย

ประชากรศาสตร สรุปไดดังนี้ 

     - เพศที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางใหความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการของศูนยบริการรถยนต ระหวางเพศชาย

และเพศหญิง โดยภาพรวม แตกตางกัน ซึ่งเพศหญิงใหความสำคัญตอสวนประสมทางการตลาดบริการมากกวาเพศชาย และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมทางการตลาดบริการ แตกตางกัน 4 ดาน 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ และดานบุคลากรผู ใหบริการโดยพบวาเพศหญิงใหระดับ

ความสำคัญในแตละดานมากกวาเพศชาย 

     - อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมการตลาด

บริการของศูนยบริการรถยนต ในทุกดาน ไมแตกตางกัน 

     - ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมการตลาดบริการของศูนยบริการรถยนต 

โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมทางการตลาด

บริการทุกดาน ไมแตกตางกัน ยกเวนดานราคา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

      - ศูนยบริการรถยนตที่ใชบริการที่แตกตางกัน กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวนประสมการตลาดบริการของ

ศูนยบริการรถยนต โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอสวน
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ประสมทางการตลาดบริการทุกดาน ไมแตกตางกัน ยกเวนดานชองทางการใหบริการ กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอ

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

     1. จากพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ในชวงสถานการณไวรัส โควิด 19 ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุการใชงานของรถยนต 5 ป 

- ไมเกิน 10 ป ความถี่ในการใชบริการ 1-2 ครั้งตอป วันที่ใชบริการไดแก วันเสาร และอาทิตย ชวงเวลาที่ใชบริการคือ 08.00 

– 12.00 น. ระยะเวลาที่ใช 30 - 60 นาที ผูมีสวนรวมในการเลือกใชบริการ ไดแก ตนเอง สาเหตุที่เลือกใชบริการเพราะใกลที่

อยูอาศัย และบริการในศูนยบริการรถยนตที่เลือกใช ไดแก บริการเปล่ียนยางรถยนต สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภัสสร คำ

แผนไชย (2557) ที่ระบุวากลุมตัวอยางผูที่ใชบริการสวนใหญตัดสินใจนำรถใชบริการศูนยจากทำเลที่ตั้งของศูนยบริการ และ

วันและเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสะดวกมาใชบริการศูนยสวนใหญคือ วันเสาร / อาทิตย/ นักขัตฤกษ เวลา 8.00-12.00 น. 

     2. ความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการของศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงสถานการณไวรัส โควิด 19 ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยราย

ดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด 4 ดาน ไดแก ดานบุคลากรผูใหบริการมากที่สุด รองลงมาเปนดานลักษณะ

ทางกายภาพ ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ตามลำดับซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงศกร 

สงฆสุวรรณ (2559) ที่พบวาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด โดยใหความสำคัญจาก

มากไปหานอยดังนี้ คือ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือดานกระบวนการใหบริการ และดานพนักงานตามลำดับ  

     3. ดานเพศ พบวา เพศที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ (William, 

2008) ไดสำรวจความคิดเห็นความพอใจของลูกคาเกี่ยวกับศูนยบริการรถยนตที่มีพนักงานดูแลรถยนต ผลการวิจัยพบวา 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอพนักงานและความพึงพอใจตอพฤติกรรมการซื้อจากประสบการณของพนักงานขายในการดูแล

รถยนตในแผนกบริการดูแลรถยนต และพบวา เพศแตกตางกันมีความพึงพอใจของลูกคาเกี่ยวกับแผนกดูแลรถยนตของลูกคา

แตกตางกัน เพศชายจะใหความสำคัญกับแผนกบริการดูแลลูกคาดีกวาเพศหญิงในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการและความคิดเห็นใน

อนาคต 

ขอเสนอแนะ 

     1. จากพฤติกรรมการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนตแบบเรงดวน (Fast Fit) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด 19 ศูนยบริการรถยนตสามารถนำผลการศึกษาดังกลาว ไปใช

เพื่อปรับปรุงการใหบริการได เชน สาเหตุการเลือกใชบริการกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการเพราะใกลที่อยูอาศัย อาจสืบ

เนื่องมาจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำใหกลุมตัวอยางสวนใหญอาจตองการหลีกเลี่ยงความ

แออัด แทนที่จะตองไปใชบริการศูนยบริการที่อยูตามหางสรรพสินคา และอาจจะเพราะวาหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนมีการใหทำงานที่บาน (Work from home) ตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อลดการแพรของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังสงผล

ใหการใชรถยนตนั่งสวนบุคคลนั้นลดนอยลงไปดวย ซึ่งผูบริหารศูนยบริการรถยนตก็ตองวางแผนในการดำเนินการใหเหมาะสม

กับสถานการณ เชน การเก็บสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับอุปสงคที่ลดลง รวมไปถึงเวลาที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการคือ

เวลาคือ 08.00 – 12.00 น. อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการหลีกเลี่ยงความแออัดจากผูคน จึงรีบไปใชบริการ

ในชวงเชา ผูบริหารศูนยบริการรถยนตจึงควรจัดสรรทรัพยากรบุคคลผูใหบริการใหเหมาะสมตออุปสงคในชวงเวลาตาง ๆ ของ

วัน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูมาใชบริการ 
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     2. กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด โดยใหความสำคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 4 ดานหลักที่มีความเห็นในระดับมากที่สุดไดแก ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานชองทางการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ตามลำดับ จึงอาจสามารถสรุปไดวาผูใหบริการควรมุงเนนปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในดาน ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการใหบริการ และดาน

กระบวนการใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจแรก (First Impression) และสามารถสรางความมั่นใจใหผูเขามาใชบริการได 

     3. ผลการวิจัยเปรียบเทียบความสำคัญของสวนประสมการตลาดบริการของศูนยบริการรถยนต จำแนกตามศูนยบริการ

รถยนตที่ใชบริการ จากผลการวิจัยขางตน พบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการศูนยบริการรถยนต ใหระดับความสำคัญของสวน

ประสมทางการตลาดบริการดานชองทางการใหบริการ แสดงใหห็นวาผูใชบริการศูนยบริการรถยนตจะมีการเปรียบเทียบ

ชองทางการใหบริการของแตละศูนยบริการ ดังนั้น ผูประกอบการควรพิจารณาในสวนของทำเลที่ตั้งใหสะดวกตอการเดนิทาง 

เชนควรติดถนนใหญ เปนตน จำนวนสาขาที่มีมาก และศูนยบริการเปดทุกวัน ตั้งแต เวลา 08.00 - 21.00 น. จะเพิ่มความ

สะดวกสบายใหลูกคาในการเขาใชบริการได 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

     1. ควรศึกษาปจจัยและตัวแปรดานอื่น ๆ เชน ความจงรักภักดีในตราสินคาของศูนยบริการรถยนตในแตละศูนยบริการ 

หรือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการในการเลือกใชบริการศูนยบริการรถยนต เพื่อสนองความตองการของผูใชบริการ 

     2. ควรมีการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ อาทิ การสังเกต การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของการตัดสินใจ

เลือกใชบริการของศูนยบริการรถยนต ซึ่งปจจุบันมีการเปดกิจการ ศูนยบริการรถยนตกันอยางแพรหลาย แตศูนยบริการ

รถยนตที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางประทับใจนั้นมีไมมากนัก ซึ่งศูนยบริการรถยนตจะตองมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ หรือฝมือชาง เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหดียิ่งขึ้น 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ 

การเลือกใชบริการขอสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor’s Marketing Mix and Consumer Behavior Influencing the 

Selection of KBank Home Loan Services in Bangkok 
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Peerawish Em-on and Supasan Preedawiphat 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยการตัดสินใจ และเพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการขอสินเชื ่อเพื ่อที ่อยู อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ประเภทของที่อยูอาศัยที่ขอสินเชื่อ คือ คอนโดมิเนียม จำนวนพื้นที่ที่ขอสินเชื่อไม

เกิน 50 ตารางวา มีเหตุผลที่ใชบริการ คือ เปนธนาคารที่มีการใหบริการสินเชื่อดานที่อยูอาศัย ตนเองเปนผูตัดสินใจใชบริการ 

ระยะเวลาในการผอนชำระระหวาง 10-20 ป ใชบริการสำนักงานสาขาใกลบาน ไมมีผูกูรวม ใชวิธีการชำระโดยหักผานบัญชี

ธนาคาร ไมมีการกูกับธนาคารอื่น ผูที่มาใชบริการใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช

บริการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ขนาดครอบครัว วงเงินกู ประเภท

ของที่อยูอาศัยที่ขอสินเชื่อ และสาขาที่ขอสินเชื่อ เหตุผลที่ใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ระยะเวลา

ในการผอนชำระเงินกูในการใชสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย และเขตที่อยูอาศัย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สำหรับ ดานการบริการ และดานกระบวนการ สามารถทำนาย

ความสัมพันธ ไดรอยละ 66.00 (R2 = 0.660) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ:  สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, การเลือกใชบริการ, ขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย, ธนาคารกสิกรไทย 

 

Abstract 
 The objectives of this research were for behavioral marketing mix factor, deciding factor and to study 

the marketing mix factors influencing the selection of Kasikotnbank home loan services in Bangkok.  The 

research results, it was found that the type of housing that is applying for a loan is a condominium, the 

amount of land that is requested for a loan is not more than 50 square wah, the reason for using the 

service is that it is a bank that provides housing loans, self is the one who decides to use the service, the 

repayment period is between 10-20 years, use a branch office near home, no co-borrower, use the payment 

method by direct debit from your bank account, no loans with other banks.   Those who use the service 

1 นิสิตปริญญาโท กลุมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย E-mail: peerawish.em.on@gmail.com 
2 อาจารยที่ปรึกษา 
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pay attention to the marketing mix factors that influence the overall service selection at a high level.  Sex, 

age, education,  monthly income, family size, loan amount, type of housing loan applied for and branches 

requesting credit, reasons for using Kasikotnbank home equity loan service, loan repayment period for using 

a loan with Kasikotnbank and residential area with the decision to choose the service.   There was a 

statistically significant difference at the 0.05.  For the service aspect and process has the relationship could 

be predicted by 66.00 percent (R2 = 0.660) with a statistical significance at the 0.05. 

 

Keywords: Marketing Mix, Consumer Behavior, Service Selection, Home Loan Services, KBank 

 

1. บทนำ 
 

ทั้งนี้จากสถานกาณแพรระบาดของโควิด-19 สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจถดถอยตอเนื่อง และยังไมมีความชัดเจนถึงการ

ฟนตัวภายในป 2564 ทำใหสงผลกระทบตอการลงทุนพัฒนาโครงการใหม การขยายตัวของสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหม 

(กรุงเทพธุรกิจ, 2564) จากสถานการณตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยขางตน การแขงขันดานธุรกิจสินเชื่อที่อยูอาศัย จึงมีการแขงขัน

ที่คอนขางสูง แมวาจะมีปจจัยที่สำคัญที่อาจสงผลตอการตัดสินใจในการซื้อที่อยูอาศัยก็ตาม แตสถาบันการเงินยังคงเดินหนา

สราง ความเติบโตทางธุรกิจโดยกลยุทธการตลาดของธุรกิจสินเชื่อที่อยูอาศัยคงเปนไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ตอง

ปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปการทำการตลาดของธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งในปจจุบันจะตองปรับรูปแบบของ

สินเชื่อเพื่อเขาหาผูบริโภคใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และสถานการณ

ที่ผูบริโภคคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวต่ำลง เพื่อลดภาระในการผอนชำระสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นผูที่มีความ

ตองการบานบางกลุมจึงเริ่มมองหาสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ (สรชา สุขศรีนวล, 2554) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภคที่มี

อิทธิพลตอการเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุง แกไข และพัฒนารูปแบบการใหบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด นอกเหนือจากสวนประสมการตลาดสำหรับสินคาทั่วไป ที่ประกอบดวย 

4P ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาดแลว สวนประสมการตลาดในการฝหบริการมี

องคประกอบที่เพิ่มเติมจากสวนประสมทางการตลาดของสินคาทั่วไป ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประการ ดังนี้ ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน และลักษณะทางกายภาพและการนำเสนอ สรุปได วา

นักวิชาการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสวนประสมทางการตลาดถือเปนหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดการ

บริการที่จะทำใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จได ซึ่งจะตองขึ้นอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธที่เหมาะสมของสวน
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ประสมทางการตลาด ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกกำหนดใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้งหมด 7 ดาน เปนตัวแปรอิสระ เพื่อให

สามารถตอบสนองความตองการของตลาด เปาหมายและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 

2546 อางถึงใน น้ำทิพย เทียมหอม, 2560) 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภคขางตน ทำใหทราบวา กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคในการ

เลือกใชบริการหรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ผูบริโภค จะศึกษากระบวนการในการพิจารณาอยางเปนเหตุเปนผล โดยใชความรูสึก

ทางดานจิตใจและความรูสึกทางดานอารมณ มาใชในการพิจารณาเลือก โดยจะเลือกสิ่งที่ตนเองคิดวาดี ถูกตองและเหมาะสม

มากที่สุด ซึ่งส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อที่อยูอาศัยของลูกคาที่แตกตางกันออกไป 

ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวไปใชเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

กสิกรไทยในครั้งนี้ (Kotler, 2003 อางถึงใน ศศิพร  บุญชู, 2560) 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคขางตน ทำใหทราบวาอิทธิพลจากภายในและภายนอกที่กระทบตอตัว

บุคคลแลวทำใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค เชน สิ่งกระตุนทางการตลาดและสิ่งกระตุนอื่น ๆ ที่กระทำใหเกิดกระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการ ซึ่งในกระบวนการตัดสินใจใชบริการของผูบริโภคจะแสดงออกถึงประเภทสินเชื่อที่ขอ เหตุผลในการขอ

สินเชื่อ บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ ระยะเวลาในการผอน รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานที่ขอสินเชื่อ ลักษณะการขอ

สินเชื่อ และรูปแบบการผอนชำระ ผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดนี้มาใชเปนสวนในการศึกษาพฤติกรรมในการขอสินเชื่อสำหรับ

งานวิจัยครั้งนี้ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543 อางถึงใน ธรพร  เถาวอั้น, 2560) 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุรัสดา  มีดวง (2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร

ออมสิน สำนักราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยทางจิตยา

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย ไดแกแรงจูงใจ ดานการรับรู ดานการเรียนรู และดานทัศนคติ

ตามลําดับ ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย 

ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานการ

สงเสริมการตลาด และดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ อายุ และรายไดเฉล่ียตอเดือนสงผลตอระดับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย เรียงจาก

มากไปนอย ไดแก ทัศนคติ การรับรูและแรงจูงใจ ตามลําดับ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยเรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด 

และดานผลิตภัณฑและบริการ ตามลําดับ 

เกวรินทร  วุฒิมานพ (2564) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรดานอายุตางกัน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

แกวตา หุนนาลา (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพิจารณาเลือกใชสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรผูใหบริการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ลักษณะทางกายภาพกระบวนการ

ใหบริการ ผลิตภัณฑและบริการ การสงเสริมการตลาด ราคาชองทางการใหบริการตามลำดับ ความคิดเห็นตอการเลือกใช

สินเชื่อดานทัศนคติมีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ความเชื่อมั่น และการรับรู ตามลำดับ ผลตรวจสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่

ประกอบดวย ระดับการ อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชสินเชื่ออยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และปจจัย

สวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑการสงเสริมการตลาด และกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอการเลือกใชสินเชื่อ

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

ปรัชญาภรณ เพไร (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค ใน

เขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทรบุรี ภายใตการปลอยสินเชื่อบานของสถาบันการเงิน จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคลที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน

จัดสรรแตกตางกัน สภาพแวดลมในพื้นที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน จัดสรรมากที่สุดคือดานเทคโนโลยี สวนประสมทาง

การตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรมากที่สุดคือ ดานกระบวนการและสิ่งแวดลมทายกายภาพ ในสวนผลการ

สัมภาษณเจาหนาที่ของสถาบันการเงิน พบวาทุกสถาบันการเงินพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะของผูกู และสวนใหญ

คํานึงถึงชื่อเสียงของโครงการบานจัดสรร ที่ผูรูตองการซื้อเพื่อใชประกอบการใหสินเชื่อดวย 

พนา  เพชรกาศ  (2562) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคาร

ออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกบั

ธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน ในภาพรวม พบวา ลูกคาคำนึงถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก และดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานพนักงานบริการ รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน

การสงเสริมการตลาด การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออม

สิน สาขาเขาชัยสน ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมี

ผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และผูตอบแบบสอบถาม

ที่มาใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่มีพฤติกรรมการใชบริการสินเชื่อ ไดแก 

ประเภทที่อยูอาศัย ราคาที่อยูอาศัย วัตถุประสงคในการถือครองที่อยูอาศัย และวัตถุประสงคในการขอสินเชื่อที่ตางกัน ไมมี

ผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในขณะที่ลูกคาที่มาใช

บริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการ ดวยการไดรับขอมูลขาวสารสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจากสื่อใด มากที่สุด มีผลการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 

3.  วิธีดำเนินการวิจัย 
 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
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    ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

3.2  รูปแบบการวิจัย 

เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใน

รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ (In-depth Interview)  

3.3  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

  3.1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูที่มาใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ใน

เขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร จำนวน 175,574 คน (ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยางดวยการคำนวณ

จากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995) ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 322 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  

  3.1.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

  ใชการสุมตัวอยางแบบกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) กับผู

ที่มาใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 สาขา สาขาละ 1 คน 

รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งส้ิน 20 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview)  

3.4  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3.4.1  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
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  ผู ว ิจ ัยไดจ ัดทำเครื ่องมือที ่ใช ในการวิจ ัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทำการแบง

แบบสอบถามออกเปน 4 สวน ประกอบดวย  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย  

สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกร

ไทย  

สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย  

  3.4.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ (In-depth Interview) เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

  3.4.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  แหลงที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ประเภท ไดแก  

1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ มาจากที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุม

ตัวอยางเชิงปริมาณ และกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ  

2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ มาจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีการรวบรวมไว เชน หนังสือ เอกสารวารสาร วิทยานิพนธ 

การคนควาอิสระ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการตาง ๆ และวิชาตำราเรียนที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ เปนตน 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำแนกตามพฤติกรรมการขอ

สินเชื่อ โดยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก t-test และ One Way ANOVA และเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย โดยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) โดยไดกำหนดนัยสำคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 

3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอขอมูลดวย

วิธีการพรรณนาใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยเลือกวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในการวิจัย

เชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกขอสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย พบวา ประเภทสินเชื่อที่ขอ 

คือ สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย มีเหตุผลในการขอสินเชื่อสินเชื่อที่อยูอาศัย เนื่องจากตองการมีที่อยูเปนของตนเอง เนื่องจาก

ปจจุบันเชาบานอยู เพราะคิดวาราคาผอนบานในแตละเดือนนั้นใกลเคียงกับราคาคาเชาบาน อีกทั้งผูใหสัมภาษณบางคน

ตองการขอสินเชื่อที่อยูอาศัย เพื่อนำที่อยูอาศัยไปปลอยเชาในอนาคต บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจในการขอสินเชื่อ

ที่อยูอาศัยกับธนาคารกสิกรไทยของผูใหขอมูลทั้งหมด เปนตนเอง ระยะเวลาในการผอนของสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ทางธนาคาร

กสิกรไทยกำหนดใหควรอยูในชวง 20-30 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนของตนมีความเพียงพอตอการผอนชำระตามที่ธนาคารกสิกร
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ไทยไดกำหนดไว สถานที่ขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ไดไปติดตอทำธุรกรรม มีความเหมาะสม ลักษณะการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัย เปนการขอสินเชื่อเพียงผูเดียว ไมมีการกูรวมกับใคร รูปแบบการผอนชำระตามที่ทางธนาคารกสิกรไทยกำหนดใหมี

ความเหมาะสม  

ปญหาการใหบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย พบวา การใหบริการดานการบริการขอสินเชื่อ

เพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง

กายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ไมพบปญหาในการใหบริการ สำหรับดานราคา พบปญหาในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู 

ที่บางครั้งดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารกสิกรไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่สูงกวาธนาคารอื่น ๆ  

สำหรับการปรับปรุงการใหบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย พบวา ดานการบริการ ควรมีการ

ปรับปรุงในเรื่องของการใหบริการทางโทรศัพทของธนาคาร หรือการใหบริการ Call Center ดานราคา ควรมีการปรับปรุง

อัตราดอกเบี้ยเงินกูใหมีความเหมาะสม ดานชองทางการจัดจำหนาย  ควรมีการปรับปรุงในเรือ่งของการใหบริการทางโทรศัพท

ของธนาคาร หรือการใหบริการ Call Center ใหมีพนักงานคอยใหบริการไดอยางทันทวงที ดานการสงเสริมการตลาด ควรมี

การการโฆษณา มีการลดแลกแจกแถม หรือจัดโปรโมรชั่นในหลากหลายรูปแบบใหผูใชบริการสามารถเลือกไดตามความ

ตองการ ดานบุคคล ควรมีการจัดอบรมการใหบริการของพนักงานของธนาคารที่พรอมในการใหบริการ ดานลักษณะทาง

กายภาพ ไมตองมีการปรับปรุง และดานกระบวนการใหบริการ ควรทำการปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการการใหบริการ ที่

สามารถแจงวงเงินในการอนุมัติสินเชื่อใหผูใชบริการทราบอยางรวดเร็ว  

ทั ้งนี ้จากการสังเกตการณผู ท ี ่มาใชบริการขอสินเชื ่อเพื ่อที ่อยู อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มาใชบริการสวนใหญ มีการแตงกายที่ดูภูมิฐาน นานับถือ มีการพูดคุยที่เปนกันเอง มีการศึกษา

รายละเอียดของการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทยมาบางแลวพอสมควร สนใจและใสใจที่จะซักถามขอมูลใน

การใหบริการของธนาคาร มีความมั่นใจกับการใหบริการของธนาคาร รวมทั้งใหความรวมมือกับพนักงานของธนาคารในการ

ตอบขอคำถามตาง ๆ มีการวางแผนและมีความมั่นใจในการชำระเงินเปนอยางดี 

4.2 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

สมมติฐานขอที่ 1  ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ

ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

เพศ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สุรัสดา  มีดวง (2558) ที่ผลการศึกษาพบวา เพศ สงผลตอระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย  

อายุ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เกวรินทร  วุฒิมานพ (2564) ที่พบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายตุางกนั สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ แกวตา หุนนาลา (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา มีผลตอการเลือกใชสินเชื่ออยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

อาชีพ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัสดา มีดวง 

(2558) ไดทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารออมสิน สำนักราช

ดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา อาชีพไมสงผลตอระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยู

อาศัย ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัสดา  มีดวง (2558) ที่ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอระดับการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย  

สถานภาพ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกวตา หุนนา

ลา (2562) จากผลการศึกษาพบวา สถานภาพ ไมมีผลตอการเลือกใชสินเชื่อ 

ขนาดครอบครัว กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

 วงเงินกู กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน

จัดสรรแตกตางกัน 

ประเภทของที่อยูอาศัยที่ขอสินเชื่อ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) จากผลการศึกษาพบวา ประเภทที่อยูอาศัย ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

จำนวนพื้นที่ที่ขอสินเชื่อ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลอง กับงานวิจัย

ของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร

แตกตางกัน 

สาขาที่ขอสินเชื่อ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 2  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ยู

อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ประเภทที่ใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา ประเภทในการขอสินเชื่อที่ตางกัน ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

เหตุผลที่ใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา 

วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อทีต่างกนั ไมมีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อทีอ่ยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการฯ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ระยะเวลาในการผอนชำระเงินกูในการใชสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย  กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษา

พบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1512



สถานที่เลือกใชบริการฯ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร

แตกตางกัน 

ลักษณะการขอสินเชื่อ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

วิธีการผอนชำระงวด กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมในการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่

อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

เขตที ่อยู อาศัย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05                  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร ดานการบริการ และดานกระบวนการ สามารถทำนายความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไดรอยละ 66.00 (R2 = 0.660) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ แกวตา หุนนาลา (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ

ใหบริการ มีอิทธิพลตอการเลือกใชสินเชื่ออยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานขอที่ 4  พฤติกรรมการเลือกใชบริการที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อทีอ่ยู

อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ประเภทที่ใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา ประเภทในการขอสินเชื่อที่ตางกัน ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

เหตุผลที่ใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกสิกรไทย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา 

วัตถุประสงคในการขอสินเชื่อทีต่างกนั ไมมีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อทีอ่ยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการฯ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ระยะเวลาในการผอนชำระเงินกูในการใชสินเชื่อกับธนาคารกสิกรไทย  กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษา

พบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

สถานที่เลือกใชบริการฯ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร

แตกตางกัน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10
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ลักษณะการขอสินเชื่อ กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญาภรณ เพไร (2559) จากผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อบานจัดสรรแตกตางกัน 

วิธีการผอนชำระงวด กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมในการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่

อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

เขตที่อยู อาศัย กับการตัดสินใจเลือกใชบริการฯ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนา  เพชรกาศ  (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจที่ตางกัน ไมมีผลการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู

อาศัยของธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร ดานการบริการ และดานกระบวนการ สามารถทำนายความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการฯ ไดรอยละ 66.00 (R2 = 0.660) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ แกวตา หุนนาลา (2562) ที่ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ

ใหบริการ มีอิทธิพลตอการเลือกใชสินเชื่ออยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดงดังตารางที่ 1  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัย โดยธนาคารกสิกรไทย ควรมีการจัดวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติให

เทากับวงเงินขอกู เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูขอสินเชื่อใหไดวงเงินตามที่ผูขอสินเชื่อตองการ มีการจัดการ

เกี่ยวกับการใหบริการคาธรรมเนียมจดจำนองในลักษณะที่ไมมีคาใชจายใหสำหรับผูขอสินเชื่อ เนื่องจากเปนในบางครั้งผูขอ

สินเชื่อตองมีการเสียงคาธรรมเนียมตาง ๆ ระหวางการดำเนินการขอสินเชื่อแลวเปนจำนวนมาก เพื่อเปนการลดภาระใหกับผู

ขอสินเชื่อไดในอีกทางหนึ่ง มีการจัดจำนวนสาขาเพียงพอในการใหบริการ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูขอสินเชื่อ

ใหไดอยางครอบคลุม มีการสงเสริมการใชบริการสม่ำเสมอ เชน แจกชองที่ระลึกแกลูกคาที่มาใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัย เพื่อ

สรางความประทับใจใหกับผูขอสินเชื่อ มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อใหสามารถตอบคำถาม จัดหาขอมูล และแกไขปญหาได

ถูกตองตรงตามที่ลูกคาตองการ มีการจัดสถานที่จอดรถใหมีความเพียงพอสำหรับลูกคาที่มาใชบริการ เพื่อเปนการอำนวย

ความสะดวกใหกับผูใชบริการ และมีการจัดพนักงานสำหรับการใหบริการใหมีความเพียงพอกับการใหบริการ เพื่อเปนการ

อำนวยความสะดวกใหผูกับผูใชบริการในการขอสินเชื่อที่จะไดไมตอเสียเวลาในการรอการใหบริการนานจนเกินไป 
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สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการบริการเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว 

ของสำนักงานปรมาณเูพือ่สันติ ประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการนำเสนอผลการศึกษาที่มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการ และศึกษาองคประกอบ

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีอุปนัย จากการวิจัย

เอกสารจำนวน 50 ฉบับ และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับผูเชี่ยวชาญผลการศึกษาพบวา แนวโนมของการเปลี่ยนแปลง

ดานโอกาสที่มีกฎหมายและนโยบายภาครัฐ เพื่อจะสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกตอการเขาถึงการ

บริการของผูรับบริการและพบองคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่พบวากำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตไดทั้งสิ้น 34 

ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการวิเคราะหเชิงสำรวจและการพัฒนาแนวทางการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ ตอไป 

 

คำสำคัญ: ส่ิงแวดลอมทางการจัดการ, องคประกอบการบริการ, บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

 

Abstract 

The article is presented about the managerial environment and components of One Stop Service of  

The Office of Atoms for Peace, Thailand. In terms of the qualitative research method, the inductive method, 

 from the research of 50 papers, and the semi-structured interview method were used. The results of the 

study found an opportunity from rules and government policies to support the use of technology in 

facilitating access to services and determining the service component was founded, which was found to be 

defined as 34 observable variables. This will be used for Exploratory Factor Analysis (EFA) research and 

making guidelines for a one stop service of the Offices of Atoms for Peace, Thailand. 

 

Keyword: Management Environment, Service components, One Stop Service 
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1. บทนำ 

ปจจุบันการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีความสำคัญเปนอยางมากตอการติดตอขอรับบริการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ 

โดยที่องคกรภาครัฐไดรวบรวมหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการไว ณ ที่เดียว (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) และเปนศูนยกลางการ

ประสานงานแบบเบ็ดเสร็จ (วรพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุน และวาทิต อินทุลักษณ, 2560) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ประเทศไทย มีหนาที่หลักในการเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียรในทางสันติเพื่อกำกับและ

ควบคุมการใชงานใหอยูในความปลอดภัยตอ ประชาชนและสิ่งแวดลอม ยังรวมถึงการคนควา ศึกษา วิจัย เพื่อกำหนด

มาตรฐานและกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร และรังสีตอการใชงานในทางสันติและเกิดประโยชนสูงสุด ซึ ่งได

ใหบริการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการใชงานทางนิวเคลียรและรังสีใหแกผูรับบริการ จึงพัฒนาระบบโปรแกรมสำหรับรับคำขอ

อนุญาตเพื่อพิจารณาและออกใบอนุญาต อิเล็กทรอนิกส หรือ e-License โดยระบบจะใหผูรับบริการสามารถยื่นคำขอรับ

ใบอนุญาต และติดตาม ผลของการขอใบอนุญาต ผานทางเว็บไซตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oap.go.th ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) เพื่อตอบสนองความ ตองการและอำนวยความ

สะดวกตอผูรับบริการมากยิ่งขึ้น (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย, 2564) 

จากขอมูลขางตนนี้สามารถคาดการณไดวาการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีแนวโนมที่จะพัฒนาการบริการไปใน

รูปแบบของศูนยราชการสะดวก ที่มีจุดมุงหมายเพื่อการบริการของรัฐ ตองอำนวยความสะดวกมีประสิทธิภาพ และสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ (คูมือการรับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก, 2564) ทำใหผูศึกษาสนใจที่จะ

ศึกษาถึงรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยการศึกษาส่ิงแวดลอมทางการจัดการและศึกษาองคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย โดยคาดหวังจะนำผลการศึกษาไปกำหนดเปนรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดยีวใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการตามสถานการณที่มีโรคระบาดในปจจุบัน ตอไป  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

การศึกษาครั้งนี้ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกร และไดวิเคราะหโดยใชเครื่องมือในการประเมินและ

พิจารณาถึงการแขงขันในสภาพแวดลอมภายนอก สำหรับวิเคราะหปจจัยที ่สงผลกระทบกับองคกรโดยออม (PESTEL 

Analysis) ที่ประกอบดวยการวิเคราะห 6 ดาน ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศนวิทยา และดานกฎหมาย ซึ่งผลการวิเคราะหจะสงกระทบทางออมกับการบริการ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย และการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบ

โดยตรง ซึ่งเปนการวิเคราะหสภาพการแขงขันที่เครื่องมือการวิเคราะหแบงออกเปน 5 องคประกอบ คือ การวิเคราะหดานคู

แขงขันทางตรง การวิเคราะห ดานคูแขงขันรายใหม การวิเคราะหดานสินคาหรือบริการทดแทน การวิเคราะหดานผูจำหนาย

วัตถุดิบ และการวิเคราะหดานลูกคา (Porter, 1980) นอกจากนี้ยังใชเครื่องที่สำคัญตอการวิเคราะหองคกรคือ SWOT 

Analysis ที่เปนการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats) 

ที่มาจากส่ิงแวดลอมภายในและส่ิงแวดลอมภายนอกขององคกร เพื่อนำมาวิเคราะหหาแนวทางการแกไข ปองกัน และกำหนด

แผนยุทธศาสตรขององคกรไดในอนาคต (Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018)   

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1517



ตัวแปรสังเกตได้ 

2.2 รูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว คือการมีรูปแบบการบริการที่ดีมี

มาตรฐาน เพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพ หรือเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานที่กำหนด โดยที่ผูใหบริการสามารถให

คำแนะนำอยางถูกตองเปนประโยชนมากที่สุด (ภาณุเดช เพียรความสุข, 2558) และเปนการบริการที่สามารถเขาถึงไดงาย 

(ภาณุเดช เพียรความสุข, 2558) เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับบริการ (เยาวเรศ คำมะนาด และจรรยาภรณ รัตนโกศล, 2562) อีก

ทั้งผูใหบริการยังสามารถแกไขปญหา และใหคำแนะนำถูกตอง ตรงประเด็น (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียง

ธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) ใชเทคโนโลยีในการบริการ การติดตอส่ือสาร และตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยาง

รวดเร็ว (วีระศักดิ์ จินารัตน, 2564) นอกจากนี้ปจจัยอื่นที่สำคัญคือการบริการดวยความสุภาพ เสมอภาค และใชระยะเวลาใน

การบริการไดอยางเหมาะสม  มีความยืดหยุนตามสถานการณ รวมถึงสถานที่การใหบริการที่สะอาด ปลอดภัย และตองมีปาย

บอกสถานที่ ปายบอกขั้นตอนขอรับบริการอยางชัดเจน ดังนั้นการศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับปจจัยของการบริการ

เบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว ซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงคือรูปแบบของการบรกิารเบ็ดเสรจ็ ณ  จุดเดียว แสดงไดตามภาพ

ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดยีว 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหสิง่แวดลอมรูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย 

 ในการวิเคราะหสิ ่งแวดลอมทางการจัดการของรูปแบบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผู ศึกษาไดทำการ

วิเคราะหทั้งหมด 4  ประเด็น ไดแก การวิเคราะหภายใน การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางออม รวมทั้งสรุปการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ดวยการวิจัยเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

 

3.2 การศึกษาองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

บทความนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการอุปมัยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของและการทบทวนวรรณกรรมของ

รูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย โดยการรวบรวมขอมูลทางทุติยภูมิจาก

เอกสารการวิจัยจำนวน 50 ฉบับ จากการศึกษาขอมูลที่ไดรวบรวมนั้น มีคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของตัวแปร และไดเก็บขอมูล

ทางปฐมภูมิที่ทำการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 11 คน ซึ่งในการวิจัยควรสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไมต่ำ

V 

องคป์ระกอบ 

การบริการเบด็เสร็จ  

ณ จุดเดียว  

ของสาํนกังานปรมาณูเพื่อสันติ 

ประเทศไทย 

ตวัแปรสังเกตได ้

…………………… n item 

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้

ตัวแปรแฝง 
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กวา 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) เพื่อนำขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะหองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียว และเมื่อไดตัวแปรขององคประกอบแลวจึงนำมาจำแนกตามคาความถี่ในขั้นตอนตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในที่สงผลกระทบตอองคกร โดยจุดแข็งจะเกี่ยวของกับดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ 

รวมถึงดานกฎหมายขององคกรที่สามารถกำหนดมาเพื่อบังคับใชในการบริหารจัดการการทำงานไดในทุกภาคสวน และ

จุดออนจะเกี่ยวของกับบุคลากรที่ตองเรียนรูเพื่อใหมีความรูความสามารถ และความชำนาญแมนยำใหการแกไขปญหาอยู

ตลอดเวลา โดยที่ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกรโดยออม ดานนโยบายทางการเมืองที่ภาครัฐมี

การสงเสริมการบริการในรูปแบบของศูนยราชการสะดวกที่จะมุงเนนถึงประสิทธิภาพของการบริการประชาชน ดานเศรษฐกิจ

ภาครัฐไดมีการสงเสริมใหมีการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมและการศึกษาวิจัยขึ้น ซึ่งสงผลดีตอการใหบริการของผูรับบริการที่เปนผู

ลงทุนและสถาบันการศึกษา ดานสังคมและวัฒนธรรม ในการใหบริการแกผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาและมีความรูความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทางดานกฎหมายประเทศไทยไดออกกฎหมายที่บูรณาการการติดตอประสานงานกับหลายภาคสวน ทำ

ใหเกิดความสะดวกตอผูรับบริการเมื่อตองติดตอประสานงานกับภาครัฐ  ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศนวิทยา 

ผูรับบริการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดตอขอรับบริการผานทางออนไลนมากยิ่งขึ้น จึงถือเปนโอกาสที่ผูใหบริการจะ

ปรับปรุงใหบริการโดยรวมเปนรูปแบบออนไลนและดิจิทัล และในสวนของอุปสรรคคือระบบสารสนเทศที่ใหบริการยังไม

สามารถรองรับความซับซอนของขอมูลจำเปนทั้งหมดขององคกร และผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอ

องคกรโดยตรง มีรายละเอียดดังนี้ การแขงขันทางตรง ไมมีการแขงขันเนื่องจากเปนบริการภาครัฐที่มีหนาที่กำกับดูแล สวนใน

ดานการตอรองของผูจำหนายวัตถุดิบจะมีอำนาจการตอรองสูงเพราะเปนหนาที่และความรับผิดชอบหลักขององคกรภาครัฐ 

และดานภัยคุกคามจะมาจากความไมมั่นคงของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากผูบริหารรัฐบาลระดับสูง ที่อาจเกิดความไม

ตอเนื่องของการดำเนินงานและการใหบริการแกประชาชน 
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อภิปรายผลการวิเคราะห SWOT ที่จะสงตอการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศ

ไทย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง - องคกรสามารถกำหนดระบบ ระเบียบออกมาบังคับเพื ่อใหเกิดประโยชนและอำนวยความสะดวกแก

ผูรับบริการเปนสำคัญ 

จุดออน - บุคลากรที่ตองไดรับการอบรมและพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหาของงานและวิธีการใหบริการ 

โอกาส - ปรับปรุงการใหบริการที่สามารถนำเทคโนโลยีที่อำนวยสะดวกและมีความทันสมัย 

อุปสรรค – ระบบสารสนเทศที่ใหบริการยังไมสามารถรองรับความซับซอนของขอมูลจำเปนทั้งหมดขององคกร 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบรูปแบบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ผลจากการวิจัยเอกสารจำนวน 50 ฉบับ และการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางกับผูเชี่ยวชาญดานการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว จำนวน 11 คน พบ ตัวแปรที่สังเกตไดจากตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปร ที่มีคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่

รวม เทากับ 17 จึงสามารถนำมาประยุกตใชกับการวิเคราะหหาองคประกอบได ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่   1 

 

ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ความถี ่

การบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน 44 

อำนวยความสะดวกแกผูรับบรกิาร 40 

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 38 

ผูใหบรกิารมีความรูความชำนาญ 38 

รวมการบรกิารไวที่จุดเดียว 37 

ผูรับบริการเขาถึงการบริการไดงาย 37 

ใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการใหบรกิาร 36 

ผูใหบรกิารสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองตามความตองการของผูรับบริการ 35 

ใหบรกิารดวยความรวดเร็ว 31 

ใหบรกิารดวยอธัยาศัยไมตรี ยิม้แยมแจมใส 29 

ใหบรกิารดวยความเสมอภาค 29 

มีขั้นตอนการขอรับบรกิารที่งาย ไมยุงยาก 27 

ใหบรกิารดวยความกระตอืรือรน 27 

ใหบรกิารและประสานงานอยางตอเนือ่ง เปนระบบ 27 

ใหบรกิารดวยความสุภาพ 26 

ใชเวลาในการใหบริการไดเหมาะสม 26 

มีการกำหนดแนวทางการใหบริการที่ชัดเจน 25 

มีอุปกรณและเครื่องมือพรอมในการใหบรกิาร 24 

มีบริการประชาสัมพันธขอมูลผานทางเว็บไซต 24 
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ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (ตอ) 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ความถี ่

สามารถติดตอขอรับบรกิารไดหลายชองทาง เชน สอบถามผานทางส่ือสังคมออนไลน 23 

ผูใหบรกิารสามารถส่ือสารไดเขาใจงาย 22 

ลดขั้นตอนการใหบริการที่ซ้ำซอน 22 

มีการกำหนดกรอบการทำงานทีช่ัดเจน 21 

สามารถสอบถามขอมูลกับผูใหบริการไดโดยตรง 21 

ใหบรกิารดวยความโปรงใส 20 

มีการประเมินและวางแผนการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 20 

ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายของผูรับบรกิาร 20 

ผูใหบรกิารเขาใจปญหาของผูรบับริการ 20 

มีปายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการชัดเจน 20 

พื้นที่ใหบรกิารถูกแบงเปนสัดสวน 20 

มีบริการอินเตอรเน็ตและคอมพวิเตอร 19 

มีปายบอกสถานที่ชัดเจน 18 

พื้นที่ใหบรกิารสะอาด ปลอดภัย 18 

การใหบรกิารมคีวามยืดหยุนตามสถานการณ 17 

จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทัง้หมด 34 ตวัแปร สามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี ้

ตัวแปรที่ 1 การบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่มีความถี่

สูงสุดคือ การบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สอดคลองกับการไดรับบริการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น (จุฑาทิพย เทพสุวรรณ, 2564) การบริการที่มีคุณภาพ (อวยพร จงสกุล, นารีรัตน อยูสมบูรณ และศิริกุล การุณเจริญ

พานิชย, 2563) ที่พบวา การมีรูปแบบการบริการที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อการใหบริการที่มีคุณภาพ หรือเพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมายและมาตรฐานที่กำหนด 

ตัวแปรที่ 2 อำนวยความสะดวกแกผูรับบริการ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับการมีรูปแบบการดำเนินงานที่อำนวยความสะดวก (บุษริน เพ็งบุญ, 2557) อำนวยความสะดวกในการใหบริการ (ปยดา แซ

ลิ้ม, วรรณฤดี หาดเพชร, นภชา วงหวีรธรรม และสมเพิ่ม สุขสมบูรณวงศ, 2564) ตองยึดหลักความสะดวก เพื่ออำนวยความ

สะดวก (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชน (วรารัตน บุญเรืองจักร, 2559) อำนวยความ

สะดวกแกผูที่ตองการติดตอ (วิลาวรรณ คำบางปราช, 2551) ที่พบวา ผูใหบริการมีหนาที่หลักในการอำนวยความสะดวกแก

ผูรับบริการเปนสำคัญ 

ตัวแปรที่ 3 ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการ

ดำเนินการเพื่อความพึงพอใจ (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) เพื่อสรางความพึงพอใจ (ธนพร พวงเปลี้ย, วาสิตา เกิดผลประสพ

ศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 2564) สรางความเชื่อถือและความพึงพอใจ (นรนท สินภิบาล และศรุดา สมพอง, 2562) 

พึงพอใจตอการใหบริการ (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) ที่พบวา เมื่อผูใหบริการทราบถึงวิธีการที่ทำใหผูรับบริการเกิดความพึง

พอใจ ก็จะสามารถประเมินและจัดทำแผนพัฒนาการบริการใหดียิ่งขึ้นได 
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ตัวแปรที่ 4 ผูใหบริการมีความรูความชำนาญ เปนองคประกอบของการบรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับ

การที่บุคลากรมีความรู ความสามารถตอการใหบริการ (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 

2564) ) มีความรูความสามารถในการแนะนำ (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) ตองมีความรูในงานอยางถูกตอง แมนยำ (ภัทรปภา 

จิรภาสชยังกูร, 2562) ที่พบวา เมื่อเปนการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แลวนั้น ผูบริการจำเปนตองมีความรูที่ถูกตอง

แมนยำในขอมูลที่ตองส่ือสารแกผุรับบริการ  

ตัวแปรที่ 5 รวมการบริการไวที่จุดเดียว เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการ

ดำเนินงานแบบครบวงจร (โฉมยงค บุตรราช, 2547) รวมการทำงานของหลายหนวยงาน หลายหนาที่ (ธนพร พวงเปลี้ย, วาสิ

ตา เกิดผลประสพศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 2564) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียว (ภาณุเดช เพียรความสุข, 

2558) เปนศูนยกลางการประสานงานแบบเบ็ดเสร็จ (วรพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุน และวาทิต อินทุลักษณ, 2560) ที่

พบวา ผูใหบริการตองรวมการทำงานในหลายหนาที่ เพื่อทำใหเกิดการบริการเบ็ดเสร็จขั้นตอนเดียวแกผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 6 ผูรับบริการเขาถึงการบริการไดงาย เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับการติดตอสื่อสารที่งาย งายตอการเขาถึง (ธนพร พวงเปลี้ย, วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 

2564) ปรับรูปแบบการเขาถึงการใหบริการใหงาบขึ้น (ปยดา แซล้ิม, วรรณฤด ีหาดเพชร, นภชา วงหวีรธรรม และสมเพิ่ม สุข

สมบูรณวงศ, 2564) เพื่องายตอการเขาถึงผูรับบริการ (ภัทรปภา จิรภาสชยังกูร, 2562) สามารถเขาถึงไดงาย (ภาณุเดช เพียร

ความสุข, 2558) เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับบริการ (เยาวเรศ คำมะนาด และจรรยาภรณ รัตนโกศล, 2562) ที่พบวา เมื่อ

ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการไดงาย จะทำใหผูใหบริการทราบถึงปญหาและความตองการของผูรับบริการไดมากขึ้น 

ตัวแปรที่ 7 ใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการใหบริการ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว ที่สอดคลองกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการบริการ (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี (ธนพร พวง

เปลี้ย, วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 2564) เตรียมระบบสารสนเทศไวเพื่อการสืบคนขอมูล (รวี

โรจน สิงหลำพอง, 2554) ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตอยอด (วรพร หอมเอนก, ชาคริต ศรีสกุน และวาทิต อินทุ

ลักษณ, 2560) ที่พบวา การใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการใหบริการนั้น เปนการอำนวยความสะดวกกับผูใหบริการ

และผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 8 ผูใหบริการสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองตามความตองการของผูรับบริการ เปนองคประกอบของ

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการแกไขปญหา และใหคำแนะนำถูกตอง ตรงประเด็น (คณกร สวางเจริญ, 

พงษพันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) ดำเนินการไดอยางถูกตอง ครบถวน (คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, 2560) 

แกปญหาอยางตรงตามความตองการ (น้ำทิพย วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท และโกวิท รพีพิศาล, 2562) ที่พบวา เมื่อผูใหบริการ

สามารถแกปญหาไดอยางถูกตองแมนยำ ทำใหสามารถนำไปประเมินความตองการของผูรับบริการได และสารมารถเตรียม

ความพรอมของการใหบริการแกผูรับบริการในครั้งตอไปได 

ตัวแปรที่ 9 ใหบริการดวยความรวดเร็ว เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการ

ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันเวลา (บุญสงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) 

ไดรับบริการจากรัฐอยางรวดเร็ว (วรารัตน บุญเรืองจักร, 2559) ที่พบวา การใหบริการที่รวดเร็วทำใหผูรับบริการเกิดความพึง

พอใจ และยังเปนภาพลักษณที่ดีตอการใหบริการขององคกรอีกดวย 

ตัวแปรที่ 10 ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรี ยิ้มแยมแจมใส เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการบริการดวยอัธยาศัยไมตรีเปนกันเอง บริการอยางเต็มใจ เปนมิตร (พรลภัส แกววันดี, 2557) ใชวาจาไพเราะ 
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มีมนุษยสัมพันธที่ดี (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) บริการดวยความจริงใจ แจมใส (วีระศักดิ์ จินารัตน, 2564) ที่พบวา เมื่อผู

ใหบริการใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีจะสงผลดีตอกระบวนการใหบริการ 

ตัวแปรที่ 11 ใหบริการดวยความเสมอภาค เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับ

การใหบริการอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ (พรลภัส แกววันดี, 2557) การใหบริการในมาตรฐานเดียวกัน ไมเลือกใหบริการ

แคบุคคคลใด บุคคลหนึ่ง (วิลาวรรณ คำบางปราช, 2551) ที่พบวา เมื่อใหบริการดวยความเปนธรรม ใหบริการดวยความเสมอ

ภาคกับทุกคนที่เปนผูรับบริการ จะสงเสริมใหภาพลักษณขององคกรมีความนาเชื่อถือ  

ตัวแปรที่ 12 มีขั้นตอนการขอรับบริการที่งาย ไมยุงยาก เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับขั้นตอบการขอรับบริการที่ไมซับซอน ไมยุงยาก  (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียงธดิา เสรีสุทธิ

กูลชัย, 2564) เขาใจขั้นตอนการขอรับบริการไดงาย (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) มีขั้นตอนการใหบริการพื้นฐาน ไมซับซอน 

(น้ำลิน เทียมแกว, 2561) ที่พบวา แมการติดตอขอรับบริการในเรื่องที่ยุงยากซับซอน แตถามีขั้นตอนขอรับบริการที่เขาใจงาย 

หรือมีขั้นตอนการใหบริการที่เปนพื้นฐาน และชัดเจน ก็สามารถทำใหผูรับรับบริการเกิดความพึงพอใจได 

ตัวแปรที่ 13 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับ

การใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส เต็มใจบริการ  (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิ

กูลชัย, 2564) รวมถึงพรอมใหบริการ มีความสนใจ เต็มใจและกระตือรือรนการบริการทุกครั้ง (ภาณุเดช เพียรความสุข, 

2558) ) มีความกระตือรือรนในการใหความชวยเหลือ (วีระศักดิ ์ จินารัตน, 2564) ที ่พบวา การใหบริการดวยความ

กระตือรือรนสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับการบริการขององคกรได เนื่องจากผูรับบริการจะเชื่อมั่นวาปญหาที่มาติดตอ

ขอรับบริการจะไดรับการแกไขอยางแนนอน 

ตัวแปรที่ 14 ใหบริการและประสานงานอยางตอเนื่อง เปนระบบ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว ที่สอดคลองกับการติดตาม ดูแลอยางตอเนื่อง (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) รวมประสานงานหนวยราชการ (ธนพร พวง

เปล้ีย, วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 2564) ติดตามและประสานงานอยางตอเนื่อง (บุษริน เพ็งบุญ

, 2557) ประสานงานอยางตอเนื่อง ตลอดการบริการ (วีระศักดิ์ จินารัตน, 2564) ที่พบวา เปนการดำเนินงานที่อำนวยความ

สะดวกกับผูใหบริการสามารถแจงสถานะของการดำเนินงานได เมื่อผูรับบริการตองการตรวจสอบ 

ตัวแปรที่ 15 ใหบริการดวยความสุภาพ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการ

สื่อสารอยางสุภาพ (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) สุภาพ ออนโยน (นรนท สินภิบาล และศรุดา สมพอง, 2562) บริการดวยกิริยา 

มารยาท สุภาพ (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) ใหบริการดวยความสุภาพ ตั้งใจ (พรลภัส แกววันดี, 2557) มีความสุภาพใหเกียรติ 

(ปยะ ตะวิชัย และพยอม วงศสารศรี, 2558) ที่พบวา การใหบริการดวยความสุภาพ ถือเปนมาตรฐานที่ขาดไมไดตอการ

ใหบริการ ซึ่งสงเสริมภาพลักษณที่ดีโดยตรงตอองคกร 

ตัวแปรที่ 16 ใชเวลาในการใหบริการไดเหมาะสม เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับระยะเวลาในการใหบริการ มีความเหมาะสม (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) 

บริการเสร็จสิ้นในระยะเวลาไมนาน (คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, 2560) กำหนดระยะเวลามาตรฐานในการใหบริการ (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) ที่พบวา ตอเนื่องจากการใหบริการและประสานงานอยางเปนระบบ ทำใหองคกร

และผูใหบริการสามารถวางแผนกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในการบริการอยางเหมาะสมไดอีกดวย  

ตัวแปรที่ 17 มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการกำหนดขั้นตอนการใหบริการ (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) เนนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงนการบริการ (บุญ
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สงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) ) มีขั้นตอนการริการที่ชัดเจน (ภาณุเดช 

เพียรความสุข, 2558) จัดเตรียมแผนและขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) ที่พบวา การกำหนด

แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถอำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการที่จะสามารถวางแผนในการขอรับบริการในแต

ละครั้งได 

ตัวแปรที่ 18 มีอุปกรณและเคร่ืองมือพรอมในการใหบริการ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับความพรอมทางดานเครื่องมือ (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561)  มีอุปกรณ เครื่องมือไวบริการ (นรนท สินภิบาล และศ

รุดา สมพอง, 2562) เตรียมอุปกรณใหพรอมในทุกดาน (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) มีจุดบริการเครื่องมือและอุปกรณ สำหรับ

การบริการ (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) จัดเตรียมเครื่องมือและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น (วรารัตน บุญเรืองจักร, 2559) ที่

พบวา เมื่อมีอุปกรณและเครื่องมือที่พรอมในการใหบริการ สงผลใหใชเวลาในการบริการไดอยางเหมาะสม และสรางความพึง

พอใจตอผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 19 มีบริการประชาสัมพันธขอมูลผานทางเว็บไซต เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ที่สอดคลองกับการมีเว็บไซตบริการขอมูลการประชาสัมพันธ (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) มีเว็บไซตศูนยรวมขอมูล เพื่อติดตอ 

(พิธุวรรณ กิติคุณ, 2559)  ติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกองคกรผานทางเว็บไซต (วรารัตน บุญเรืองจักร

, 2559) ที่พบวา บริการประชาสัมพันธขอมูลผานทางเว็บไซต เปยการอำนวยความสะดวกแกผูรับบริการที่สามารถศึกษา

ขอมูลเบื้องตนในการขอรับบริการได 

ตัวแปรที่ 20 สามารถติดตอขอรับบริการไดหลายชองทาง เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการสอบถามผานทางสื่อสังคมออนไลน เพิ่มชองทางการติดตอกับรัฐ (วรารัตน บุญเรืองจักร, 2559) มีสื่อสังคม

ออนไลน และโมบายแอพพลิเคชั่น (น้ำทิพย วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท และโกวิท รพีพิศาล, 2562) เพิ่มชองทางการติดตอกบั

รัฐ (วรารัตน บุญเรืองจักร, 2559) ใหบริการทั้ง E-mail, LINE และ FACEBOOK (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

, 2563) ที่พบวา เมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือเรงดวน ผูรับบริการก็ยังสามารถติดตอขอรับบริการไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสงเสริม

ภาพลักษณที่ทันสมัยขององคกรอีกดวย 

ตัวแปรที่ 21 ผูใหบริการสามารถสื่อสารไดเขาใจงาย เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการส่ือสารที่เหมาะสม เขาใจงาย (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) เจาหนาที่ส่ือสารใหผูรับบริการเขาใจไดงาย (บุญสงค 

ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) เจาหนาที่พรอมเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการ

ส่ือสาร เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) ใชเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่องายกับผูรับบริการ (วรา

รัตน บุญเรืองจักร, 2559) ที่พบวา ผูใหบริการจำเปนตองมีวิธีสื่อสารที่งายตอความเขาใจของผูรับบริการ เพื่อไมใหเกิดความ

ผิดพลาดในการขอรับบริการ 

ตัวแปรที่ 22 ลดขั้นตอนการใหบริการที่ซ้ำซอน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับการลดขั้นตอนที่ไมจำเปน (นรนท สินภิบาล และศรุดา สมพอง, 2562) ลดความยุงยาก (บุษริน เพ็งบุญ, 2557) ลดขั้นตอน

ในการใหบริการ (ปยดา แซลิ้ม, วรรณฤดี หาดเพชร, นภชา วงหวีรธรรม และสมเพิ่ม สุขสมบูรณวงศ, 2564) ลดขั้นตอนและ

ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563) ลดการประสานงานซ้ำซอน ยุงยาก (อร

พรรณ นางแล, 2562) ที่พบวา การลดขั้นตอนการใหบริการที่ซ้ำซอน สามารถลดความผิดพลาดระหวางการดำเนินงานไดดวย 

ตัวแปรที่ 23 มีการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการใหความสำคัญกับแนวทางการทำงาน (ภัทรปภา จิรภาสชยังกูร, 2562) แบงหนาที่การทำงานอยางชัดเจน 
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(ภาณุเดช เพียรความสุข, 2558) กำหนดกรอบหนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามความเหมาะสมในแตละตำแหนง (รวี

โรจน สิงหลำพอง, 2554) กำหนดแผนและการดำเนินงานอยางชัดเจนรวมกัน (ภรณทิพย สุพร, สุพรรษา รากรักษ และ

ปริวรรต สมนึก, 2556) ที่พบวา เมื่อมีการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน จะสงผลใหการทำงานเปนระบบ และสอดคลอง

กับการใชเวลาในการใหบริการที่เหมาะสมดวย 

ตัวแปรที่ 24 สามารถสอบถามขอมูลกับผูใหบริการไดโดยตรง เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ที่สอดคลองกับการมีชองทางในการติดตอโดยตรง (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) ขอรับขอมูลกับเจาหนาที่ไดครบถวน (บุญสงค ล้ี

สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) สามารถปรึกษาและสอบถามจากผูปฏิบัติงานได 

(บุษริน เพ็งบุญ, 2557) เขามาสอบถามขอมูลกับพนักงานไดโดยตรง (อดิศร บุญประทีป และเยาวภา ปฐมศิริกุล, 2558) เนน

การใหความรูและติดตามผลโดยตรง (อวยพร จงสกุล, นารีรัตน อยูสมบูรณ และศิริกุล การุณเจริญพานิชย, 2563) ที่พบวา 

ปญหาของผูรับบริการที่แตกตางกัน ผูใหบริการจำเปนที่จะตองแกปญหาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการสอบถามขอมูลโดยตรงจะทำ

ใหเกิดการแกปญหาของผูรับบริการไดอยางถูกตองแมนยำ 

ตัวแปรที่ 25 ใหบริการดวยความโปรงใส เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย สุจริต (บุญสงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) 

ใหบริการดวยความเรียบรอย เปนธรรม (พรลภัส แกววันดี, 2557) ทำงานดวยจิตสำนึกตอหนาที่ (ปยะ ตะวิชัย และพยอม 

วงศสารศรี, 2558) ตองปฏิบัติงานภายในระเบียบ ขอบังคับ ที่ไมสามารถผอนผันได (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) ที่พบวา 

การใหบริการดวยความโปรงใส จะทำใหเกิดภาพลักษณที่นาเชื่อถือตอองคกร และเปนที่ชื่นชมตอผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 26 มีการประเมินและวางแผนการพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง เปนองคประกอบของการบริการ

เบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาหรอืแกปญหา (น้ำทิพย วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท และโกวิท 

รพีพิศาล, 2562) ประเมินเพื่อพัฒนาการบริการ (บุษริน เพ็งบุญ, 2557) พัฒนาแนวทางการบริการอยางตอเนื่อง (พรพิทักษ 

เห็มบาสัตย, 2564) พัฒนาการใหบริการประชาชนในทุกดานอยางตอเนื่อง (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2559) ที่พบวา การประเมิน

และวางแผนการพัฒนาการใหบริการจำเปนตองมีความตอเนื่อง ดังนั้นผูใหบริการ จำเปนตองเตรียมความพรอมที่จะอำนวย

ความสะดวกแกผูรับบริการที่สามารถเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

ตัวแปรที่ 27 ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายของผูรับบริการ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียว ที่สอดคลองกับการลดภาระคาใชจาย (ธนพร พวงเปลี้ย, วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ และวราภรณ ทรัพยรวงทอง, 

2564) ประหยัดเวลาการรับบริการ (บุญสงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 2564) 

ลดเวลาในการติดตอ (วิลาวรรณ คำบางปราช, 2551) ลดระยะเวลาและประหยัดคาใชจาย (อวยพร จงสกุล, นารีรัตน อยู

สมบูรณ และศิริกุล การุณเจริญพานิชย, 2563) ประหยัดกวา (ทนงศักดิ์ เหมือนเตย, 2563) ที่พบวา เปนการพัฒนารูปแบบ

การใหบริการที่เปนไปปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 28 ผูใหบริการเขาใจปญหาของผูรับบริการ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการอาศัยความเขาใจ (โฉมยงค บุตรราช, 2547) รับทราบ และเขาใจถึงปญหาไดดี (ทรัพย อมรภิญโญ, 2561) 

รับฟง และเขาใจถึงปญหา (น้ำทิพย วิภาวิน, สุนันทา ชูตินันท และโกวิท รพีพิศาล, 2562) ดำเนินงานอยางเขาใจปญหาของ

ผูรับบริการ (บุญสงค ล้ีสุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจนัทร, 2564) ที่พบวา องคกรจะมีความ

นาเชื่อถือตอผูรับบริการเมื่อผูใหบริการมีความเขาใจปญหาและนำสูการแกปญหาไดอยางถูกตอง 

ตัวแปรที่ 29 มีปายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการชัดเจน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการมีปายแสดงขั้นตอนการติดตองานตางๆ (กัญญาภัค แสงสวาง, 2560) แจงขั ้นตอนการเตรียมเอกสาร

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1525



หลักฐานอยางถูกตอง ครบถวน (พิธุวรรณ กิติคุณ, 2559) จัดทำปายบอกขั้นตอนการรับบริการอยางละเอียด ครบถวน (รวี

โรจน สิงหลำพอง, 2554) ที่พบวา การมีปายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน จะทำใหผูรับบริการเขาใจและสามารถ

ส่ือสารถึงปญหาและความตองการตอผูใหบริการไดอยางถูกตอง 

ตัวแปรที่ 30 พื้นที่ใหบริการถูกแบงเปนสัดสวน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับการจัดสถานที่บริการ สภาพแวดลอม (บุญสงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 

2564) จัดสถานที่เปนระเบียบ (ภาณุเดช เพียรความสุข, 2558) จัดสถานที่ที่เปนสัดสวน (เยาวเรศ คำมะนาด และจรรยาภรณ 

รัตนโกศล, 2562) แบงสวนใหบริการและสวนรอรับบริการอยางชัดเจน (รวีโรจน สิงหลำพอง, 2554) ที่พบวา พื้นที่ใหบริการ

ที่ถูดแบงเปนสัดสวน จะอำนวยความสะดวกตอการใหบริการที่เปนระบบ 

ตัวแปรที่ 31 มีบริการอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอร เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการมีเครื่องมือหรืออุปกรณสนับสนุนการใหบริการ (กัญญาภัค แสงสวาง, 2560) มีบริการอุปกรณเครื ่อง

คอมพิวเตอร  (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) ใหบริการอินเตอรเน็ตไวไฟ 

(นรนท สินภิบาล และศรุดา สมพอง, 2562) ที่พบวา ปจจุบันการติดตอสื่อสาร รวมทั้งการสืบคนขอมูลตางๆจำเปนตองใช

อินเตอรเน็ต ดังนั้นองคกรจึงจำเปนตองเตรียมอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรเพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใหบริการและ

ผูรับบริการ 

ตัวแปรที่ 32 มีปายบอกสถานที่ชัดเจน เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลองกับการมี

ปายบอกสถานที่ชัดเจนและหางาย (กัญญาภัค แสงสวาง, 2560) มีปายขอความบอกจุดรับบริการ (คณกร สวางเจริญ, พงษ

พันธ นารีนอย และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) มีแผนปายบอก (น้ำลิน เทียมแกว, 2561) มีปายบอกชัดเจน เพียงพอ 

(ภรณทิพย สุพร, สุพรรษา รากรักษ และปริวรรต สมนึก, 2556) ที่พบวา การมีปายบอกสถานที่ชัดเจน เพื่อไมใหผูรับบริการ

เกิดความสับสนและลดความผิดพลาดในการติดตอประสานงาน 

  ตัวแปรที่ 33 พื้นที่ใหบริการสะอาด ปลอดภัย เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่สอดคลอง

กับการมีศูนยบริการสะอาด เปนระเบียบ (กัญญาภัค แสงสวาง, 2560) สภาพแวดลอมสะอาดเปนระเบียบ (น้ำลิน เทียมแกว, 

2561) สถานที่มีความปลอดภัย สะอาด (บุญสงค ลี้สุรพลานนท, จักรี แกวคำบง, ปทาน ศรีจันทร และฤชาภร ศรีจันทร, 

2564) สถานที่มีความสะอาด มีบรรยากาศโดยรอบที่ดี (ภาณุเดช เพียรความสุข, 2558) ที่พบวา ภาพลักษณที่ดีขององคกร

และผูใหบริการ จำเปนตองรวมไปถึงพื้นที่การใหบริการที่สะอาดและสะดวกสบายดวย 

ตัวแปรที่ 34 การใหบริการมีความยืดหยุนตามสถานการณ เปนองคประกอบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ที่

สอดคลองกับการเพิ่มชองทางการติดตอชวงสถานการณการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 (คณกร สวางเจริญ, พงษพันธ นารีนอย 

และเพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, 2564) และ รูปแบบการจัดบริการแบบใหมตามสถานการณ (ปยดา แซล้ิม, วรรณฤด ีหาดเพชร, 

นภชา วงหวีรธรรม และสมเพิ่ม สุขสมบูรณวงศ, 2564) ซึ่งจากสถานการณในปจจุบันนี้ การใหบริการจำเปนที่จะตองปรับให

ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความเหมาะสม และมีความยืดหยุนในการใหบริการ (สิริมาส หมื่นสาย, ธน

สุนทร สวางสาลี, ธีรภัทร กิจจารักษ และสุปรีชา หิรัญบูรณะ, 2561) ที่พบวา ปญหาโรคระบาดในปจจุบันสงผลใหการติดตอ

ขอรับบริการไมเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูใหบริการ จึงจำเปนตองมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการตามสถานการณ

ตางๆ เพื่อไมใหการดำเนินงานระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเกิดความติดขัด 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
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จากผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทางการจัดการที่สงผลตอการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งการจัดการที่

กระทบตอองคกรทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งจุดแข็งคือดานความสามารถในการกำหนดระบบ ระเบียบขอบังคับเพื่อใหเกิด

ประโยชนและอำนวยความสะดวกแกผูรับบริการ และจุดออนคือดานการใหบริการของผูใหบริการที่ตองไดรับการอบรมและ

เสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาของงานและวิธีการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ นอกจากนี้ทำใหเห็น

โอกาสที่สามารถเกิดขึ้นกับการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย ดานการปรับปรุงการ

ใหบริการที่สามารถนำเทคโนโลยีที่อำนวยสะดวกและมีความทันสมัยเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาดที่ยังสงผลกระ

ทบตอการใหบริการแกประชาชนทีต่องการรบับริการ และอุปสรรคจากผลการศึกษาคือ ดานระบบสารสนเทศที่ใชบริการยังไม

สามารถรองรับความซับซอนของขอมูลจำเปนทั้งหมดขององคกร ทำใหยังไมสามารถบูรณาการการใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด

เดียวไดอยางสมบูรณ 

ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดจากการทบทวนวรรณ ศึกษางานวิจัย และในสวนของการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสรางกับผูเชี่ยวชาญ ไปใชในการศึกษาดวยการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและประมวนผลขอมูล ดวยวิธีการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการระดม

สมองกับผูเชี ่ยวชาญการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และพัฒนารูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย นอกจากนี้หากมีผูที่สนใจในรูปแบบการบริการเรื่องดังกลาง สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทัง้หมด 

มาประยุกตใชเพื่อกำหนดรูปแบบการปฏิบัติของผูใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ไดเชนกัน 

ภาพที่ 3 องคประกอบรูปแบบของการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประเทศไทย 
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ีและกองทุนรวมทองคำ 

The Study of Factor affecting The Rate of Return of Fixed Income Funds and 

Gold Funds. 
 

ภัททิรา ขำพวง0

1 และ วรรณรพี บานชืน่วิจิตร1

2 

Pattira khumpoung and Wanrapee Banchuenvijit  

 

บทคัดยอ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวม

ทองคำ โดยมีตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาคือ อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ และตัวแปร

อิสระที่ใชในการศึกษาคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 1 ป และ อายุ 10 ป ราคาน้ำมันดิบโลก ราคา

ทองคำตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทำการศึกษาดวย

วิธีการสรางสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: 

OLS) จากการศึกษาพบวา 1) BONDUS10Y สงผลในทิศทางทางลบกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้ 2) 

EX_RATE สงผลในทางบวกกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมทองคำ และ 3) SPOTGOLD สงผลในทางบวกกับอัตรา

ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ สวนปจจัยที่ไมสงผล ไดแก 1) BONDUS1Y 2) WTI 3) SET ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: อัตราผลตอบแทน, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมทองคำ 

 

Abstract 

 
The objective of this study was to study the factors affecting rate of return on fixed income funds 

and gold funds. The dependent variables used return of fixed income funds and gold funds. The 

independent variables such as 1-year US government bond yield, 10-year US government bond yield, world 

oil prices, world gold price, the exchange rate of Thai baht to US dollar and SET Index. The study was 

conducted by using multiple regression analysis with ordinary least squares method (OLS). The results 

found that 1) BONDUS10Y in the opposite direction on Fixed income funds 2) EX_RATE in the opposite 

direction on gold funds and 3) SPOTGOLD in the opposite direction on Fixed income and gold funds. Factors 

that did not affect were 1) BONDUS1Y 2) WTI 3) SET had no statistically significant effect. 

Keywords: Rate of Return, Fixed Income Funds, Gold Funds 
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1. บทนำ 

 

นับตั้งแตโลกไดประสบกับการระบาดของไวรัส Covid-19 ผูคนนำเงินไปเก็บออมและลงทุนเพิ่มมากขึ้น จากปริมาณ

เงินฝากที่ขยายตัวในอัตราสูงเปนผลมาจาก การลงทุนที่มีความผันผวนทำใหคนโยกยายเงินเขามาในรูปแบบการฝากเงินมาก

ขึ้น โดยในปจจุบันคนหันมาออมเงินดวยการลงทุนในกองทุนรวมประเภทตางๆ สูงกวาการฝากธนาคาร หากพิจารณาในป 

2563 มีเงินไหลเขากองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุน (Flexible Bond Fund) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทย

สัดสวน 25 - 75% ประมาณ 15,000 ลานบาท และเงินลงทุนไหลเขากองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้

ทั ่วโลก (Global Bond Fund) ประมาณ 13,000 ลานบาท และในสวนของทองคำในป 2563 ทองคำเปนสินทรัพยที ่ให

ผลตอบแทนโดดเดนที่สุด โดยราคาทองคำ spot gold ในป 2563 เพิ่มขึ้น 25.1% สวนราคาทองแทงในประเทศเพิ่มขึ้น 

24.6% ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส (2564) จะเห็นไดวานักลงทุนยังมองเห็นวาการลงทุนในตราสารหนี้และทองคำยังเปน

สินทรัพยปลอดภัยและสามารถชวยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและยังสามารถหวังผลตอบแทน

ไดอยูไมเพียงลงทุนเพื่อแคบริหารสภาพคลอง 

ในปจจุบันนี้การลงทุนผานกองทุนรวม นับวาเปนทางเลือกการลงทุนที่นาสนใจ เนื่องจากมีผูเชี่ยวชาญหรือผูจัดการ

กองทุนชวยบริหารการลงทุนให มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ทำใหสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไดงาย

และดีขึ้น ใชเงินลงทุนนอย เพียงมีเงินจำนวนหลักพันก็ทำใหสามารถลงทุนในกองทุนรวมได นอกจากนี้กองทุนรวมทองคำหรือ

กองทุนรวมสินคาโภคภัณฑ ที ่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื ่อนไหวของมูลคาหนวยลงทุนจะเปนไปตามการ

เคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมจึงไมไดขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แตจะอิง

กับราคาทองคำโลก จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่ชวยเพิ่มผลตอบแทนใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี และความผันผวน

ทองคำสวนใหญไมไดเปนไปในทางเดียวกันกับราคาหุนหรือตราสารหนี้  

จากความสำคัญของการลงทุนในกองทุนรวมที่มีเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักลงทุน หรือผูที่สนใจกองทุนรวมสามารถคาดการณและ

ติดตามความเคลื่อนไหวจากปจจัยเหลานี้ได ซึ่งการศึกษานี้สามารถชวยประกอบการการตัดสินใจของผูลงทุน และผูที่สนใจ 

อีกทั้งยังชวยในการบริหารจัดการและการวางแผนนโยบายตาง ๆ ที่ทำใหเกิดประโยชนตอผูที่เกี่ยวของที่ตองการลงทุนกองทุน

รวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ ผูวิจัยสามารถแบง

การทบทวนวรรณกรรมเปน 2 สวน มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน  

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return) หมายถึง ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากการลงทุนและสามารถบริโภคไดมากขึ้นใน

อนาคต ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน อาจมีได หลายรูปแบบทั้งในรูปของการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยหรือราคา

สินทรัพยที่ลงทุน และในรูปของเงินปนผล ดอกเบี้ย ตลอดจนสิทธิประโยชนที่ผูลงทุนไดรับจากการถือสินทรัพยเพื่อการลงทุน 
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โดยผูลงทุนแตละรายจะมีระดับการยอมรับความเส่ียงทีแ่ตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยความเส่ียงของผูลงทุนแตละราย เมื่อปจจัย

ที่กำหนดความเส่ียงเปล่ียนไปในแตละชวงเวลาอัตราผลตอบแทนที่ตองการก็จะเปล่ียนแปลงไปดวย  

ความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรัพย  หมายถึง การที่ผูลงไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทน

ที่คาดหวังไววาจะไดรับเมื่อแรกเริ่มลงทุน ประเภทของความเสี่ยง จำแนกตามมุมมองของการกระจายลงทุน อาจจำแนกเปน 

1. ความเส่ียงที่ไมเปนระบบ (unsystematic risk) เปนความเส่ียงเฉพาะตัวของธุรกจิ หรือความเส่ียงเฉพาะตัวของหลักทรัพย

เกิดขึ้นจากปจจัยภายในของธุรกิจ หากบุคคลลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงเฉพาะตัวสูงก็จะทำใหบุคคลมีความเสี่ยงสูงดวยแต

อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถลดลงไดโดยการกระจายการลงทุนออกไปใหกวางขวาง 2. ความเสี่ยงที่เปนระบบ 

(Systematic Risk) เปนความเส่ียงที่เกิดจากสภาพตลาดโดยรวม เปนความเส่ียงที่ไมสามารถทำใหลดลงได ไมสามารถปรับให

ไมมีความเสี่ยงได ทำไดเพียงมีแผนสำรองไวรับมือ หรือแกไขสถานการณเฉพาะหนาเทานั้น ความเสี่ยงในลักษณะนี้ คือ ความ

เสี่ยงที่สงผลกระทบตอทั้งตลาด เชน การขึ้นหรือลดภาษีนโยบายของชาติ การเกิดสงคราม เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การ

เกิดโรคระบาด เปนตน ซึ่งความเส่ียงเหลานี้เกิดจากปจจัยของที่สรางความผันผวนที่มีระบบทั้งระบบ 

แนวคิดเก่ียวกับกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ 

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้

ประเภทตาง ๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง หุนกูของภาคเอกชนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบี้ยอยางสม่ำเสมอ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเส่ียงไดนอย 

กองทุนรวมทองคำ (Gold Fund) คือ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื่อนไหวของ

มูลคาหนวยลงทุนจะเปนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองคำแทงทางออมผาน

กองทุนหลักในตางประเทศ ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในทองคำแทง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหนึ่ง มูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมจึงไมไดขึ้นลงตามราคาทองคำในประเทศ แตจะอิงกับราคาทองคำในตลาดโลก  แตการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนใน

ตางประเทศ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวของดวย  ดังนั้นกองทุนรวมทองคำ จึงเปนทางเลือกอีก

รูปแบบสำหรับนักลงทุน และสามารถจัดเปนพอรตรวมกับกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพยอื่นๆได  

งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

อริยา กะภูพันธ และ ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล (2563) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมตราสารหนี้กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยใชมูลคาการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมตราสารหนี้ คือ 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลาแบบรายเดือนตั้งแต

เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ใชวิธีการศึกษาดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Multiple Regression 

Model) และจากการศึกษาพบวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีผลกระทบในเชิงลบตอกองทุนรวมตราสารหนี้ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ในทิศทางตรงกันขาม สวนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสมาคมตราสารหนี้ไทยสงผลกระทบในเชิงบวกตอกองทุนรวม

ตราสารหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ปจจัยดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ไม

สงผลกระทบตอกองทุนรวมตราสารหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาวุฒิ แกวอินทร (2563) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่มีผลตอมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทองคำในประเทศไทย ผลการวิจัย

พบวาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ มีผลตอมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทองคำในประเทศไทย นอกจากนี้พบวาดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขามกบัมูลคาหนวยลงทนุ (NAV) ของกองทุนรวมทองคำ อยางไรก็

ตามความสัมพันธของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศกับมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทองคำยังไมสามารถ
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สรุปไดเนื่องจากมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทองคำบางตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และมูลคาหนวยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวมทองคำบางตัวแปรมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ธันยนันท ศรีพัฒนพิบูล (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้ 

และกองทุนรวมตราสารทุน ที่ธนาคารออมสินเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน โดยใชขอมูลทุติยภูมิเก็บรวมรวม

ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 วิธีการศึกษาคือ การวิเคราะหคาเฉลี่ย และวิเคราะหสมการ

ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล 

สงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้อยางมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน สวนปจจัยดานดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะไมสงผลตออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสาร

หนี้ 

สันติภาพ เพียรวนิช (2557) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน กองทุนทองคำกับ

กองทุนน้ำมัน เก็บขอมูลเปนรายวัน ทำการศึกษาในชวงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคมป พ.ศ. 2555 โดยใชวิธีในการศึกษา

ความสัมพันธดวยวิธีวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) จากการศึกษาพบวา ความสัมพันธจากการคำนวณตาม

สมการของเพียรสันในกองทุนทองคำพบวา ความสัมพันธแปรผันตามกนัของกองทุนทองคำทั้ง 4 กองทุนที่มีตอกันในระดับสูง 

และมีความสัมพันธตอกองทุน SPDR Gold และ London PM ในระดับสูง แตมีความสัมพันธผกผันกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุล

เงินดอลลาสหรัฐตอเงินบาทในระดับปานกลางถึงสูง สวนกองทุนน้ำมันทั้ง 4 กองทุนที่มีตอกันในระดับสูง และมีความสัมพันธ

แปรผันตามกันตอกองทุน PSDB Oil ในระดับสูง มีความสัมพันธในแปรผันตามกันกับราคาทองคำแทง London PM ในระดับ

ต่ำถึงปานกลาง แตมีความสัมพันธผกผันกับอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลาสหรัฐตอเงินบาทในระดับต่ำถึงปานกลาง 

ปารณีย ทิพยสุขวัฒนา (2557) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ : 

กรณีศึกษากองทุนรวมตลาดเงินในเครือของธนาคารพาณิชยขนาดใหญและขนาดกลางในประเทศไทย โดยใชวิธีทางการสราง

สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษาพบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของพันธบัตรรัฐบาล

ระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร

หนี้ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ธนัญญาณ มาตา (2554) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ทองคําในประเทศไทย  โดยเก็บขอมูลทุติยภูมิรายวัน ตั้งแตวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2554 และใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) จากการศึกษาพบวา 1). 

ราคาทองคําในตลาดโลก สงผลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคํา โดยราคาทองคําในตลาดโลกมีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกัน 2). อัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐฯ เปนปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวม

ทองคํามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยาง 3). ราคาน้ำมันดิบในตลาด NYMEX เปนปจจัยที่สงผลตอมูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนทองคำเปด โดยมีความสัมพันธกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมทองคําเปนไปในทิศทางตรงกันขาม  

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ ในบริษัทหลักทรพัย

จัดการกองทุนที่มีมูลาสินทรัพยสุทธิสูงสุด 4 อันดับแรก (อางอิงจากสถิติของสมาคมจัดการกองทุน ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.

2564)  รวมทั้งสิ้น 8 กองทุน ไดแก กองทุนรวมตราสารหนี้ ประกอบดวย SCBFP, KPLAN1, BFIXED,  KTFIX1Y3Y และ
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กองทุนรวมทองคำ ประกอบไปดวย SCBGOLD, KGDRMF, BGOLD, KTGOLD การเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูทำการวิจัยไดมี

การเก ็บรวบรวมขอม ูลท ั ้งต ัวแปรตามและตัวแปรอิสระจากหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข อง ได แก  www.investing.com, 

www.bot.or.th, www.setsmart.com, www.wealthmagik.com โดยขอมูลที่นำมาศึกษาเก็บขอมูลเปนรายสัปดาห ตั้งแต

เดือนมกราคม ป 2563 – เดือนธันวาคม ป 2564 การวิเคราะหขอมูล คือ ทำการศึกษาดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) และจะใชวิธีการทางเศรษฐมิติในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) เพื่อทำ

การประมาณคาพารามิเตอรของสมการถดถอยวาจะไดคาตรงกับที่ตั้งสมมุติฐานไวหรือไม โดยใชแบบจำลองดวยวิธีกำลังสอง

นอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยจะนำตัวแปรมาทดสอบความนิ่งของขอมูลและทำการทดสอบคาสหสัมพนัธ 

(Correlation Analysis) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษา  ตรวจสอบปญหาความแปรปรวนไม

คงที ่ของความคลาดเคลื ่อน (Heteroskedasticity) และตรวจสอบปญหาความสัมพันธกันเองของความคลาดเคลื ่อน 

(Autocorrelation) และจะรายงานผลของสมการถดถอย โดยการตีความคาสัมประสิทธิ์ (Coefficient) ดวยดวยคา 

Adjusted R-squared แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นที่ตัวแปรอิสระ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบื้องตนของตัวแปรที่ใชในแบบจำลอง และทำการวิเคราะหขอมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา

เบื้องตนของตัวแปรตางๆ ไดผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปร (Descriptive Statistics) 

 

Variable Mean Median Maximum Minimum S.D. 

BONDUS1Y 0.3517 -1.0900 74.5100 -61.8500 17.7524 

BONDS10Y 0.3115 -0.7250 36.9100 -33.5300 9.8108 

WTI 0.5213 0.7050 31.7500 -29.3100 8.3489 

SPOTGOLD 0.1644 0.3400 10.6300 -9.4200 2.5993 

EX_RATE 0.0976 0.0000 2.9900 -2.4600 0.9455 

SET 0.0842 0.1450 7.8300 -17.2700 3.0215 

SCBFP 0.0213 0.0400 0.2800 -0.6100 0.1254 

KPLAN1 0.0201 0.0350 0.2800 -0.4200 0.1028 

BFIXED 0.0100 0.0200 0.2700 -0.4200 0.0927 

KTFIX1Y3Y 0.0226 0.0300 0.5800 -0.7300 0.1429 

SCBGOLD 0.2528 0.4100 7.7400 -5.4200 2.0256 

KGDRMF 0.1563 0.3950 8.0800 -6.0400 2.2037 

BGOLD 0.2404 0.3900 7.7300 -5.3500 1.9955 

KTGOLD 0.1709 0.3450 7.7100 -5.2600 2.0781 
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จากผลการวิเคราะหขอมูลคาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัวแปรตาม 

(Dependent Variable)  พบวา ตัวแปรอิสระที่มีคาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดเทากับ 74.51 % คาต่ำสุด

เทากับ -61.85 %  และมีความเสี่ยงสูงสุด 17.75 % คือ ตัวแปร BONDUS1Y สวนตัวแปรตามของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี

คาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดเทากับ 0.58 % คาต่ำสุดเทากับ -0.73 %  และมีความเส่ียงสูงสุดเทากับ 0.14 

% คือ ตัวแปร KTFIX1Y3Y และ ตัวแปรตามของกองทุนรวมทองคำที่มีคาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดเทากบั 

8.08 % คาต่ำสุดเทากับ --6.04 %  และมีความเส่ียงสูงสุดเทากับ 2.20 % คือ ตัวแปร KGDRMF 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบความนิง่ของขอมูล (Unit Root Test) 

 

Variable P-Value Result 

BONDUS1Y 6.879e-029 Stationary 

BONDS10Y 6.879e-029 Stationary 

WTI 0.0004202 Stationary 

SPOTGOLD 4.228e-008 Stationary 

EX_RATE 3.257e-016 Stationary 

SET 2.177e-007 Stationary 

SCBFP 1.306e-006 Stationary 

KPLAN1 8.945e-005 Stationary 

BFIXED 8.629e-006 Stationary 

KTFIX1Y3Y 3.834e-017  Stationary 

SCBGOLD 6.982e-008 Stationary 

KGDRMF 2.217e-026 Stationary 

BGOLD 3.061e-008 Stationary 

KT-GOLD 1.052e-026 Stationary 

 

     การทดสอบความนิ่ง (Unit Root Test) ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)  พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความ

นิ่งของขอมูล (Stationary) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1535



ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Matrix ) ระหวางตัวแปรอิสระ  

 

      

     ผลจากการทดสอบพบวา คาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทั้งหมดมีคาระหวาง -0.80 ถึง +0.80 ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

ไมเกิดปญหา Multicollinearity หรือความสัมพันธของตัวแปรที่ใชในการศึกษาสัมพันธกันสูง ผูวิจัยจึงไดทำการวิเคราะห

สมการถดถอย (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในขั้นตอน

ตอไป และเมื่อนำตัวแปรทั้งหมด สรางสมการถดถอยเชิงซอน จะพบวา  

 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบ Multiple Regression Analysis ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

แกปญหาดวย HAC standard errors และHC3 Jackknife  ของแบบจำลองกองทุนรวมตราสารหนี้ 

 

Variable 
SCBFP KPLAN1 BFIXED KTFIX1Y3Y 

Coefficient (Prob.) 

BONDUS1Y 0.00119 (0.2044) 0.00039 (0.5737) 0.00060 (0.5703) 0.00093 (0.4934) 

BONDS10Y 
-0.00372 (0.0075)

 ***
 -0.00289 (0.0363)

**
 

-0.00291 (0.0337) 

** 
-0.00423 (0.0997) * 

WTI 0.00039 (0.4064) -0.00039 (0.8170) -0.00025 (0.9141) 0.00041 (0.9022) 

SPOTGOLD 
0.01252 (0.0080)

***
 0.00994 (0.0022)

***
 

0.01203 

(0.0043)*** 

0.02313 

(0.0038)*** 

EX_RATE -0.02249 (0.2629) -0.00430 (0.7776) -0.01230 (0.4993) -0.00762(0.7626) 

SET 0.00300288 (0.4768) 0.00305309 (0.4425) 0.00305077 (0.6872) 0.00614892 (0.6447) 

P-value(F) 8.87e-06 0.001828 0.000169 0.008199 

Adjusted 

R-Squared 
0.226893 

(22.6893%) 

0.145008 

(14.5008%) 

0.287151 

(28.7151%) 

0.347619 

(34.7619%) 

 

 

BONDS1Y BONDUS10Y WTI SPOTGOLD EX_RATE SET  

1.0000 0.3052 0.2086 -0.0613 -0.0371 0.1613 BONDUS1Y 

 1.0000 0.1866 -0.3358 -0.1072 0.2143 BONDUS10Y 

  1.0000 0.0781 -0.2396 0.4102 WTI 

   1.0000 -0.4012 0.2266 SPOTGOLD 

    1.0000 -0.3072 EX_RATE 

     1.0000 SET 
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ตารางที่ 5 ผลทดสอบ Multiple Regression Analysis ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดย

แกปญหาดวย HAC standard errors และHC3 Jackknife  ของแบบจำลองกองทุนรวมทองคำ 

 

Variable 
SCBGOLD KGDRMF BGOLD KTGOLD 

Coefficient (Prob.) 

BONDUS1Y -0.00249 (0.3944) -0.00166 (0.8896) -0.00396 (0.7221) -0.01721 (0.1585) 

BONDS10Y -0.00475 (0.8260) -0.00958 (0.5877) -0.00743 (0.6661) -0.01556 (0.5264) 

WTI -0.00643 (0.7606) -0.00486 (0.8155) -0.00240 (0.9112) 0.03869 (0.1569) 

SPOTGOLD 0.67803 (<0.0001)*** 
0.66116 

(<0.0001)*** 
0.66690 (<0.0001)*** -0.13554 (0.1593) 

EX_RATE 0.70479 (0.0006) *** -0.13531 (0.4838) 0.70209 (0.0004)*** -0.46923 (0.0618)* 

SET -0.06398 (0.3559) -0.039934 (0.5614) -0.06330 (0.3514) 0.01708 (0.8271) 

P-value(F) 4.88e-16 1.42e-23 8.24e-17 0.172363 

Adjusted 

R-Squared 

0.629446 

(62.9446%) 

0.633626 

(63.3626%) 

0.639307 

(63.9307%) 

0.030657 

(3.0657%) 

      

     ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ป (BONDUS10Y), ราคาทองคำตลาดโลก 

(SPOTGOLD) และอัตราแลกเปล่ียนบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (EX_RATE) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

ตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคำ อยางมีนัยสำคัญ และตัวแปรอีก 3 ตัวแปรคือ อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 1 ป (BONDUS1Y), ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI), และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสำคัญ กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมทองคำ แสดงใหเห็นวาทั้ง 3 ตัวแปรนี้ไมสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนรวมทองคำ ในสวนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ประกอบไปดวย 1) SCBFP 2) KPLAN1 3) BFIXED 4) KTFIX1Y3Y มี

คา Adjusted R-Squared หรือความนาเชื ่อถือของแบบจำลองเทากับ 22.6893%, 14.5008%, 28.7151% และ

34.7619% ตามลำดับ ในสวนของกองทุนรวมทองคำ ประกอบไปดวย 1) SCBGOLD 2) KGDRMF 3) BGOLD 4) KTGOLD 

มีคา Adjusted R-Squared หรือความนาเชื่อถือของแบบจำลองเทากับ 62.9446%, 63.3626%, 63.9307% และ 

3.0657%  ซึ่งผลการศึกษาพบวา กองทุนรวมตราสารหนี้ทุกกองทุนมีคา P-Value นอยกวา 0.05 ซึ่งจะปฏิเสธสมมุติฐาน H0  

หมายความวา ที่ไมมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม และยอมรับสมมุติฐาน H1 ที่วามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 

ตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม และในสวนของกองทุนรวมทองคำ มีเพียงกองทุน KTGOLD ที่มีคา P-Value มากกวา 0.05 

ซึ่งจะยอมรับสมมุติฐาน H0  หมายความวา ที่ไมมีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม และปฏิเสธสมมุติฐาน H1 ที่วามี

ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
     
     จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ ดวยวิธี Multiple 

Regression Analysis ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด Ordinary Least Squares: OLS โดยใชขอมูลรายสัปดาหตั้งแต มกราคม 

พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 สามารถสรุปผลการศึกษาปจจัยสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 

ไดวา ตัวแปรหรือปจจัยที่มีความสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไดแก 1.อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 

ป (BONDUS10Y) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้และมีทิศทางตรงกันขาม ซึ่งจะ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปารณีย ทิพยสุขวัฒนา (2557) และ ธันยนันท ศรีพัฒนพิบูล (2558) 2.ราคาทองคำตลาดโลก 

(SPOTGOLD) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้และมีทิศทางเดียวกัน สวนตัวแปรที่สงผล

ตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคำ  ไดแก 1.ราคาทองคำตลาดโลก (SPOTGOLD) และ 2.อัตราแลกเปลี่ยนบาท

ตอดอลลารสหรัฐฯ (EX_RATE) อยางมีนัยทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคำในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัญญาณ มาตา (2554) และ สันติภาพ เพียรวนิช (2557) และ ธนาวุฒิ แกวอินทร (2563) พบวา 

ราคาทองคําในตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมทองคํา  

     สวนตัวแปรที่ไมสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ ไดแก  อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 1 ป (BONDUS1Y) ราคาน้ำมันดิบโลก (WTI) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) โดยสาเหตุที่ทำใหตัวแปรทั้ง 3 ปจจัย ไมเปนไปตามสมมุติฐาน เนื่องจาก ชวงระยะเวลาที่ศึกษาเปนชวงที่ประเทศไทย

รวมถึงทั่วโลกประสบปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด19 พ.ศ. 2563 และภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน จากเหตุการณ

ทางการเมืองในประเทศไทย  

     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ชวยใหผูสนใจและนักลงทุนสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนทองคำได ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และ

กองทุนรวมทองคำ รวมถึงชวยในการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักลงทุนสามารถเลือกการลงทุนไดในภาวะที่มีความผัน

ผวน โดยควรใหการตัดสินใจของนักลงทุนนันใหความสนใจกับปจจัย 3 ตัว คือ BONDUS10Y,SPOTGOLD, EX_RATE  ทั้งนี้ 

นักลงทุนตองคำนึงถึงปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดอื่นๆ และประเมินความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได เนื่องจากการลงทุน

ในกองทุนรวมที่เปนสินคาโภคภัณฑนั้นมีระดับความเส่ียงที่สูง อัตราผลตอบแทนมักมีความผันผวนของราคาคอนขางมาก ควร

ศึกษาขอมูลของกองทุนแตละกองทุนกอนการตัดสินใจลงทุนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

   สำหรับขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งตอไป ควรเปลี่ยนเปนใชขอมูลรายเดือน และเพิ่มระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเปน 5 ป 

หรือ 10 ป เพื่อใหผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากและแมนยำมากยิ่งขึ้นในการศึกษาครั้งตอไปไมควรใชกองทุนรวม RMF 

หรือ กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมาใชในการศึกษา ควรใชกองทุนรวมที่ไมมีเงื่อนไขที่จำกัดในการลงทุน เพื่อใหผลการศึกษาที่

ไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำที่เฉพาะเจาะจง

มากยิ่งขึ้น เพื่อใหผลการศึกษาสะทอนปจจัยที่สงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนที่ดียิ่งขึ้น และควรเลือกตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาที่เปนที่สนใจจากนักลงทุนใหเพิ่มมากขึน้ นอกจากกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมทองคำ รวมถึงกองทุนของ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อใหผลการศึกษาที่ได สามารถใชในการตัดสินใจในการลงทุน

กองทุนรวมที่เพิ่มมากขึ้น 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ

กรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล โดยทำการศึกษาขอมูลเปนรายเดือน ขอมูลเริ่มศึกษาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 ถึง 

กุมภาพันธ 2565 จำนวน 29 กองทุน ทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีการสรางแบบจำลองโดยวิธีการใชสรางสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวาดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหง

ประเทศไทย อัตราเงินเฟอ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ

กรณีไมจายเงินปนผล และ ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย อัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอ ดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุน

ในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล  สวนราคาน้ำมันดิบ ไมมีความสัมพันธกับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศทั้งกรณีจายเงนิ

ปนและไมจายเงินปนผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

คำสำคัญ: กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ, มูลคาหนวยลงทุน, จายเงินปนผล 

 

Abstract 
The objective of this research was to study the factors affecting the investment unit value of Foreign 

Investment Fund in case dividend payment and no dividend payment. The monthly secondary data were 

used from August 2018 until February 2022 for 29 funds were tested using multiple linear regression analysis 

(MLR). According to the results of this study, Thailand consumer price index (CPI), Thailand policy interest 

rate (PR) and Inflation (INF) positively affected on the Investment Unit Value of Foreign Investment Fund in 

case no dividend payment. And Thailand consumer price index (CPI), Bank of Thailand policy interest rate 

(PR) and currency exchange rate between Thai Baht and US Dollar (THB_USD) positively affected on the 

Investment Unit Value of Foreign Investment Fund in case dividend payment and Oil price were not 

statistically significant. 

 

Keywords: Foreign Investment Fund, Net Asset Value, Dividends 
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1. บทนำ 

ปจจุบันมีแนวคิดการลงทุนในการหารายไดจากการลงทุนในรูปแบบตางๆมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย

ทางเลือก ซึ่งกองทุนรวมเปนหนึ่งในเครื่องมือในการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง  ทำใหปจจุบันไดรับความนิยมในการลงทุนของ

บุคคลที่สามารถรับความเสี่ยงไดในระดับที่สูง ซึ ่งการลงทุนในกองทุนรวมนั้นจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกตางกันตาม

จุดมุงหมายของการลงทุนในแตละกองทุน ทำใหกองทุนรวมในแตละกองทุนมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดรับแตกตางกัน 

โดยหลักทรัพยที่เสนอขายกันอยูภายในประเทศแมจะมีใหเลือกลงทุนจำนวนหนึ่ง แตก็มีความหลากหลายไมมากนักถาเทียบ

กับตางประเทศที่พัฒนาแลว จึงไดมีการนำเงินไปลงทุนตางประเทศ หรือที่เรียกวา กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 

นอกเหนือจากการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนแลว ยังเปนการกระจายความเสี่ยงอีกดวย โดนนักลงทุน

สามารถเลือกไดวาตองการลงทุนในกองทุนที่ใหผลตอบแทนในรูปแบบใดทั้งกรณีจายเงินปนผล และไมจายเงินปนผล ซึ่ง

กอนที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนกองใดกองหนึ่งนั้น จะตองมั่นใจวาบริษัทจัดการหลักทรัพยของกองทุนนั้นมี

ความนาเชื่อถือ และพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งปจจุบันมีบริษัทจัดการหลักทรัพยจำนวน 23 บริษัท ครั้งนี้

ผูจัดทำไดเลือกศึกษากองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตางประเทศมากติดอันดับ 1 ใน 3 ของธนาคารพาณิชยไทย (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2564) โดยมีภาครัฐเปนผูถือหุนราย

ใหญ ชวยสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณดานความมั่นคง ธนาคารกรุงไทยมีสวนแบงตลาดเปนอันดับตนๆ ของระบบ

ธนาคารพาณิชยไทย ทั้งดานสินทรัพย สินเชื่อ และเงินฝาก รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตไดพรอมทั้งฐานลูกคากวาง

และมีความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคารัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย มีทางเลือก

ในการลงทุนที่หลากหลายทำใหแตละคนสามารถจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนที่แตกตางกันซึ่งการลงทุนในแตละแบบก็ให

ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกตางกัน ในปจจุบันมีการลงทุนมากขึ้น ตราสารทางการเงินที่มีโครงสราง

ซับซอน การใหผลอบแทนที่มีเงื่อนไขแตกตางกัน ผูลงทุนตองพิจารณาความเส่ียงใหเหมาะสมกับชวงอายุและระดับความเส่ียง

ที่ตนยอมรับได ดวยเหตุนี ้จึงตองมีการศึกษาวาปจจัยใดที่จะสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล เพื่อเปนแนวทางของนักลงทุนในการลงทุนที่ตองการจะลงทุนใน

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศและสามารถนำไปใชประโยชนในการวางแผนในการตัดสินใจการลงทุนได 

 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย 
จากที่มาและความสำคัญขางตน จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล โดยมีวัตถุประสงคดังคอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยเศรษฐศาสตรมหภาค ปจจัยเฉพาะกองทุน และ มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ

กรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงิน

ปนผลและไมจายเงินปนผล  

 

1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน (Net Asset Value: NAV) การคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของหลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนไวทุกวันทำการซึ่งการตีมูลคา (Valuation) หลักทรัพยและทรัพยสินที่กองทุน

ลงทุน ตองเปนไปตามหลักการ Mark to Market กลาวคือตองคำนวณจากราคาปดหรือราคาปดครั้งสุดทาย ทฤษฎีความ

ตองการถือเงนิของเคนส (John Maynard Keynes, 1936) กลาววาประสิทธิภาพของทุนหนวยสุดทาย (Marginal Efficiency 

of Capital) คือผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเมื่อหักคาผลิตออกแลวตอมามูลคาของทุนที่ลงทุนเพิ่มหนึ่งหนวย ประสิทธิภาพ

ของทุนหนวยสุดทายจะลดลงเมื่อการลงทุนเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ  และอัตราดอกเบี้ย (Rate of Interest) อัตราดอกเบี้ย

ขึ ้นอยู กับความตองการถือเงินหรือความตองการสภาพคลอง (Liquidity Preference) และปริมาณเงิน (Quantity of 

Money) อัตราดอกเบี้ย คือ ผลตอบแทนของการไมถือเงินสด หากอัตราดอกเบี้ยสูงความตองการเงินก็มีนอย และหากอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำความตองการเงินก็มีมาก 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศนั้นคือการไม

นำเงินลงทุนทั้งหมดทิ้งไวแคในประเทศไทยเทานั้น ตามแนวคิดเรื่อง ‘การกระจายความเสี่ยง (Diversification)’ (Harry 

Markowitz, 1990) กลาววา นักลงทุนจะสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได ดวยกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย

ทางการเงินที่หลากหลาย  

สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศนั้นเปนกองทุนที่จะระดมทุนไปลงทุนในตางประเทศในรอบปบัญชีไมนอย

กวา 80% ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน และเปนการลงทุนที่มี ‘ความเสี่ยงที่สูงกวา’ การลงทุนในประเทศ ซึ่งมีอยู 2 

รูปแบบดวยกัน ไดแก 1.Feeder Fund เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมหลักในตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master 

Fund) ซึ่งเปนรูปแบบที่กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศในไทยสวนใหญทำกัน นโยบายการลงทุนก็จะเปนไปตามนโยบาย

ของกองทุนหลัก และผลตอบแทนก็จะไปในทิศทางเดียวกันกับกองทุนหลักเปนสำคัญ 2. Fund of Funds เป นกองทุน

รวมที่ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศที่มากกวา 1 กองทุนขึ้นไป ผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศก็จะ

เปนไปตามกองทุนตางประเทศที่กองทุนเลือกลงทุนโดยคำนวณตามน้ำหนักการลงทุนเปนสำคัญ 

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเงินปนผลโดยสรุปไดดังนี้ (นพดล สังขลาย, 2559) เปนนโยบายที่ฝายบริหารของธุรกิจ 

ใชในการจัดสรรผลกำไรใหแกผูถือหุนใหญในรูปแบบของเงินปนผล โดยมีการกำหนดเปนอัตราการจายไว การที่ธุรกิจจะจาย

ตัวแปรอสิระ (X) 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาค 

1. ดชันีราคาผูบ้ริโภค (Customer Price Index)  

2. อตัราดอกเบ้ียนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 

(PR) 

3. อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

(Exchange rates : THB/USD) 

4.  อตัราเงินเฟ้อ (INF) 

5.  ราคานํ้ามนั (OIL) 

ตัวแปรตาม (Y) 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี

ลงทุนในต่างประเทศทั้งกรณีจ่ายเงิน

ปันผลและไม่จ่ายเงินปันผลของ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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หรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ไดแก สภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการกูยืม ขอจำกัดในสัญญากูยืม หากธุรกิจ

มีกำไรและนำมาจัดสรรจายเงินปนผลทั้งหมด จะสงผลใหธุรกิจมีเงินทุนนอยลง แบงเปน 1. นโยบายปนผลที ่ไม แตกต าง 

(Dividend irrelevance theory) เปนแนวคิดที่วา นักลงทุนเชื่อวาการจายเงินปนผลหรือไมนั้นไมมีความแตกตางกัน จาก

การศึกษาของ Modigliani and Miller ซึ่งเปนผูเสนอทฤษฎี M-M Theory ไดกลาวถึงการจายเงินปนผลวา หากนโยบายการ

ลงทุนของบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลง การจายเงินปนผลจะไมกระทบกับความมั่งคั่งของผูถือหุนของบริษัท 2. ทฤษฎีลกูนกใน

กำมือ (The bird in the hang theory) เปนแนวคิดที่สนับสนุนการจายเงินปนผลของบริษัท ทฤษฎีนี้เสนอโดย Gordon, M. 

J. (1993) และ Lintner, J. (1962) กลาววา นักลงทุนมีความพอใจในผลตอบแทนในรูปเงินปนผลปจจุบัน มากกวากำไรจาก

ราคาหุนสามัญในอนาคต เพราะวานักลงทุนไมมีความมั่นใจวาจะไดกำไรจากการขายหุนมากนอยแคไหนในอนาคตอีกทั้งหาก

ไดรับเงินปนผลในอัตราที่สูง ราคาหุนสามัญก็จะสูงขึ้น สะทอนใหเห็นวาการจายเงินปนผลมีความสำคัญตอมูลคากิจการ 3.

ทฤษฎีความแตกตางทางภาษี (Tax preference theory) เปนแนวคิดที่เสนอโดย Litzenberger, R. H. and Ramaswamy, 

K. (1979) กลาววา การจายเงินปนผลจะทำใหนักลงทุนเสียประโยชนทางภาษี โดยนักลงทุนจะยอมรับเงินปนผลที่อัตราต่ำ

มากกวาอัตราสูง เนื่องจากจะทำใหเสียภาษีนอยกวา เพราะรายไดจากเงินปนผลจะตองเสียภาษี หากไดรับเงินปนผลอัตราทีสู่ง

ยอมเสียภาษีอัตราที่สูงเชนกัน นักลงทุนจึงยอมรับการจายเงินปนผลอัตราต่ำ ซึ่งเปนประโยชนทางภาษี 

2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีผลตอบแทนของกองทุน สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (2548) ไดกลาววาผลตอบแทนที่ผูถือ

หนวยลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในกองทุนรวม โดยที่ ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับผลตอบแทนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 1. 

ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปนผล (Dividend) ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถรับผลตอบแทนใน รูปแบบของเงินปนผลก็ตอเมื่อ

กองทุนรวมที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูนั้นมีนโยบายจายเงินปนผลเทานั้น ในกรณีที่กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผลกองทุนก็

จะนำกำไรที่ไดไปลงทุนตอเพื่อเพิ่ม มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยผลตอบแทนในรูปแบบนี้ผูที่ไดรับเงินปนผลจะตอง

นำเงินที่ไดไปคำนวณภาษีดวย (สามารถหัก ณ ที่จายได) 2. ผลตอบแทนในรูปแบบสวนเกินมูลคาหนวยลงทุน (Capital Gain) 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถรับ ผลตอบแทนในรูปแบบของสวนเกินมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย (NAV ตอหนวย) ไดก็ตอเมื่อผู

ลงทุนขายคืนหนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินตอหนวย ณ ตอนที่ขาย คืนมีมูลคาสูงกวาตอนที่ผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนมา โดย

ผลตอบแทนในรูปแบบนี้ผูลงทุนไมตองนำไปคิดคำนวณภาษี 

2.2.5 แนวความคิดพื้นฐานของดัชนีราคาผูบริโภค (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา, 2543) ) เปนเครื่องมือทางสถิติ ที่ใชวดั

การเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินคาและบริการในปริมาณที่เทากันในชวงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับ ราคาสินคาอยาง

เดียวกันในชวงเวลาตั้งตน เรียกวา ปฐาน (Base Year) สำหรับใชวัดคาครองชีพ และภาวะเงินเฟอของประเทศ ซึ่งเปนขอมูล

ดัชนีเปนขอมูลชี้วัดที่สำคัญที่บงบอกวาประเทศมีความกาวหนามากนอยเพียงใด โดยขอมูลดัชนีสามารถนำไปวิเคราะห การ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และใชในการอางอิง ถึงมูลคาตาง ๆ ในอดีตที่ผานมา ซึ่งสำนักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา ไดมีการจัดทำดัชนีไวในหลายป ฐานและใหบริการแกบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อนำไปใชในการอางอิงและ

วิเคราะหการเติบโตและเสถียรภาพของประเทศ 

2.2.6 อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rates) คือ ราคาของเงินตราตางประเทศสกุลหนึ่งเมื่อ เทียบกับอีกสกุล

หนึ่งในตลาดเงินตราตางประเทศ หรือตลาดปริวรรตเงินตรา (Foreign Exchange Market) ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนจะเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศในแตละชวงเวลาปจจัยสำคัญที่กำหนดอัตราแลกเปล่ียน ไดแก 

มูลคาการคาและกระแสเงินลงทุน ระหวางประเทศ รวมทั้งการคาดการณของผูเลนตางๆ ในตลาดอีกดวย โดยธนาคารแหง

ประเทศไทยมีแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อดูแลเสถียรภาพ โดยไมไดกำหนดเปาหมายวาอัตราแลกเปลี่ยน 

ควรจะอยู ณ คาใดคาหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะคอยติดตามและดูแลใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวสอดคลองกับ พื้นฐานทาง
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เศรษฐกิจ และไมผันผวนมากเกินไป จนเปนอุปสรรคตอการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ และ กอใหเกิดผลกระทบดานลบที่

รุนแรงตอระบบเศรษฐกิจการเงิน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563ข) 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

จากการศึกษาเรื่องผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคตอดัชนีหลักทรัพยกลุมพลังงานในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยพรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงปจจัยทาง

เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงาน โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาไดแก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ 

ราคาน้ำมันดิบในตลาด DUBAI ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนระหวางดอลลารสหรัฐกับเงินบาท ซึ่งใช

ขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2537 ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2547 และใชวิธีการทดสอบดุลยภาพในระยะ

ยาวของ Johnansen-Juselius (1990) และวิธี Enple and Granger ผลการศึกษาพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 

เดือนอัตราเงินเฟอ ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางดอลลารสหรัฐกับเงินบาท และราคาน้ำมันดิบ 

DUBAI ที่มีการซื้อขายลวงหนา 1 เดือน ไมมีความสัมพันธกันและไมมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานระยะ

ยาว แตวิธีการ Engle and Granger พบวา ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และราคา

น้ำมันดิบ DUBAI ที่มีการซื้อขายลวงหนา 1 เดือนมีผลกระทบตอดัชนีหลักทรัพยในกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน 

จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางดาน เศรษฐศาสตรมหภาคที่มีตอผลตอบแทนของกองทุนรวม

ในประเทศไทยของ อนุศักดิ์ พลรบ (2550) พบวาการวิเคราะหปจจัย ทางดานเศรษฐศาสตรมหภาคที่ใชในการศึกษา ไดแก 

ดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีราคาผูบริโภค ราคาน้ำมันดิบตลาดสิงคโปร อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบีย้ในตลาดซื้อคืนพันธบัตร 14 วันกับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนผสมแบบ ยืดหยุนทั้งหมด 5 

กองทุนซึ่งมีผลประกอบการที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกในชวงป พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งประกอบดวย กองทุนเปดมอรแกนสแตนลีย

คันทรีฟนด กองทุนเปดอยุธยาทุนมงคล กองทุน เปดอยุธยาธนมงคล กองทุนเปดยูโอบีสมารทมิเลนเนียมโกรวธและกองทุน

เปดไทยพาณิชยปฐม กาวหนา โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือนชวงเดือนมกราคมป พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 

ดวยการใชวิธีการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวของ Johansen-Juselius พบวา ผลตอบแทนของกองทุนรวม

สวนใหญมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและดัชนีราคาผูบริโภค ในขณะ

ที่ราคาน้ำมันดิบสิงคโปร อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาหสหรัฐและอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร 14 วันจะมี 

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันกับผลตอบแทนของกองทุนรวม ซึ่งคลายกับงานวิจัยของ ธนพร อุตโมงค (2554) ที่ได

ทำการศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคกับ อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียน

กองทุนชวงป 2548 ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ทั้งหมด 150 กองทุน โดยใชปจจัยทาง

เศรษฐศาสตรมหภาคไดแก การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม (MPI) การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ 

(INF) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (INT) การเปลี่ยนแปลงของราคานามันดิบดูไบ (OIL) การเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ (M2) และ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทกับดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(EXE) ผลการศึกษาสามารถสรุปผลไดวา ปจจัยทางเศรษฐศาสตร  มหภาคที่มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของกองทุน

รวมทุกประเภทมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบดูไบ รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินบาทกับดอลลารสหรัฐอเมริกา สวนปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีความสัมพันธตออัตราผลตอบแทนของ กองทุน

รวมทุกประเภทนอยที่สุด คือ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ 

นอกจากนี้งานวิจัยของ มรุต กลัตเจริญ และ สุกัญญา ยอดยิ่ง (2564) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอหนวยลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารทุนซึ่งบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ที่มีขนาดใหญ 3 อันดับแรก โดยใช

ขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 ถึง ไตรมาสที 4 พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งหมด 40 ไตรมาส และ
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ประมาณคาแบบจำลองดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหูคุณ (Multiple Linear Regression) ผล  การศึกษาพบวาปจจัยที่

มีผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนกองทนุรวมตราสารทุนทัง้ 3 กองทุนรวม ณ ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค 

(CPI) พบวามีผลกระทบเชิงบวกตอมูลคาหนวยลงทุน เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคนั้นสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา

สินคาและบริการ ซึ่งถาราคาสินคาและบริการปรับตัวสูงขึ้นจะทำใหรายไดและกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหราคา

หลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) พบวามีผลกระทบเชิงลบตอมูลคาหนวยลงทุน โดยดัชนีการลงทุน

ภาคเอกชนนั้นสะทอนถึงภาพรวมของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการภายในประเทศ ซึ่งในชวงระยะเวลาในการศึกษา

นั้นบริษัทจดทะเบียนมีผลการดำเนินงานที่เติบโตในระดับที่ต่ำกวาภาพรวมของการลงทุนทั้งประเทศ และอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย (MPC) พบวามีผลกระทบเชิงลบ ตอมูลคาหนวยลงทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสงผลตอการบริโภคสินคา

และบริการของภาพรวม ภายในประเทศ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยูในระดับต่ำจะสงผลทำใหตนทุนดอกเบี้ยของภาคธุรกิจ 

และภาคครัวเรือนลดลง จึงทำใหมีการใชจายและลงทุนมากขึ้น 

 

3. วิธีการวิจยั 

3.1  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary data) ที่มีลักษณะเปนอนุกรมเวลา (Time-series data) โดยรวบรวม

ขอมูลยอนหลังเปนรายเดือนของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทั้งหมดที่ตองการศึกษา ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 ถึง 

กุมภาพันธ 2565 เปนจำนวน 43 เดือน โดยทำการเลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 29 กองทุน จากกองทุนทั้งหมด 52 กองทุน โดยเลือกกองทุนที่เปดดำเนินการ

มาแลวไมต่ำกวา 3 ปและปจจุบันยังดำเนินการอยู และตัวแปรตามที่ทำการศึกษาไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค อัตราดอกเบี้ย

นโยบายธนาคารแหงประเทศไทย  อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ อัตราเงินเฟอ และราคาน้ำมันดิบ โดยแบง

การศึกษาออกเปน 2 แบบจำลอง คือในกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล 

 

3.2 วิธีการวิเคราะหขอมูล   

1. การวิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จะทำการศึกษาวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในตางประเทศ และทำการหาคาทางสถิติ ประกอบดวย คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด

และคาตำ่สุดของปจจัยตาง ๆ ในชวงทำการศึกษาขอมูล  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะทำการศึกษาวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน

รวมที่ลงทุนในตางประเทศ โดยใชวิธีวิเคราะหทางเศรษฐมิติในการประมาณคาดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ 

(Multiple Linear Regression) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
จากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปน

ผลและไมจายเงินปนผลของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยการรวบรวมขอมูล ของตัวแปร

ตางๆ ในลักษณะเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประเภทอนุกรมเวลาแบบรายเดือน ทำการคำนวณหาคาทางสถิติ

และความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลและ
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ไมจายเงินปนผล โดยผูวิจัยจะทำการนำเสนอขอมูลประกอบดวย 2 สวนคือผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และผลการ

วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 

สวนที่ 1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของแตละตัวแปรที่ศึกษา  

ตารางที่ 1 มูลคาหนวยลงทุนเฉล่ียของแตละประเภทของกองทนุรวมที่ลงทุนในตางประเทศของบรษิัทหลักทรพัย จัดการ

กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

ประเภทกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
จำนวนกองทุน มูลคาหนวยลงทุนเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายปนผล 25 12.487 1.078 

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายปนผล 4 11.064 0.398 

ผลตารางที่ 1 สามารถสรุปไดวา กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผลมีมูลคาหนวยลงทุนเฉล่ีย 

12.487 บาท/หนวย ซึ่งมากกวากรณีจายเงินปนผลที่มีมูลคาหนวยลงทุนเฉลี่ย 11.064 บาท/หนวย สอดคลองกับแนวคิดและ

ทฤษฎีผลตอบแทนของกองทุน ที่วาในกรณีที่กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผลกองทุนก็จะนำกำไรที่ไดไปลงทุนตอเพื่อเพิ่ม

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม สงผลใหมูลคาหนวยลงทุนนั้นเพิ่มขึ้นตาม สวนกรณีที่มีการจายเงินปนผล จะสงผลให

มูลคาทรัพยสินสุทธิลดลง เนื่องจากเปนการนำกระแสเงินสดที่ไดจากผลการดำเนินงานออกมาจายใหนักลงทุนในรูปแบบเงิน

ปนผล สงผลกับมูลคาหนวยลงทุน หากพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกองทุนรวมที่ลงทนุในตางประเทศกรณีไมจายเงนิปนผล

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ 0.398 ซึ่งต่ำกวากรณีจายเงินปนผลที่มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่รอยละ 1.078 แสดงใหเห็น

วากองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลมีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงกวากองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ

กรณีไมจายเงินปนผล 

 

สวนที่ 2 การวิเคราะหสถิติเชงิอนุมาน 

การวิเคราะหความสัมพันธจะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนตางประเทศกับ

ปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาค ตั้งแตเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  

4.1)   ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือปจจยัทางเศรษฐศาสตรมหภาคทั้ง 5 ปจจยั 

  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคทั้ง 5 ปจจัยและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่

ลงทุนในตางประเทศ ดวยวิธีการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) อาจทำใหผลการวิเคราะหคลาดเคลื่อนไดหากตัวแปร

อิสระสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) ดังนั ้นจึงทำการทดสอบตัวแปรอิสระทั ้ง 5 ตัวแปร ซึ ่งไดแก ดัชนีราคาผู บริโภค 

(Customer Price Index) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (Exchange rates : THB/USD)  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ธนาคารแหงประเทศไทย (Interest rate) ราคาน้ำมัน (OIL) และ อัตราเงินเฟอ (INF) ดวยการหาคาความสัมพันธ (Correlation 

Coefficients) พบวา คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกคู มีคานอยกวา 0.8 แสดงวาตัวแปรอิสระทุกตัวไมมี

ความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือไมกอใหเกิด Multicollinearity และเพื่อใหการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอิสระสามารถ

สะทอนแนวโนมความสัมพันธที่มีตอมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศไดอยางแทจริง ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบ

ปญหาทางสถิติดังนี้ การตรวจสอบความน่ิงของตัวแปร (Unit Root Test) โดยใชวิธี Augmented Dickey-Fuller (ADF) พบวา

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR)  อัตราเงินเฟอ (INF) ขอมูลมีลักษณะ Stationary ที่ระดับ Level สวนคา 

Prob มากกวา 0.01 แสดงวาขอมูลมีลักษณะ Non-stationary ที่ระดับ Level  ตอมาจึงทำการ 1st Difference พบวา ราคา

น้ำมัน (OIL) ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) ราคาน้ำมัน 
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(OIL) ขอมูลมีลักษณะ Stationary ที่ระดับ 1st Difference ที่นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 จากการตรวจสอบปญหา Autocorrelation 

จากคาสถิติ Durbin-Watson (D.W.) ของทั้ง 2 กรณี คือจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผล มีคาเทากับ 0.91257 และ 1.18203 

ซึ่งจากการเปดตาราง Durbin-Watson statistic ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ที่ n=43 และ k=5 พบวา dL  = 1.2378 และ  du  = 

1.7762 ซึ่งอยูในชวงปฏิเสธ H0  มีปญหา Autocorrelation เกิดขึ้น จึงมีการแกปญหา Autocorrelation โดยการเพิ่มตัวแปร

ถดถอย (Autoregressive) ลำดับที่ 1 คือ AR(1)  ในสมการซึ่งทำใหคาสถิติ Durbin-Watson ที่ไดเทากับ 1.84884 และ 1.94433 

ซึ่งอยูในชวงยอมรับ H0  ไมมีปญหา Autocorrelation เกิดขึ้น และจากการตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity พบวาคา 

Prob. F ของทั ้ง 2 กรณี เทากับ 0.0812 และ 0.7084 ตามลำดับ และ คา Prob. Chi-Square เทากับ 0.1380 และ 0.5477 

ตามลำดับ ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก สรุปไดวาคาความแปรปรวนของตัวคลาดเคล่ือนคงที่ 

หรือไมมีปญหา Heteroskedasticity 

4.2)  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

      การวิเคราะหความสัมพันธจะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนตางประเทศ

กับปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาค ตั้งแตเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) โดยแบงออกเปน 2 กรณี 

 

1) กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผล 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic P-value 

DLOG(CPI) 0.64639 0.33580 1.92494 0.0626** 

DLOG(THB_USD) -0.22750 0.36021 -0.63159 0.53190 

DLOG(PR) 0.15204 0.02878 5.28296 0.0000* 

INF 0.01671 0.00948 1.76126 0.0872** 

DLOG(OIL) 0.00770 0.02762 0.27880 0.78210 

Constant 0.00366 0.00689 0.53075 0.59900 

R-squared = 0.464746 
Prob (F-statistic) = 0.001922 

Adjust R-squared = 0.354547 

* show the P-value is significance level at 0.01 

** show the P-value is significance level at 0.10 

ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไม

จายเงินปนผลของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน 

(Multiple Regression)  ซึ่งสามารถคำนวณคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรและคา t-statistic ของตัวแปรเพื่อตรวจสอบความ

นาเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอยเชิงซอน จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาค ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัวแปรที่สงผลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผล ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหง

ประเทศไทย (PR) และ อัตราเงินเฟอ (INF) โดยคา R-squared เทากับ 0.46474 แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้งหมดมีอิทธิพล
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หรือสามารถรวมพยากรณตัวแปรตามคือ มูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผลเทากับ

รอยละ 46.47 ซึ่งสวนตางอีก 53.53 อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดนำมาศึกษาครั้งนี้ โดยมีคา Adjusted 

R-squared เทากับ 0.35454 ซึ่งสามารถประมาณคาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคตอมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล โดยนำผลการวิเคราะหมาเขียนเปนสมการเชิงพยากรณไดดังนี้ 

NAVFCG =  0.00366 +  0.64639* DLOG(CPI) -0.22750* DLOG(THB_USD) +0.15204DLOG(PR)  

+ 0.01671*INF + 0.00770*DLOG(OIL) 

 

2) กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic P-value 

DLOG(CPI) 0.42342 0.23935 1.76901 0.0859** 

DLOG(THB_USD) -0.33155 0.17006 -1.94652 0.0595** 

DLOG(PR) 0.07143 0.03100 2.30394 0.0275* 

INF 0.02421 0.00444 5.45532 0.0000* 

DLOG(OIL) 0.01781 0.01289 1.38456 0.17520 

Constant 0.00104 0.16114 4.09821 0.88760 

R-squared = 0.704564 
Prob (F-statistic) = 0.00000 

Adjust R-squared = 0.643738 

 * show the P-value is significance level at 0.01 
   

 ** show the P-value is significance level at 0.10 
  

 

ผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงิน

ปนผลของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regression)  ซึ่งสามารถคำนวณคาสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรและคา t-statistic ของตัวแปรเพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือทาง

สถิติของสมการถดถอยเชิงซอน จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาค ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา มีตัวแปรอิสระอยางนอยหนึ่งตัวแปรที่สงผลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณี

จายเงินปนผล ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ (THB_USD) และ 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) โดยคา R-squared เทากับ 0.70456 แสดงวาตัวแปรพยากรณทั้งหมดมี

อิทธิพลหรือสามารถรวมพยากรณตัวแปรตามคือ มูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผล

เทากับรอยละ 70.45 ซึ่งสวนตางอีก 29.55 อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดนำมาศึกษาครั้งนี้ โดยมีคา 

Adjusted R-squared เทากับ 0.64374 ซึ่งสามารถประมาณคาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคตอ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล โดยนำผลการวิเคราะหมาเขียนเปนสมการเชิง

พยากรณไดดังนี้ 

NAVFD =  0.00104 + 0.42342*DLOG(CPI) -0.33155*DLOG(THB_USD) +0.07143DLOG(PR)  

+ 00.02421*INF + 0.01781*DLOG(OIL) 
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4.3)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอมูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) แยกเปนรายกองทุน 

การวิเคราะหความสัมพันธจะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมกับปจจัยทาง

เศรษฐศาสตรมหภาค ตั้งแตเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ.2565 โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชงิพหุ

ดวยวิธีถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิเคราะหพบวา การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจทั้ง 5 ปจจัย 

สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 จำนวน 11 กองทุน สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกองทุน

รวมที่ลงทุนในตางประเทศของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

จำนวน 17 กองทุน สวนกองทุนที่เหลือ 11 กองทุน ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (พิจารณาจากคาสถิติ F) ทั้งนี้น้ำหนักของการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ อัตราเงินเฟอ และ ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลและไม

จายเงินปนผล สามารถที่จะอภิปรายถึงตัวแปรตางๆได และใหผลลัพธที่สอดคลองกับงานวิจัยตางๆ ดังตอไปนี้  

1) ปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล

และไมจายเงินปนผล ไดแก 

ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศไทย (CPI) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่

ลงทุนในตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผลที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 กลาวคือเมื ่อการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศไทย (CPI) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.42342 และจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของ

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผลเพิ่มขึ ้นรอยละ 0.64639 สอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั ้งไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุศักดิ์ พลรบ (2550), กชกร ตั้งกิตติเวช (2560) เนื่องจากดัชนีราคา

ผูบริโภคเปนดัชนีชี้วัดภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้น โดยเงินเฟอวัดไดจากทิศทางการปรับตัวของสินคาและบริการ โดยราคาสินคา

และบริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะสงผลใหรายรับของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น สงผล

ตอความเชื่อมั่นในการที่จะเขาไปลงทุนในกองทุนของนักลงทุนมากขึ้น 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผลที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  กลาวคือเมื่อ

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย (PR) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ

มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.07143 และจะสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.15204 ไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  คาดวาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนมองวาการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากจะทำใหไดรับ

ผลตอบแทนมากกวาที่จะเอาเงินลงทุนไปฝากแมวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้น แตผลตอบแทนก็ยังนอยกวานำเงิน

ไปลงทุนอยางอื่น 
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อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับมูลคา

หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 กลาวคือเมื่อการ

เปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (THB_USD) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลตอการเปล่ียนแปลง

ของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผลลดลงรอยละ 0.33155 สอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั ้งไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ มรุต กลัดเจริญ และ สุกัญญา ยอดยิ่ง (2564), อนุศักดิ์ พลรบ (2550) 

เนื่องจากเปนการลงทุนในตางประเทศที่ตองเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งจากความผันผวนของราคาสินทรัพยที่ลงทุนและความผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับนโยบายปองกันความเสี่ยงของแตละแหงทางดานอัตราการ

แลกเปล่ียน ซึ่งอาจจะชวยลดความเส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนลงได  

อัตราเงินเฟอ (INF) มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ

กรณีไมจายเงินปนผลที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 กลาวคือเมื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอ (INF) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 

จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีไมจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 

0.01671 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ อริยา กะภูพันธ (2563) เนื่องจากเมื่ออัตราดอกเบ้ีย

ปรับตัวลดลง จะสงผลใหนักลงทุนไมเลือกที่จะถือเงินสดไวกับตัวเอง เมื่ออัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะหันไปออมเงินใน

รูปแบบอื่นมากกวาการฝากเงิน เชน การลงทุนในหุนและกองทุนรวม เปนตน 

2) ปจจัยที่ไมสงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศกรณีจายเงินปนผล

และไมจายเงินปนผล ไดแก 

ราคาน้ำมันดิบ (OIL) ไมมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนใน

ตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลและไมจายเงินปนผลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่วา

ราคาน้ำมันดิบมีความสัมพันธกับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศทั้งในกรณีจายเงินปนผลและไม

จายเงินปนผลในทิศทางตรงกันขาม เนื่องจากกองทุนรวมที่นำมาทำการศึกษาในครั้งนี้สวนใหญไมไดลงทุนในธุรกิจกลุม

พลังงานหรือในประเทศที่มีการสงออกน้ำมันเปนหลัก 

 

6.  ขอเสนอแนะ 
6.1   ปจจัยที่สงผลกระทบตอมูลคาหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ  นั้นมาจากผลการดำเนินงาน

ของบริษัทกองทุนรวมเขาไปทำการซื้อหลักทรัพย  โดยปกติถาบริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตนั้นจะสงผลทำใหราคา

หลักทรัพยปรับตัวสูงขึ้น เปนส่ิงสำคัญที่ตองคำนึงถึงวากองทุนที่จะลงทุนซื้อหนวยลงทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยกลุมใด 

6.2   นักลงทุนสามารถใชผลการศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยพิจารณาความเสี่ยงจากปจจัยทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีผลตอ

มูลคาหนวยลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ซึ่งนักลงทุนสามารถรับรูและเขาถึงไดงายจากแหลงเผยแพรขอมูลตางๆ 

ในปจจุบัน เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน 
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การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้ 

ผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ(Freeze Dried) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

Marketing mix influencing on buying decision of product freeze dried fruit in 

Bangkok 
 

ภัทราภรณ เสือเพชร1 และ อนุฉัตร ช่ำชอง2 

Phattraphon Sueaphet and Anuchat Chamchong 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ

(Freeze Dried ) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ กลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยใช

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน สถิติที่ใชไดแก คาความถี่,คารอยละ,คาเฉลี่ย,คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช

การวิเคราะหIndependent-Sample T-Test,การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ

ผลการวิจัยปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อพบวาอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตาง

กันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯอยางมีนัยสำคัญ(p<0.05)ในสวนปจจัยดานพฤติ

กรรมศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อพบวาอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ อยางมีนัยสำคัญ(p<0.05) และปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ปจจัยดานราคาที่

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯอยางมีนัยสำคัญ(p<0.05) 

คำสำคัญ: ผลไมฟรีสดราย, ประชากรศาสตร, พฤติกรรมผูบริโภค, สวนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจ 

 

ABSTRACT 
     The sample group was person who bought freeze dried fruit product. A set of questionnaires were used for 

data collection a sample of 400 people analyzed the data  and analyzed by using Frequency, Percentage, 

Mean, Standard Deviation, Independent-Sample T-Test , One-Way Anova and Multiple Regression  Analysis. 

The results of the research showed that importance personal factors to buying decision of product. The results 

also revealed that the differences of age, education, occupation and monthly income were effect to buying 

decision of product freeze dried fruit  in Bangkok that significantly (p<0.05) . Moreover, The results showed the 

differences consumer behavior factors   that effect to the differences of respondents themselves to buying 

decision of product freeze dried fruit in Bangkok (p<0.05). According to the differences  of price  effect to buying  

decision of product freeze dried fruit  in Bangkok insignificantly(p<0.05) 

Keywords: Freeze dried fruit, Demographics, Consumer Behavior, Marketing Mix, Decision-Making Process 
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1.บทนำ 

 

     การแปรรูปสินคาเกษตรมีความสำคัญมากขึ้นจากในอดีตที่ผูประกอบการตองการบรรเทาปญหาราคาตกต่ำและผลผลิตเนาเสีย

ในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสูตลาดจำนวนมากมาสูการสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตางใหกับผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทย

ความตองการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหมที่ตองการผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

มาชวยอำนวยความสะดวกในการรับประทานและรองรับวิถีชีวิตอันเรงรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัวตอเนื่องตามการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้น จากสถานการณขางตนที่คาดวาจะยังคงดำเนินตอไปจึงเปนโอกาสใหผูประกอบการผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะSMEs หัน

มาใหความสำคัญและหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนรายไดและสามารถเขาไปแขงขันในตลาดได(ศูนยวิจัยกสกิร

ไทย,2560)ในป 2560 ที่ผานมาตลาดผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปในประเทศไทยมีมูลคาอยูที่ 2,100 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 

2.7 จากปกอนหนา ปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตนี้มาจากการที่กลุมคนทุกเพศทุกวัยหันมาใสใจกับสุขภาพของตนเองและศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับโภชนาการอาหารมากขึ้น เพราะตองการหลีกหนีจากโรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไมดีตอ

สุขภาพ ผักและผลไมจึงเปนตัวเลือกที่ขาดไมไดสำหรับกลุมคนรักสุขภาพที่ตองการบริโภคอาหารเพื่อประโยชนตอรางกาย สงผล

ใหผักและผลไมแปรรูปเกาะกระแสความตองการนี้ไปดวย ประกอบกับสังคมในยุคปจจุบัน ที่ผูบริโภคไมมีเวลาในการประกอบ

อาหารหรือเลือกซื้อผักและผลไมสดมารับประทานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยใหผูบริโภคเลือกซื้อผักผลไมแปรรูปแทน 

 

รูปที่ 1  มูลคาตลาดผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปในประเทศไทย 

ที่มาEuromonitorInternational,2017 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1553



คานิยมการรับประทานอาหารสดหรืออาหารที่ผานการแปรรูปนอย นาจะเปนปจจัยที่คุกคามการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการ

อาจตองอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถคงรสชาติและคุณคาทางอาหารไดใกลเคียงกับวัตถุดบิตลอดจนปรับผลิตภัณฑให

สอดรับกับลักษณะของผูบริโภคมากทีสุ่ด (ณัฐฐิญา คาไกล, 2562)  ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปชนิดขนมขบเคี้ยวดวยเทคโนโลยีฟรีซด

รายเปนอีกหนึ่งกระบวนการแปรรูปอาหารที่นาสนใจในการลงทุน เนื่องจากใชเทคโนโลยีการทำแหงเยือกแข็งแบบสุญญากาศโดย

การทำแหง (dehydration) ดวยการแชเยือกแข็ง (freezing) ทำใหน้ำเปล่ียนสถานะเปนผลึกน้ำแข็งกอน แลวจึงลดความดัน

เพื่อใหผลึกน้ำระเหิด (sublimation) เปนไอ ดวยการลดความดันใหต่ำกวาบรรยากาศปกติขณะควบคุมใหอุณหภูมิต่ำ เพื่อชวย

รักษาคุณภาพของผลไมทั้งดานกลิ่น สี รสชาติไดดีกวาวิธีการอื่นๆ โดยคุณภาพของผลไมใกลเคียงกับคุณภาพธรรมชาติเดิมของ

ผลไม ปริมาณแคลอรี่ต่ำ คุณคาวิตามินไมสูญหาย และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานซึ่งปจจุบันไดมีการนำเทคโนโลยีฟรซีด

รายมาใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูบริโภคและเปนอีกทางเลือกในการใชวัตถุดิบเพื่อการ

ประกอบอาหารในครัวเรือน การใชเทคโนโลยีฟรีซดราย จะชวยในการเก็บรักษาสารอาหารและสรรพคุณใหอยูในสภาพเดิมไดมาก

ที ่สุด ผลไมที ่นิยมทำฟรีซดรายไดแก ทุเร ียน มังคุด และมะมวง จากขอมูลขางตนจากพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหม 

ที่ตองการผลิตภัณฑอาหารแปรรปูที่ สะดวกในการรับประทานรองรับวถิีชีวิตอันเรงรบีของสังคมและหันมาใสใจสุขภาพเพิ่มมากขึน้

พบวาผลไมแปรรูปจึงเปนอีกทางเลือก อีกทั้งเทคโนโลยีฟรีสดรายเปนเทคโนโลยีใหมที่สามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคใน

ยุคปจจุบันไดและยังมีชองวางทางธุรกิจที่ผูประกอบการสามารถเขามาลงทุนได การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ (Freeze Dried) มุงหวังที่จะทราบถึง ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดาน

พฤติกรรมศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาดในยุคปจจุบัน เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหาแนวทางในการพัฒนากล

ยุทธทางการตลาด และการสงเสริมการขาย สำหรับผูประกอบการดานนี้และแนวทางสำหรับผูประกอบการรายใหมที่จะสนใจเขา

มาลงทุนโดย วัตถุประสงคของการศึกษา คือ 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบกรอบ

(Freeze Dried)ในเขตกรุงเทพมหานครฯ2.เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรที ่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบกรอบ 

(Freeze Dried) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ3.เพื ่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบกรอบ  

(Freeze Dried) ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคือ 1.ประโยชนในการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีเปนขอมูล

สำหรับผูที่สนใจในงานวิจัยเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อนำไปศึกษาตอใหครอบคลุมในพื้นที่จังหวดั

อื่นๆ หรือเพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ2. ประโยชนในการบริหารจัดการ เปนแนวทางในการ

เริ่มตนธรุกิจหรือทำแผนธุรกิจของผูประกอบธุรกิจผลไมแปรรูปและเพื่อศึกษาพฤติกรรม ใหตอบสนองความตองการของลูกคาให

สามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1554



2. ทบทวนวรรณกรมม 

 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรลักษณะประชากรศาสตร(สุณิสา ตรงจิตร, 2559)ไดกลาววา เปน

ความแตกตางที่หลากหลายเกี่ยวกับบุคคล เชน เพศ อายุ อาชีพ ระดับ รายได สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว เปน

ตน โดยแสดงใหเห็นถึงความเปนมาของแตละบุคคล ในอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งความแตกตางและหลากหลายนี้สามารถบงชี้ลักษณะ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ แตกตางกันการตัดสินใจที่แตกตางกันอยางมีสาเหตุจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตร  

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค(สุวดี กันภัย, 2560) ไดวิเคราะหวาการวิเคราะหวา “พฤติกรรมผูบรโิภคเปนการ

คนหาที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคำตอบที่ได 

ชวยใหการจัดการกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม” ดังรายละเอียดนี้1.ใคร 

(Who) อยูในตลาดเปาหมายเปนคำตอบ เพื่อทราบถึงลักษณะของกลุมเปาหมาย 2.ผูบริโภคซื้ออะไร (What) เปนคำถามเพื่อ

ทราบถึงสิ่งที่ตลาดซื้อ 3.ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) เปนคำถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงคในการซื้อ 4.ใครมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ (Who participates in the buying) เปนคำถามเพื่อทราบถึง บทบาทของกลุมตางๆที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจผูซื้อ 5.

บริโภคซื้ออยางไร (How) เปนคำถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 6.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) เปนคำถามเพื่อโอกาส

การซื้อเวลา วันใด 7.ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) เปนคำถามเพื่อทราบถึงโครงการสรางชองทางที่ผูบริโภคจะไปซื้อในชองทางการ

จัดจำหนาย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด(4Ps)(สุดาพร กุณฑลบุตร, 2558 ) ไดอธิบายเกี่ยวกับสวนผสม

ทางการตลาด คือ องคประกอบโดยตรงที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการเสนอตอผูบริโภค ปจจัยที่เกี ่ยวของมี ดังตอไปนี้ 1. 

ผลิตภัณฑ (Product) คือ สินคาหรือผลิตภัณฑที่เสนอขายสูผูบริโภค 2. ราคา (Price) คือ ราคาสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตอง

จายเพื่อใหไดสินคาเหลานั้น ราคานั้นจะตองมีมูลคาสูงกวาตนทุนสินคาหรือบริการ เพื่อจะไดเกิดสวนตางเปนกำไรของกิจการ 3. 

สถานที่ (Place) คือ ชองทางในการนำสินคาเสนอขายผูบริโภค 4. การสงเสริมการจำนาย(Promotion)คือกระบวนการสงเสริม

และกระตุนใหผูบริโภคใชสินคาหรือผลิตภัณฑของกิจการ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ (อัศนอุไร เตชะสวัสดิ์, 2553) ไดกลาววาผูบริโภคทุกคนจะตองตัดสินใจในการเลอืกซื้อ

ผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งกอนที่จะเกิด การตัดสินใจผูบริโภคจะตองผานขึ้นตอนการคิดการกระทําเพื่อใหตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผูบริโภค มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การตระหนักถึงปญหา 2.การ

คนหาขอมูลเมื่อผูบริโภคเกิดความตองการจากการตระหนักถึงปญหาแลวก็จะเริ่มคนหาขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ โดยการ

หาขอมูลนั้น 3.การประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 4.การซื้อเมื่อผูบริโภคไดตัดสินใจ

เลือก ผลิตภัณฑแลวจะเกิดการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจ เปนการซื้อหรือการเชา เปนการแลกเปลี่ยนดวยเงินสด หรือบัตรเครดิต 5.

พฤติกรรมหลังการซื้อ เปนการประเมินผลขณะใชและหลังการใช ถาผูบริโภค เกิด ความพึงพอใจ ก็อาจจะเกิดการซื้อซํ้าในอนาคต

หรือ ในกรณีที่ไมพอใจหรือไมมั่นใจผูบริโภคทิ้งผลิตภัณฑระหวางการใชหรือใชผลิตภัณฑทั้งที่ไมพอใจ และไมเกิดการซื้อซํ้า 
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3. วิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร

ฯ ไมสามารถระบุจำนวนประชากรที่แนนอนได ใชคำนวณผกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบคาประชากร สูตรของ W.G.Cochran(

ภรณี แยมพันธุ, 2559)  ดังนี้ กำหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับ

ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 5% จากการคำนวณไดกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือมาก

ขึ้น จึงเลือกเก็บรวบรวมขอมูลผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบฟรีสดรายในเขตกรุงเทพจำนวน400รายเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลที่รวบรวมไดจากการทำแบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามโดยตรง 

หรือ ใหทำแบบสอบถามผานทาง Google Docs ใน Social Network ทางผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน  1. คำถาม

คัดกรอง การซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ  2. สอบถามขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ขอ โดย

สอบถาม เกี่ยวกับเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ,รายได 3. สอบถามขอมูลดานพฤติกรรมศาสตร แบบสอบถามจำนวน 5 ขอ 

โดยสอบถาม เกี่ยวกับสถานที่ที่ใชในการเลือกซื้อ, จำนวนครั้งในการซื้อ, คาใชจายในการเลือกซื้อ, ประเภทของผลิตภัณฑและ

อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจ 4. สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด4ดานไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาทา

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้นททำการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ในการวิเคราะหขอมูลทั ้งหมด โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) นำมาจำแนกตาม คารอยละ(Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis 

4.ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

การวิจ ัยเร ื ่อง ปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาดที ่ส งผลตอการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขต

กรุงเทพมหานครฯ ผู วิจัยไดทำการศึกษากลุ มตัวอยางที ่เคยซื ้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ โดยใช

แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

4.1. ผลการวิเคราะหดานประชากรศาสตร 

ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 

400 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 326 คน คิดเปนรอยละ 81.5 มีอายุ 21-30 ปจำนวน 248 คน 

คิดเปนรอยละ  62.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.0 มีอาชีพ/พนักงานเอกชน จำนวน 257 

คน คิดเปนรอยละ 64.3 มีรายได 10,000 – 30,000 จำนวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.0   

4.2 ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมศาสตร  
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ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรของผูตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 

400 คนพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือสถาณที่ที่นิยมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบคือ หางสรรพสินคา จำนวน 

143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 จำนวนครั้งในการซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบคือ นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน จำนวน 260 คน คิดเปน

รอยละ 65.0 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบคือ ตอ 1 ครั้ง  100 – 499 บาท จำนวน 233 คน คิดเปนรอย

ละ 58.3  ประเภทของผลิตภัณฑผลไมอบกรอบคือ ทุเรียนอบกรอบ จำนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 บุคคลที่มีอิทธิผลตอ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบคือ ตนเอง จำนวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8  

4.3. ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียจากมากไปนอย สินคามีรสชาติดี,สินคาแสดง

ขอมูลวันที่ผลิต-หมดอายุอยางชัดเจน และตราสินคามีความนาเชื่อถือ ( ระดับความคิดเห็นมากที่สุด) ดานราคา เมื่อพิจารณาจาก

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินคา (ระดับความคิดเห็นมากที่สุด) ดานชองทางการจัดจำหนาย 

เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย แสดงปายราคาชัดเจนบนผลิตภัณฑ,ความสะดวกเมื่อเขาภายในรานคา (ระดับความ

คิดเห็นมากที่สุด) ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย มีวิธีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ เชน 

แจกตัวอยางผลิตภัณฑใหทดลองชิม การเพิ่มปริมาณสินคาแตราคาเทาเดิม เปนตน และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่ตรง

ตามความตองการ เชน การลด-แลก-แจก-แถม (ระดับความคิดเห็นมากที่สุด)  

4.4. ผลการวิเคราะหดานปจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

ปจจัยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบพบวาดานทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบที่สอดคลองตอความ

ตองการของทาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.99 (มีระดับความคิดเห็นมาก) รองลงมา คือ  ทานจะแนะนำใหผูอื่นซื้อ

ผลิตภัณฑผลไมอบกรอบจากแบรนดเดียวกันที่ทานซื้อ เมื่อผลิตภัณฑที่ทานซื้อสรางความพึงพอใจใหกับทาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 

(มีระดับความคิดเห็นมาก) และ ในอนาคต ทานจะซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบเพื่อรับประทานตอไป โดยมีคาเฉลี่ย 3.89 (ระดับ

ความคิดเห็นมาก) และพบวา ทานตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบเพราะคำแนะนำจากครอบครัว ญาติพี่นอง คนใกลชิด ชวย

ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียนอยที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.44 (มีระดับความคิดเห็นมาก) 
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4.5. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

      4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขต

กรุงเทพมหานครฯที่แตกตางกัน 

สมมติฐานดานประชากรศาสตร 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

H0  H1 
Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

เพศ X   0.176 

อายุ   X 0.000 

ระดับการศึกษา   X 0.000 

อาชีพ   X 0.000 

รายได   X 0.000 

4.5.2 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขต

กรุงเทพมหานครฯที่แตกตางกัน 

สมมติฐานดานพฤติกรรมศาสตร 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

H0  H1 
Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

สถาณที่ที่ใชในเลือกซื้อ x   0.062 

จำนวนครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ x   0.798 

คาใชจายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ x   0.112 

ประเภทของผลิตภัณฑ x   0.176 

อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ   x 0.005 
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4.5.3สมมติฐานที่3ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร

ฯที่แตกตางกัน 

สมมติฐานดานพฤติกรรมศาสตร 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

H0  H1 
Sig 

ไมแตกตาง แตกตาง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ x   0.923 

ปจจัยดานราคา   x 0.004 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย x   0.205 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด x   0.543 

5.สรุป 
 

     ผลการศึกษาพบวาแนวคิดดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

คือ ดานอายุ โดยกลุมอายุ (21-30 ป )ดานระดับการศึกษา ระดับ(ปริญญาตรี)  ดานอาชีพ (ลูกจาง/พนักงานเอกชน)   ดานรายได 

( 10,000 – 30,000 )  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑผลไมอบกรอบแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย( LI JIAYU, 2562)ทำการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลไมแปรรูปของ

นักทองเที่ยวจีนในจังหวัดเชียงใหม พบวาอายุมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลไมแปรรูปของนักทองเที่ยวชาวจีนใน

จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาลักษณะประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวที่แตกตางกันมีการตัดสินใจ

ซื้อที่แตกตางกันโดยอายุ ระดับการศึกษา รายได ของนักทองเที่ยวเปนปจจัยที่สำคัญ  

     ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯ ผลการศึกษาพบวา

ดานบุคคลที่มีอิทธิพลสงผลตอการตัดสินใจซื้อโดยดานตนเองสงผลมากที่สุด ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาปจจัยดานพฤติกรรม

ศาสตร อิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานคร

ฯที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย( ณัฐปภัสร จันทรพิทักษ, 2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ทุเรียนทอดกรอบของนักทองเที่ยวจีนชาวจีน ผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อทุเรียนทอดกรอบ มีผลตอการตัดสินใจซื้อทุเรียนทอดกรอบ

ของนักทองเที่ยวชาวจีน  

     ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบวา ดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ โดยใหความสำคัญกับดานราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินคา  ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบในเขตกรุงเทพมหานครฯซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัย(ภรณี แยมพันธ, 2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอย

คำพบวาพบวา คาสถิติ T-Test มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสามารถ
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ตีความไดวาปจจัยดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคา ทั้งในดานราคามีความ

เหมาะสม ราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินคา และมีหลากหลายราคาใหเลือก  

ขอเสนอแนะ 

   ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญดานสินคามีรสชาติดี รองลงมา สินคาแสดงขอมูลวันที่ผลิต – หมดอายุ

อยางชัดเจน  ควรมีการรักษามาตรฐานดานรสชาติของสินคาใหสม่ำเสมอและ ควรมีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสินคาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถผลิตสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดและควรเพิ่มคุณลักษณะพิเศษเฉพาะที่ดีงดูดผูบริโภค 

เชน เติมวิตามิน เพื่อเพิ่มประโยชนใหกับผลิตภัณฑ หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีลักษณะเฉพาะที่รักษาคุณคาทางโภชนาการได  

    ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญ ดานราคาคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพสินคา และรองลงมา มีหลากหลาย

ราคาใหเลือก จึงควรผลิตสินคาใหมีคุณภาพเหมาะสมตามราคา และผลิตสินคาใหมีความหลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหสำหรับ

ผูบริโภคอาจมีการผลิตภัณฑที่หลากหลายราคาเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาทุกกลุมเปาหมายและสามารถเขาถึงไดทุกเพศ อาชีพ 

อายุ 

    ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญดานการแสดงปายราคาชัดเจนบนผลิตภัณฑมากที่สุด 

รองลงมาความสะดวกเมื่อเขาภายในรานคา ผูประกอบการควรมีการประชาสัมพันธตราสินคาใหเปนที่รูจัก เนื่องดวยปจจุบันขนม

เค้ียวเพื่อสุขภาพมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคและสอดคลองในตลาดปจจุบัน อาจมีการเพิ่มชองทางการ

จำหนายบน Platform Online  ใหมีหลายชองทางมากขึ้นอีกทั้ง ณ ปจจุบันผูบริโภคเนนมาซื้อสินคาบน Platform Online   

ชองทางดังกลาวจึงถือเปนชองทางที่สามารถทำการตลาดและเพิ่มยอดขายได 

     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญดานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่ตรงตามความ

ตองการ เชน การลด-แลก-แจก-แถม รองลงมามีวิธีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ เชน แจกตัวอยางผลิตภัณฑใหทดลองชิม การ

เพิ่มปริมาณสินคาแตราคาเทาเดิม เปนตน ผูประกอบจึงตองมีการจัดโปรโมชั่นในแตละชวงของเทศกาลที่สำคัญเพื่อกระตุน

ยอดขาย อีกทั้งยังมีการแจกสินคาตัวอยางทดลองชิม เพื่อใหผูบริโภคมีความสนใจในตัวสินคา และผูประกอบการควรมีการสงเสริม

การตลาดบน Platform Online   ซึ่งเปนชองทางที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย ตัวอยางในการสงเสริมมีการจัดโปรโมชั่น เชน 

ถายรูปสินคาแลวโปรโมทบนชองทาง Online ลุนรับสินคาไปทานฟรี หรือ ทานผลไมอบกรอบคูกับอะไรก็อรอย แลวมีการแชรบน

ชองทาง Online ลุนรับเงินรางวัล ซึ่งถือเปนการโปรโมทและเพิ่มยอดขายไดอีกชองทาง 

  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1560



บรรณานุกรม 

ภรณี แยมพันธุ. (2559). ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูปตราดอยคำ. การคนควาอิสระ.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

ณัฐฐิญา คาไกล.(2562). การวเิคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีสดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร. วทิยานพินธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ธันยมัย เจยีรกลุ. (2559). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของไทยของวัยรุงชาวจีนที่มาศึกษาในประเทศไทย.

วารสาร ธรุกจิปริทัศน.คณะบรหิารธรุกิจ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

LI JIAYU. (2562). การตัดสินใจซื้อผลไมแปรรปูของนกัทองเทีย่วจีนในจังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระ.บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพร ตายคำ พัชริยา จันทรกระจาง. (2560). การศึกษาตลาดผลไมแปรรูปและปจจยัเชิงสาเหตุที่มผีลตอ

การตดัสินใจซื้อผลไมแปรรูปของนักทองเที่ยวจนี. การคนควาอสิระ. บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

สุภาวดี ตั้งล้ำเลิศ. (2562). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

ณัฐปภัสร จันทรพิทกัษ. (2559). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทุเรียนทอดกรอบของนกัทองเที่ยวชาวจีน. งานนพินธ. 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต: มหาวทิยาลัยบูรพา 

มาริษ หัสช.ู( 2563). การวิเคราะหหวงโซอุปทานและหวงโซคุณคา สำหรับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการ

สินคาโอทอป. การคนควาอิสระ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2560). ไลฟสไตลคนเมืองและกระแสสุขภาพมาแรงดันแปรรูปเกษตรโต. Retrieved from 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Urb

an-Lifestyle_Healthy-Trend_Agricultural-Processing.pdf 

Donlaya C. 25 ธันวาคม 2562. พฤตกิรรมผูบริโภค หมายถงึอะไร (ออนไลน). เขาถงึไดจาก : 

https://www.moneywecan.com/what-consumer-behavior/ 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1561

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Urban-Lifestyle_Healthy-Trend_Agricultural-Processing.pdf
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Urban-Lifestyle_Healthy-Trend_Agricultural-Processing.pdf


การสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลในการกอหน้ีของลูกคาธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตรในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต  

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

A Survey on Factors Contributing to Debt Accounts of Bank for 
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บทคัดยอ 
การสำรวจความคิดเห็นปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรบานคลองเล 

ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความคิดเห็นปจจัยที่สงผลในการกอหนี้ของ

ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรบานคลองเล ไดดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามลูกคาธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวน 30 คน วิเคราะหขอมูลในรูปรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ทั ้งหมด 4 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานความตองการพื้นฐาน  การใชจายเพื่อ

การศึกษาของบุตรหลานมากที่สุดรอยละ 50.0 รองลงมาเปนคาใชจายในเพื่อรักษาโรคความคิดเห็นในระดับมาก 2) ปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวลงสงผลใหคนตกงาน และเปนหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 63.33 รองลงมาความ

คิดเห็นระดับมากที่สุดคือการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลงสงผลใหเกิดการเสียหายทางผลิตมากขึน้ รอยละ 56.67  3) 

ปจจัยทางดานสังคม  บทบาทและสถานภาพที่ตองการใหตนเองเปนที่ยอมรับทางสังคมปานกลางรอยละ 46.67  และ  4) 

ปจจัยทางดานนโยบายรัฐ  แรงจูงใจจากรัฐบาลในการกูยืม โดยไมมีดอกเบี้ยมากที่สุดรอยละ 73.33 รองลงมาคือการเขารวม

โครงการสนับสนุนของรัฐบาลในโครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินมากที่สุดรอยละ 50 

 

คำสำคัญ: ปจจัยการกอหน้ี , ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

Abstract 
A Survey on Factors Influencing Indebtedness of Customers of Bank for Agriculture and Agricultural 

Cooperatives in Ban Khlong Le, Dusit Sub-district, Tham Phannara District, Nakhon Si Thammarat Province 

has an objective to seek factors influencing indebtedness of customers of Bank for Agriculture and 

Agricultural Cooperatives in Ban Khlong Le. The researcher collected data using a survey questionnaire, 

with a total of 30 participants. The collected data were analyzed to generate percentage, mean, and 

standard deviation. The results indicated four chief factors. The first one was needs for fundamental 

1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  จ. นครศรีธรรมราช 80280 

email: 6111312021@nstru.ac.th 
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essentials; the frequencies went to education fees of their children (50.0%), followed by medical fees 

(significantly high). The second factor was economy. Regression of economy resulted in unemployment 

leading to a higher rate of indebtedness (represented by 63.3% of participants), followed by a decrease in 

purchasing demand of agricultural products, which caused the loss to the farming process (reported by 

56.67% of participants). The third one is social factor. This refers to the personal needs for an outstanding 

figure and public acknowledgement (46.67% of participants). The last factor was government’s policies, 

which enthralled most of the participants (73.33%) to make a loan free of interest. The following incentive 

was the government’s offer for emergency loans (reported by 50.0% of participants).   

 

Keywords: indebtedness factors, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 

 

1. บทนำ 

 

     ประชากรสวนใหญในชุมชนบานคลองเล ถือเปนอีกหนึ่งตัวอยางที่ประสบกับปญหาคาใชจายไมเพียงพอ และมีหนี้สินที่

เกิดขึ้นจากการบริหารการใชจายเงินที่ไมเปนระบบ การใชจายที่ฟุมเฟอย ปญหาความยากจน ตลอดจนความรุนแรงและ

ผลกระทบปญหาทางเศรษฐกิจสงผลใหประชาชนมีความจำเปนในการใชเงินอยางเรงดวน เมื่อไมสามารถหมุนเงินใหทันไดจึง

สงผลใหเกิดการกอหนี้ในรูปแบบตาง ๆ ขึ้น และเนื่องจากปจจุบันโลกมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนอยางรวดเร็ว เชน 

เทคโนโลยี รูปแบบการใชชีวิต ทัศนคติและความตองการที่มีความหลากหลายมากขึ้น ประชาชนสวนใหญจึงมีความตองการ

ทรัพยสิน เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเกินกวารายไดที่ไดรับในแตละเดือน มีการกอภาระหนี้สินมากขึ้นโดยคาดหมายวาจะ

สามารถชำระหนี้ไดในอนาคต จึงทำใหคนเราหาสิ่งตางๆมาตอบสนองความตองการของตนเอง โดยบางครั้งลืมคำนึงถึงความ

จำเปน แตกลับกลายเปนสิ่งฟุมเฟอย โดยเฉพาะพฤติกรรมสังคมไทยบริโภควัตถุนิยมที่ฝงรากลึกอยางยาวนาน ซึ่งงานวิจัย

ฉบับนี้มุงเนนศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจปจจัยที่มีผลตอการกอหนี้สินของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร

ในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช วามีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการกอหนี้สิน อาจ

กลาวไดวามีสาเหตุมาจากปจจัยที่หลากหลายไมวาจะเปนจากปจจัยที่เกี่ยวของกับปจเจกบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และนโยบายของรัฐบาล เพื่อใชเปนฐานความรูที่นำมาเปนแนวทางในการแกปญหาการเปนหนี้ตอไป 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหนี้สิน 

 2.1.1 ความหมายของหน้ีสิน 

 กฤติยา ยงวณิชย (2558) กลาวถึง หนี้สิน หมายถึง สิทธิเรียกรองที่เจาหนี้มีตอสินทรัพยของกิจการ เปนภาระผกูพัน

ที่ทำใหกิจการตองเสียสินทรัพย สินคาหรือใหบริการแกผูอื่น คำวา “คางจาย” เปนคำที่ใชอางถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะตอง

เสียทรัพยากรในอนาคต เชน คาแรงคางจาย เจาหนี้การคา ตั๋วเงินจาย และภาษีคางจาย เปนตน สวน(จรรจา ลิมปภากุล 

2560) กลาวถึง หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันในปจจุบันของกิจการซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต โดยการชำระภาระผูกพัน

นั้นคาดวาจะสงผลใหกิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
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2.1.2 ลักษณะสำคัญของหนี้สนิ 

สุนิษา จันทรภักดี (2561, 8) มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ  

 1. ตองมีเจาหนี้และลูกหนี้ หมายความวาหนี้หรือสิทธิเหนือบุคคลนี้ตองมีบุคคลสองฝาย ฝายหนึ่งเปนผูทรงสิทธิอีก

ฝายหนึ่งตกอยูในหนาที่จำตองชำระหนี้บุคคล ซึ่งเปนฝายในหนี้นั ้นอาจจะเปนบุคคลสองคนหรือมากกวานั้นขึ้นไปก็ได 

กลาวคือไมจำกัดวาจะตองเปนเรื่องผูกพันระหวางบุคคลสองคนเทานั้นอาจมีบุคคลหลายคนเปนเจาหนี้รวมอยูฝายหนึ่ง และมี

บุคคลหลายบุคคลเปนลูกหนี้รวมอยูอีกฝายหนึ่งก็ได ซึ่งบุคคลดังกลาวนี้อาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  

2. ตองมีความผูกพันกันในทางกฎหมายอันกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ในเรื่องหนี้ ในบางกรณีก็เปนความผูกพันที่กอใหเกิด

ประโยชนแลกเปลี่ยนตางตอบแทนซึ่งกันและกันในระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ เชน สัญญาการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย 

เชาซื้อ จางแรงงาน จางทำของ เปนตน  

3. ตองมีวัตถุแหงหนี้ คือ ขอกำหนดที่ลูกหนี้จะตองปฏิบัติการชำระหนี้แกเจาหนี้อยางไร ซึ่งมีอยู 3 ประเภท คือ 1. ) กระทำ

การ 2. ) งดเวนกระทำการ 3. ) โอนกรรมสิทธิ์สงมอบทรัพยสิน  

ปจจัยที่มีผลในกอหนี้ 

 ปจจัยทางดานสังคมที่มผีลตอการกอหนี้  เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจำวัน และมีอิทธิพลตอการพฤติกรรมการ

ซื้อ เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับทางสังคมจนนำไปสูการเปนหนี้   (ปฐมพงษ บำเริบ, วสุธิดา นักเกษม 2560) 

กลาวถึงวา  บทบาทและสถานภาพ ผูบริโภคแตละคนจะอยูในกลุมหลาย ๆ กลุมแตกตางกันไป เชน ครอบครัว ที่ทำงาน 

สมาคม เปนตน ดังนั้นตำแหนงของบุคคลในแตละกลุมจะถูกกำหนดในรูปของบทบาทและสถานภาพ สรุปแลวบทบาทจะ

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลถูกคาดหวังใหปฏิบัติ โดยสิ่งที่จะปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับบุคคลที่อยูรอบขาง นอกจากนี้ในแต

ละบทบาทจะประกอบไปดวยสถานภาพ ซึ่งคนจะกอหนี้ที่บงบอกถึงสถานภาพของตนเอง  สวน (อินเตอรสเปซ (ประเทศไทย) 

2559 , Online) กลาวถึงปจจัยทางสังคม วาคานิยมทางสังคม คานิยมในการสรางหนี้ เปนคานิยมผิด ๆ ที่เราถูกปลูกฝงมา

ตั้งแตเด็ก การที่ใชสินคาราคาแพง การใชสินคาแบรนดเนม การรับประทานอาหารแพง ๆ ไดกินอาหารในภัตตาคารหรู มี

รถยนตขับตามบุคคลอื่น การซื้อขาวของเครื่องใชราคาแพงตามกระแสนิยม ซึ่งคานิยมเหลานี้มักจะเกิดขึ้นกับผูที่เริ่มทำงาน

ใหมหรือผูที่เพิ่งเริ่มมีรายได การใชขาวของราคาแพงเพียงเพื่อตอบสนองความรูสึกเพื่อใหคนในสังคมยอมรับ จึงทำใหคน

เหลานี้มีหนี้สินติดตัวมากมาย  

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีการแพรของโรคระบาดโค

วิด – 19 เกิดขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ถดถอยลง ผลผลิตของเกษตรกรเกิดความเสียหาย ในบางสถานการณ

สินคามีราคาแพงขึ้นไมวาจะเปนสินคาบริโภคหรืออุปโภค อีกทั้งยังมีสภาวะการตกงานเพิ่มขึ้นสงผลใหมีรายไดไมเพียงพอตอ

รายจายที่จำเปนตองใชในชีวิตประจำวัน ทำใหมีการกอหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใชในดานตาง ๆ (สุกานดา กล่ินขจร , นรรัฐ รื่นกวี 

, 2559) กลาววา ปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ การมีบทบาทของคนในสังคมที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของคน เชน 

ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมาจากความเจริญของเศรษฐกิจ ความเจริญทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคาแพงมาก

ขึ้น การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลง สงผลใหเกษตรกรขาดทุนเพิ่มขึ้น เปนตน 

ปจจัยทางดานนโยบายรัฐ  (ฤทัยรัฐ ดวงชื่น 2558) นโยบายรัฐบาล การดำเนินธุรกิจยอมตองเปนไปในขอบเขตแหงกฎหมาย 

ธุรกิจบางชนิดรัฐบาลอาจเห็นวามีความจำเปนตอการครองชีพของประชาชน ก็อาจมีการกำหนดใหมีการควบคุมราคา เชน 

ปูนซีเมนต น้ำตาล การกระทำเชนนี้เปนผลดีตอผูบริโภค แตถามีปจจัยอื่นเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจะตองพิจารณาปรับนโยบาย

ใหเหมาะสม เชน ถาตนทุนสินคาที่ถูกควบคุมราคาสูง ก็ตองขยับราคาควบคุมใหสูงขึ้นบาง ถาผูประกอบการไมมีกำไร อาจทำ

ใหไมมีกำลังใจจะขยายการผลิต เพื่อผลิตสินคาเพิ่มขึ้นใหทันตอสภาวการณ ก็จะเปนการชวยเหลือธุรกิจ เชน การตั้งกำแพง

ภาษีเพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศ นโยบายมาตรการทางการเงินที่ชวยเหลือผูประกอบการ  
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ปจจัยดานความตองการพื้นฐาน  (สุริยะ หาญพิชัย , 2563) กลาวถึงสาเหตุการเปนหนี้เพื่อสุขภาพและการรักษาโรคไววา

ปญหาทางดานสุขภาพ การมีบุตรหลานและญาติพี่นองในครอบครัวเปนจำนวนมากและมีภาระตองเลี้ยงดู ประกอบกับการมี

ทรัพยสินและที่ดินในการทำกินนอยไมเพียงพอตอการยังชีพ จึงตองหันไปกูยืมเงินจากแหลงเงินทั้งในและนอกระบบมาใชจาย 

จนเกิดปญหาหนี้สินตามมาเปนลูกโซ (ศิวาพร พองทอง , 2563) กลาวถึงปจจัยทางดานการศึกษาของบุตรหลานไววา หาก

พิจารณาคาใชจายดานการศึกษาเปรียบเทียบกับรายไดรวมของครัวเรือน พบวา การลงทุนดานการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ครัวเรือนใชจายเงินประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวม และใชจายในสัดสวนที่สูงขึ ้นเมื่อศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาตรีครัวเรือนตองใชจายเงินเกือบหนึ่งในส่ีของรายไดทั้งหมดเพื่อเปน

คาใชจายในดานการศึกษาดวยรายจายที่มากขึ้นตามระดับการศึกษาครัวเรือนไมสามารถพึ่งพารายไดจากภาคการเกษตรเพียง

แหลงเดียว จำเปนตองมีแหลงรายไดนอกภาคการเกษตรที่ใชเปนหลักประกันวาลูกหลานจะไดเรียนหนังสือ และที่สำคัญ   

การกอหนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลานก็เปนส่ิงที่ครัวเรือนเห็นวาจำเปนตองทำเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลาน  

 

3. วิธีการศึกษา 
 

           การสำรวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที ่มีผลในการกอหนี้ของลูกคาธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณเพื่อ

การเกษตรในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปดวยกลุมตัวอยางไดแก  

ลูกคาธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตรในชุมชนบานคลองเล ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด

นครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน เนื่องจากประชาชนในชุมชนที่เปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรทั้ง 

30 คน เปนบุคคลที่ยินยอมใหขอมูลตามแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจะใช

แบบสอบถามที่ไดมาจากการวิเคราะหเอกสาร การสังเคราะหงานวิจัย ในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลในการกอ หนี้ซึ่ง

แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 ปจจัยดานสวนบุคคล สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปนหนี้ สวนที่ 3 

ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จำนวนความถี่ 

รอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยมาวิเคราะหผลการศึกษา 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

ผลการศึกษา 

             จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 คิดเปนรอยละ 77.08 โดย

พิจารณาประเด็นปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการกอหนี้มากที่สุดไดแก  เศรษฐกิจตกต่ำชะลอตัวลงสงผล

ใหคนตกงานคาเฉลี่ย 4.63 และเปนหนี้เพิ่มขึ้นแรงจูงใจจากรัฐบาลในการกูยืมโดยไมมีดอกเบี้ยคาเฉลี่ย 4.60 การรับซ้ือ

ผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลงสงผลใหเกิดการเสียหายทางผลผลิตมากขึ้นคาเฉลี่ย 4.57 และเขารวมโครงการสนับสนุนของ

รัฐบาลในโครงการสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉินคาเฉล่ีย 4.37 ซึ่งมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีผลในการกอหน้ีการอภิปรายผล 

 

ปจจัยท่ีมผีลในการกอหน้ี 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน Mean Standard Deviation 

ปจจัยดานความตองการพื้นฐาน              

1. ทานมีคาใชจายในการเลือกซ้ืออาหาร/การบริโภค 1 3.33 10 33.33 19 63.33 0 0.00 0 0.00 30 3.40 0.70 

2. ทานมีคาใชจายในการเลือกซ้ือเสือ้ผา/การแตงกาย 0 0.00 10 33.33 19 63.33 1 3.33 0 0.00 30 3.30 0.58 

3.ทานมีคาใชจายในเพื่อสุขภาพ/รกัษาโรค 2 6.67 13 43.33 10 33.33 5 16.67 0 0.00 30 3.40 0.84 

4.ทานมกีารใชจายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน 15 50.0 8 26.67 4 13.33 2 6.67 1 3.33 30 4.13 1.09 

5. ทานมกีารใชจายเพื่อท่ีอยูอาศัย 2 6.67 2 6.67 24 80.00 2 6.67 0 0.00 30 3.17 0.67 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ              

1. เศรษฐกิจตกต่ำ ชะลอตัวลงสงผลใหคนตกงาน และเปนหน้ีเพิ่มขึ้น 19 63.33 11 36.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 4.63 0.81 

2. ความเจริญทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคาแพงมากขึ้น  8 26.67 20 6.67 2 6.67 0 0.00 0 0.00 30 4.20 0.67 

3. การรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรท่ีนอยลงสงผลใหเกดิผลเสียหายทางการผลติมากขึน้  17 56.67 13 43.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 4.57 0.57 

ปจจัยท่ีมผีลในการกอหน้ี 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

 
 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน Mean Standard Deviation 

ปจจัยดานสังคม              

1. บทบาทและสถานภาพท่ีตองการใหตนเองเปนท่ียอมรับทางสังคม 2 6.67 9 30.00 14 46.67 4 13.33 1 3.33 30 3.23 0.97 

2. คานิยมทางสงัคม 0 0.00 8 26.67 18 60.00 3 10.00 1 3.33 30 3.10 0.73 

ปจจัยดานนโยบายรัฐ              

1. แรงจูงใจจากรฐับาลในการกูยืม โดยไมมีดอกเบี้ย 22 73.33 4 13.33 4 13.33 0 0.00 0 0.00 30 4.60 0.96 

2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 7 23.33 16 53.33 7 23.33 0 0.00 0 0.00 30 4.00 0.77 

3. เขารวมโครงการสนับสนุนของรัฐบาลในโครงการสนิเช่ือเพื่อเปนคาใชจายฉุกเฉิน 15 50.00 11 36.67 4 13.33 0 0.00 0 0.00 30 4.37 0.75 
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ปจจัยทางดานความตองการพื้นฐาน จากการสำรวจพบวา มีทั้งปจจัยในการเลือกซื้อเสื้อผา การแตงกาย การเลือกซื้อ

อาหาร/การบริโภคการใชจายเพื่อสุขภาพ/รักษาโรค การใชจายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน รวมไปถึงการใชจายเพื่อที่อยู

อาศัย ซึ่งสอดคลองกับบทความ (สุริยะ หาญพิชัย , 2563) ที่ไดกลาวถึงสาเหตุการเปนหนี้เพื่อสุขภาพและการรักษาโรคไววา 

ปญหาทางดานสุขภาพ การมีบุตรหลานและญาติพี่นองในครอบครัวเปนจำนวนมากและมีภาระตองเลี้ยงดู ประกอบกับการมี

ทรัพยสินและที่ดินในการทำกินนอยไมเพียงพอตอการยังชีพ จึงตองหันไปกูยืมเงินจากแหลงเงินทั้งในและนอกระบบมาใชจาย 

อีกทั้งยังรวมไปถึงการกอหนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ที่พบวามีวัตถุประสงคในการกอหนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลานถึง 

43.33% ซึ่งสอดคลองตามบทความของศิวาพร พองทอง , (2563) ที่วาหากพิจารณาคาใชจายดานการศึกษาเปรียบเทียบกับ

รายไดรวมของครัวเรือน พบวา การลงทุนดานการศึกษาในระดับประถมศึกษา และใชจายในสัดสวนที่สูงขึ้นเมื่อศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาตรีครัวเรือนตองใชจายเงินเกือบหนึ่งในส่ีของรายไดทั้งหมดเพื่อเปน

คาใชจายในดานการศึกษา และที่สำคัญการกอหนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลานก็เปนสิ่งที่ครัวเรือนเห็นวาจำเปนตองทำเพื่อ

อนาคตที่ดีของลูกหลานดวย 

ในสวนของปจจัยทางดานเศรษฐกิจ จากการสำรวจพบวาประชาชนสวนใหญใหความเห็นวาปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

เกิดจากการที่เศรษฐกิจตกต่ำ ชะลอตัวลงสงผลใหคนตกงานและเปนหนี้เพิ่มขึ้น ความเจริญทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคา

แพงมากขึ้น การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลงสงผลใหเกิดการเสียหายทางผลิตมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับบทความของ 

สุกานดา กลิ่นขจร , นรรัฐ รื่นกวี , (2559) ทั้งเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ถดถอยลง ผลผลิตของเกษตรกรเกิดความเสียหาย 

ในบางสถานการณสินคามีราคาแพงขึ้น และบางสถานการณยังสงผลใหมีการตกงานเพิ่มขึ้น ขาดรายได ทำใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 

การมีบทบาทของคนในสังคมที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของคน จากผลการวิจัยพบวาการกอหนี้ในปจจัยดานเศรษฐกิจในการ

ประเมินพบวามีความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด 

          ปจจัยทางดานสังคม จากการสำรวจพบวาโดยสวนใหญเกิดจากบทบาทและสถานภาพที่ตองการใหตนเองเปน

ที่ยอมรับทางสังคม คานิยมทางสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของอุษา อมรรัชยาวิจารณ (2560) ทั้งในดานบทบาทและ

สถานภาพทางสังคม คานิยมทางสังคม คานิยมในการสรางหนี้ ความอยากมีอยากไดสินคาที่มีราคาแพง รวมไปถึงสิ่งกระตุน 

ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผล หรือใชเหตุจูงใจใหดานจิตวิทยาก็ได ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวาการกอหนี้ในปจจัยดานสังคมอยูใน

ระดับปานกลาง 

            ปจจัยทางดานนโยบายรัฐ จากผลการสำรวจพบวาเกิดจากแรงจูงใจจากรัฐบาลในการกูยืมโดยไมมีดอกเบี้ย 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ การเขารวมโครงการสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งสอดคลองกับบทความของฤทัยรัฐ ดวงชื่น 

(2558) ที่วานโยบายรัฐบาล การดำเนินธุรกิจยอมตองเปนไปในขอบเขตแหงกฎหมาย ธุรกิจบางชนิดรัฐบาลอาจเห็นวามีความ

จำเปนตอการครองชีพของประชาชน ก็อาจมีการกำหนดใหมีการควบคุมราคา แตถามีปจจัยอื่นเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจะตอง

พิจารณาปรับนโยบายใหเหมาะสม เชน ถาผูประกอบการไมมีกำไร อาจทำใหไมมีกำลังใจจะขยายการผลิต เพื่อผลิตสินคา

เพิ่มขึ้นใหทันตอสภาวการณ ก็จะเปนการชวยเหลือธุรกิจ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลในการกอหนี้ของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

เพื่อการเกษตรในชุมชนบานคลองเล มีประเด็นเกี่ยวกับปจจัยในการกอหนี้ อยูทั้งหมด 4 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยดานความ

ตองการพื้นฐาน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม และปจจัยทางดานนโยบายรัฐ โดยในแตละปจจัยนั้น สามารถสรุป

ผลไดดังนี้  
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5.1 ปจจัยทางดานความตองการพื้นฐาน พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่เปนปจจัยที่มีผลในกอหนี้มาก

ที่สุดคือ คาใชจายเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ( X 4.13) รองลงมาคือคาใชจายในการเลือกซื้ออาหาร/คาใชจายเพื่อสุขภาพ 

( X 3.40) การเลือกซื้อเส้ือผา ( X 3.30) และนอยที่สุดคือคาใชจายเพื่อที่อยูอาศัย ( X 3.17) 

5.2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจในชวงการแพรของโรคระบาดโควิด – 19 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่เปน

ปจจัยที่มีผลในการกอหนี้มากที่สุด คือ เศรษฐกิจตกต่ำ ชะลอตัวลงสงผลใหคนตกงาน และเปนหนี้เพิ ่มขึ ้น ( X 4.63) 

รองลงมา คือ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลง สงผลใหเกิดผลเสียหายการผลิตมากขึ้น ( X 4.57) และความเจริญ

ทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคาแพงมากขึ้น ( X 4.20) 

5.3 ปจจัยทางดานสังคมทั้งในดานบทบาทและสถานภาพ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่เปนปจจัยที่มีผลใน

การกอหนี้มากที่สุด คือ บทบาทและสถานภาพที่ตองการใหเปนที่ยอมรับทางสังคม ( X 3.23) และคานิยมทางสังคม ( X

3.10)  

5.4 ปจจัยทางดานนโยบายรัฐ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่เปนปจจัยในการกอหนี้มากที่สุด คือ แรงจูงใจ

จากรัฐบาลในการกูยืมโดยไมมีดอกเบี้ย ( X 4.60) รองลงมาคือ การเขารวมโครงการสนับสนุนของรัฐบาล ( X 4.37) และ

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ( X 4.37) 

ขอเสนอแนะ 
          

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

               

หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนในการจัดฝกอบรมใหความรูกับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการการ

วางแผนการใชเงินที่ทันตอความตองการ หรือการบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อชวยใหประชาชนไดมีความรูในการวางแผนการใช

จายเงินและการแกปญหาการเปนหนี้ตอไปในอนาคต 

2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรไดมีการนำผลการวิจัยครั้งนี้สูการปฏิบัติเพื่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุง

แกไขปญหาหนี้สินจากปจจัยตาง ๆ ที่กอใหเกิดหนี้ในครั้งตอไป 

2.1  ควรศึกษาปจจัยทางดานเศรษฐกิจใหเจาะลึกยิ่งขึ้น เนื่องจากการสำรวจพบวาประชาชนสวนใหญใหความเห็นวา

ปจจัยที่มีผลในการกอหนี้มากที่สุด คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีคาเฉล่ียมากสุดถึง 4.63               

2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในการลงพื้นที่ไปสัมภาษณในเชิงลึก เพื่อจะไดขอมูลที่ชัดเจนขึ้นวามีสาเหตุอะไรบางที่มี

ผลตอการกอหนี้นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะไดนำไปแกปญหาการเปนหนี้ของคนในชุมชนไดดีขึ้น 
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ปจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของวิสาหกิจชุมชน 

Factors Determination on Crowd Funding of Community Business Unit 
 

ภูธิป บุญเกิด0

1 และ ภัทรกิตต์ิ  เนตินิยม1

2 

Phutip Boongerd and Pattaragit Netiniyom 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาเรื ่องปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยการสนับสนุนความสำเร็จของการใช crowd funding ในการสนับสนุน

ความสำเร็จในกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมุงศึกษา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และ

ปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐที่มีตอ คุณสมบัติสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจำนวน 403 ตัวอยาง ซึ่งมีการกระจายแบบปกติผล

การศึกษาพบวา ไมมีความแตกตางของกลุมตัวอยางในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล ปจจัยที่มีผลตอการนำแนวคิดการทำ 

Reward Crowd Funding คือ ช วงอายุ โดยผลการเปรียบเทียบรายคู   แบบ Schefft พบวา อายุท ี ่น อยของผู ตอบ

แบบสอบถามมีแนวโนมการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน โดยผูผลิตวิสาหกิจชุมชนไดรับเงินกอน ในทางตรงขามผูผลิตยังมีความ

เขาใจนอยเกี่ยวกับ Crowd Funding โดยมีความตั้งใจในการลดราคาสินคา แมไดรับเงินลวงหนาจำนวนเล็กนอย คือนอยกวา

รอยละ 10 รวม เกินกวา หนึ่งในสามของผูตอบแบบสอบถาม ขอเสนอแนะการศึกษาครั้ง คือ รัฐบาลควรใหความสนับสนุน

ผานระบบ crowd funding เพราะเปนกลไกที่ไมเปนภาระแกรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุน และเปนการสรางตลาดสินคา

รองรับในพื้นที่ ซึ่งนับเปนแนวคิดที่มีประโยชนตอสถานะทางการคลังของประเทศในปจจุบัน การศึกษาครั้งตอไป ควรมุงเนน

ไปที่การประเมินแนวโนมการซื้อสินคาหรือบริการภายใตกลไก crowd funding โดยจำแนกตามประเภทสินคา ระดับราคา 

ระดับคุณภาพ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณ โดยรวมของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 

คำสำคัญ: crowd funding, วิสาหกิจชุมชน, สถาบันการเงินชุมชน 

 

Abstract 

 
The study of personal characteristics to the determinant of crowd funding for local community 

business unit. The study aims to survey the product, price, placement and government effects on crowd 

funding success. The sample of 403 show that there is no difference on the feed back due to location of 

the sample but the age range is significantly influence on sample behavior. The reason could be crowd 

funding is new to the sample, which reflects to their smaller discount amount with only one third. The 

crowd funding could be very useful to Thai government, considering on their fiscal status due to the covid 

19 pandemic.   

 

Keywords: crowd funding, local community business unit, community financial institution 
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1. บทนำ 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เปนหนวยเศรษฐกิจรากฐานที่รัฐบาลใหความสำคัญตลอดทศวรรษที่ผานมา โดยมีการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงิน คือ สถาบันการเงินชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น ความเขาใจของ

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ใน 3 ระดับจะชวยผลักดันใหวิสาหกิจชุมชนสามารถสงเสริมการยกระดับผลิตภาพของ

ประชาชนในเขตชนบท ไดแก (1) ความเขาใจในตลาดการเงิน โดยตลาดการเงินนั้นเปนแหลงการเขาถึงเงินทุนพื้นฐานที่

สามารถระดมทุนผานนักลงทุนโดยที่มีตลาดการเงินนั้นคือตัวกลัวที่ทำใหเขาถึงแหลงทุน (2) ความเขาใจในผลิตภัณฑการเงิน 

ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบซึ่งผูมีสวนไดเสียนั้นควรมีความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน และ 

(3) ความเขาใจใน cloud funding เปนการระดมทุนในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหมโดยตรงกับผูลงทุนและธุรกิจ  

แมที่ผานมาภาครัฐไดมีการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่อง เริ่มจากการจัดตั้งกองทุน

หมูบานใหเปนสถาบันการเงินชุมชนที่สามารถใหบริการกูเพื่อประกอบอาชีพแกคนในชุมชนไดทั่ว ถึง แตผลกระทบดาน

รายจายงบประมาณ เนื่องจากผลกระทบจากโควิด 19 ทำใหความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐตอ

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน จะเปนไปอยางจำกัดในอนาคตอันใกล  ดังนั้นการสรางความรู ความเขาใจสำหรับการจัดหา

เงินทุนในรูปแบบสมัยใหม จึงเปนประโยชนกับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจนกวารัฐบาลจะสามารถบริหารงบประมาณใน

สภาพปกติได  

ดวยเหตุดังกลาวขางตน การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอตัดสินใจสนับสนุนการระดมทุนรูปแบบการใหรางวัล (Reward Type) ของระบบ 

Cloud Funding ในกลุมวิสาหกิจชุมชน 

2. เพื่อศึกษาระดับอิทธิผลของความสำเร็จในการสนับสนุนการระดมทุนรูปแบบการใหรางวัล (Reward Type) ตาม

ปจจัย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย และการสนับสนุนของรัฐ 

โดยขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ มาจากการเก็บขอมูลวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 

ราย ซ่ึงดำเนินการในชวงเดือน มิ.ย. 64 ถึง ธ.ค. 64  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเกี่ยวกับองคกรการเงินชุมชน 

องคกรการเงินชุมชน คือ องคกรการเงินภาคประชาชนที่จำกัดขอบเขตอยูภายในชุมชน มีระบบการออม การปลอยเงินกู 

และการบริหารจัดการธุรกิจ โดยอาศัยความสัมพันธและการมีสวนรวมภายในชุมชนเปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ 

และมีเปาหมายคือเพื่อสรางสวัสดิการและการพึ่งพาตนเองของสมาชิก (ภีม ภคเมธาวี , 2546) ทั้งนี้องคกรการเงินชุมชนแบง

ไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. องคกรการเงินขนาดเล็ก (Microfinance) เนนการออมและการกู เชน กองทุนหมูบาน สถาบันการเงินชุมชนตนแบบ 

และสถาบันการเงินชุมชนนำรอง มีเปาหมายเพื่อรักษาและเพิ่มเงินกองทุน 

2. องคกรประกอบการทางสังคม (Social enterprise) ไดแกองคกรการเงินที่ทำกิจกรรมการออมสำหรับกูเพื่อจัด

สวัสดิการ และการผลิตสินคาและบริการ อาทิ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย มีเปาหมายเพื่อเพิ่มประเภท

และเงินสวัสดิการ 

3. องคกรประกันภัยระดับรากฐาน (Micro-insurance) ไดแกองคกรที ่ทำหนาที ่เก็บออมอยางเดียวเพื ่อจายเปน

สวัสดิการใหแกสมาชิก อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท มีเปาหมายเพื่อตอบสนองสมาชิกและชุมชน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 

วิชัย ตันศิริ (2553) ไดกลาววา ความเขมแข็งขององคกรชุมชน หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา สาเหตุ 

ทางเลือก การแกไขปญหา ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน การระดมทุนของชมุชน

และการแกปญหาการประกอบอาชีพของคนในชุมชนรวมกัน องคกรชุมชนที่เขมแข็งยอมประกอบดวย สมาชิกที่มีความ

สามัคคี ความซื่อสัตย วินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และสัจจะ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับ Crowdfunding  

ธุรกิจที่สรางขึ้นจะตองมีการพัฒนาดานนวัตกรรมโดยที่มีความคิดสรางสรรคเปนตัวผลักดันซึ่งระดมทุนโดยใชระบบ 

Internet portal ควบคุม คือการระดมทุนแบบ Crowdfunding (Kirby and Worner, 2014) ซึ่ง Crowdfunding นั้นเปน

การจับคูระหวาง ผู ที ่ที ่ตองการเงินทุนไปประกอบธุรกิจ กับ ผู ลงทุนที่ตองการสนับสนุนเงินในการทำธุรกิจ โดยระบบ 

Crowdfunding นั้นคือตัวกลางในการเชื่อมตอระหวางบุคคลสองฝงซึ่งเปนการสรางอากาศในการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

ธุรกิจหรือผูลงทุนที่มีทุนนอย (ณฤทธิ์ วรพงษดี , 2560) ในขณะที่  Girasa (2014) ไดกลาวไววาการรวบรวมทุนเพื่อใหบริษัท

หรือองคกร โดยการระดมทุนนั้นมากจากบุคคลจำนวนมากโดยชองทางออนไลน คือ การระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งมี

รูปแบบหลักๆ ไดแก (1) การตอบแทนดวยรางวัล (Reward Cloud Funding) (2) การระดมทุนผานตราสารหนี้ (P2P Cloud 

Funding) และ (3) การระดมทุนแบบเงินทุน (Equity Cloud Funding) ทั้งนี้ชุมชนสามารถนำแนวคิดการระดมทุนแบบให

รางวัล หากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

Hui F., Teng G. and Shuman L. (2021) นำเสนอการวิเคราะหโดยใชแบบจำลอง พบวาการระดมทุนรูปแบบ Crowd 

Funding มีปญหาเรื่องของความไมสมดุลของขอมูล (Asymmetric Information) โดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญความแตกตาง

ดานที่ตั้งและวัฒนธรรม ลักษณะดังกลาวสนับสนุนใหผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทำการสำรวจเพื่อออกแบบความตองการ

ของลูกคากอนการลงทุนผลิต 

 
รูปที่ 1 การนำแนวคิด crowd funding มาประ ยุกตสำหรับการระดมทุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน 

4. แนวคิดคิดเกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชน 

เสรี พงศพิศ (2552) นิยามวิสาหกิจชุมชน ไววาคือ การแปรรูป การจัดการทุน ที่เกิดจากการรวมแรงรวมใจโดยมุงเนน

ผลประโยชนของสวนรวมไมใชผลประโยชนสวนตน ที่เกิดจากการรวมมือกันของชุมชน และกรมพัฒนาชุมชน (2548) ได

กำหนดองคประกอบของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดวย (1) หลักการใชภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาทรัพยากรชุมชน (2) หลักการ

มีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) หลักการสงเสริมเครือขายองคกรและพัฒนาผูนำ (4) หลัก

การบูรณาการทุนและสินทรัพยของชุมชน (5) หลักการเรียนรูและการเชื่อมโยงพัฒนา (6) หลักการบริหารจัดการและการ
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ตัดสินใจโดยชุมชน (7) หลักการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (8) หลักการหาผลประโยชนรวมกัน (9) 

หลักการติดตาม ตรวจสอบใหโปรงใสและ  ยุติธรรม (10)  หลักการตอยอดและขยายผล  (11) หลักการวิจัยและพัฒนา และ 

(12) หลักการพึ่งตนเอง 

 

การศึกษาที่เก่ียวของ 

ชินภัทร แสนจันทร (2560) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของสถาบันการเงินชุมชนกรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน 

สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบ ดวย  ปจจัยดานภาวะผูนำ

ของคณะกรรมการ ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก ดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานการบริหารการเงิน ดานการสราง

เครือขายพัฒนา   ผลการศึกษาพบวาคุณภาพการใหบริการของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุอยูในระดับปานกลาง 

และการบริการที่ไวใจได มีคุณภาพการใหบริการสูงสุด รองลงมาคือความมุงมั่นเต็มใจใหบริการ การบริการที่เปนรูปธรรม 

และการบริการดวยความเอาใจใสซึ่งคุณภาพการใหบริการนอยที่สุด การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการจำแนกตามปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และตำแหนงในสถาบันการเงินชุมชน และประสบการณในการ

อบรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกคุณภาพการใหบริการตามประสบการณในการอบรม 

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการบริหารสถาบันการเงินชุมชนทีม่ีอิทธพิลตอคุณภาพการใหบรกิาร 

ไดแก ปจจัยดานการสรางเครือขายพัฒนา และปจจัยดานการบริหารการเงิน 

อุมาวดี เดชธำรง (2562) เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีตอปจจัยแหงความสำเร็จและความสำเร็จของสถาบันการเงิน

ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนมีทัศนคติตอปจจัยแหง

ความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานภาวะผูนำมีคาเฉล่ีย

มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการกลุม และดานคุณธรรม ตามลำดับ นอกจากนี้สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนมี

ทัศนคติตอความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการยอมรับ

นับถือมีคาเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือดานความมีชื่อเสียง  และดานความมั่นคงของสถาบัน ตามลำดับ  

ศศินันท ศาสตรสาระ (2564) เพื่อศึกษาแหลงที่มา ปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุนและ แนวทางแกปญหาในการเขาถึง

แหลงที่มาของเงินทุนของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และความสัมพันธระหวางปญหา การเขาถึงแหลงเงินทุนกับแนว

ทางแกไขปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุน คือ การขาดความรูและความ เขาใจในเงื่อนไขของการใหกู

จากสถาบันการเงิน การทำระบบบัญชีไมชัดเจน มีการกำหนดวัตถุประสงคของ การขอกูไมชัดเจน แนวทางในการแกไขปญหา

คือ การสรางความเขาใจในเงื่อนไขการใหกูการเพิ่มทักษะใน การบริหารจัดการ การเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหสามารถเขา

เงื่อนไขการขอสินเชื่อจากแหลงเงินทุน  

 

3. วิธีการศึกษา 
การศึกษาคร ั ้งน ี ้ เป นการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) โดยใช แบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการ

ออกแบบตัวแปรที่ตองการตามกรอบแนวคิดในการทำวิจยัจากทฤษฎีดานตาง ๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 สวน คือ  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1573



สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลหรือปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ที่อยูปจจุบันเพศ อาชีพ อายุ 

จำนวนสมาชิกที่อยูอาศัยรวมกัน ความเกี่ยวของกับกิจกรรมในทองถิ่น สัดสวนคาใชจายตอเดือน ผลกระทบการแพรระบาด

ของโควิท-19  การกำหนดราคาสินคา และระดับการใชจายซื้อสินคา โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบ มีใหเลือก

หลายคำตอบ (Multiple Choices) 

สวนที่ 2 ปจจัยดานความรูความเขาใจเรื่องผลิตภัณฑทางการเงิน โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบรายการ

ตรวจสอบ (Checklist) จำนวน 9 ขอ โดยมีเกณฑการคิดคะแนนโดยผูสอบถามที่ตอบคำถามในขอนั้นไดถูกตอง คิดเปน 1 

คะแนน แตหากผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามในหัวขอนั้นผิดหรือไมทราบ คิดเปน 0 คะแนน โดยคิดคะแนนเปน

จำนวนขอที่ผูตอบแบบสอบถามตอบถูกเทานั้น  

สวนที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑทางการเงินโดยลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบ 

Likert Scale (1–5) ของระดับความเห็น 

ทั้งนี้กรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ แสดงดังภาพที่ 2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
     ผลการศึกษาปจจัยกำหนดการระดมทุน crowd funding ของวิสาหกิจชุมชน โดยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 

403 ตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางมีถิ่นที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลรอยละ 69 ผูที ่อาศัยในนอกเขตเทศบาลรอยละ 31 ผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเพศชายและผูที่ประสงคไมระบุเพศคิดเปนรอยละ 57.3 รอยละ 36.7 และรอย

ละ 6 ตามลำดับ สำหรับการจำแนกตามอาชีพพบวา เปนพนักงานเอกชนรอยละ 36.5 รองลงมาคือผูประกอบการรอยละ 34.5 

พนักงานรัฐรอยละ 15.6 และเกษตรกรรอยละ 13.4 สำหรับการแจกแจงตามอายุพบวา 25-30 ปเปนชวงอายุที่มีจำนวนมากที่สุด

คือรอยละ 24.3 ชวงอายุ 35-50 รอยละ 22.8 ชวงอายุ 50-60 รอยละ 20.3 ชวงอายุต่ำกวา 20 ป รอยละ 15.1 ชวงอายุ 20-25 

ป รอยละ 13.9 และชวงอายุมากกวา 60 ป รอยละ 3.5 ตามลำดับ ในสวนของขนาดสมาชิกในครอบครัวพบวาตครอบครัวขนาด 

4 คนขึ้นไปแต  ไมเกิน 7 คน มีจำนวนสูงสุด คือ รอยละ 49.6 รองลงมาคือครอบครัวขนาดไมเกิน 3 คน รอยละ 39.7  อยูลำพัง

รอยละ 8.2  

 

ปจจัยกำหนดความสำเร็จการใช crowd 

funding สำหรับวิสาหกิจชุมชน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

• ปจจัยดานราคา  

• ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย  

• ปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ( ตัวแปรอิสระ ) 

- ท่ีอยู 

- เพศ 

- อาชีพ 

- อายุ 

- จำนวนสมาชิกในครอบครัว 

- สถานภาพ 

- ความเกี่ยวของกับกิจกรรมในทองถิ่น 

- การกำหนดราคาสินคา  

- ระดับการใชจายซ้ือสินคา 
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ผลการวิเคราะหปจจัยกำหนดความสำเร็จของการใช crowd funding ในการสนับสนุนความสำเร็จในกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ โดย

แสดงสรุปตามตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 สรุปปจจัยที่มีผลตอการระดมทุน crowd funding  สำหรับวิสาหกิจชุมชน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  Mean ผลประเมิน 

การจัดหาเงินทุนของกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยการเปดระดมทุนแลกกับผลิตภัณฑ หรือบริการของ

วิสาหกิจชุมชนควรไดรับการสงเสริม 

4.11 เห็นดวยมาก 

ผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนที่ควรจายเงินลวงหนา และรับสินคา หรือบริการ

ภายหลังควรเปนของบริโภค (ของกิน) 

3.64 เห็นดวยมาก 

ผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนที่ควรจายเงินลวงหนา และรับสินคา หรือบริการ

ภายหลังควรเปนของอุปโภค (ของใช) 

3.58 เห็นดวยมาก 

ผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนที่ควรจายเงินลวงหนา และรับสินคา หรือบริการ

ภายหลังควรเปนของท่ีผานการรับรองคุณภาพของหนวยงานรัฐ 

3.82 เห็นดวยมาก 

ทานยินดีจายเงินแมระดับราคาของผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนที่ทานตองจายเงิน

ลวงหนา และรับสินคาภายหลังสูงกวาสินคาท่ีผลิตโดยผูผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

3.38 เ ห ็ น ด  ว ย ป า น

กลาง 

ปจจัยดานราคา (Price)  Mean ผลประเมิน 

ระดับราคาของผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนท่ีทานตองจายเงินลวงหนา และรับสินคา

ภายหลังมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 

3.75 เห็นดวยมาก 

ทานมีความมั่นใจ หากสถาบันการเงินชุมชนเปนตัวกลางในการรับเงินสำหรับผลิตภัณฑ หรือ

บริการของวิสาหกิจชุมชนท่ีทานตองจายเงินลวงหนา และรับสินคาภายหลัง 

3.60 เห็นดวยมาก 

หากทานรูจักผูนำของวิสาหกิจชุมชนที่ทานตองจายเงินลวงหนา และรับสินคาภายหลัง ทานมี

ความม่ันใจในการจายชำระโดยตรงตอวิสาหกิจชุมชน 

3.67 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย (Placement)  Mean ผลประเมิน 

การแนะนำผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนผานเฟสบุค มีผลตอการตัดสินใจจายคา

สินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนาของทาน 

3.79 เห็นดวยมาก 

การแนะนำผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนผานไลน มีผลตอการตัดสินใจจายคาสินคา 

หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนาของทาน 

3.80 เห็นดวยมาก 

การแนะนำผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนผานแกรป มีผลตอการตัดสินใจจายคาสินคา 

หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนาของทาน 

3.69 เห็นดวยมาก 

การแนะนำผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนผานฟูดแพนดา มีผลตอการตัดสินใจจายคา

สินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนาของทาน 

3.63 เห็นดวยมาก 

การแนะนำผลิตภัณฑ หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนผานเว็บไซตของหนวยงานรัฐ มีผลตอการ

ตัดสินใจจายคาสินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนาของทาน 

3.77 เห็นดวยมาก 

การโฆษณาผานเฟสบุค มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนของทานมาก

ท่ีสุด 

3.81 เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 1 สรุปปจจัยที่มีผลตอการระดมทุน crowd funding  สำหรับวิสาหกิจชุมชน (ตอ) 

ปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ (Government)  Mean ผลประเมิน 

ทานมีความสนใจตอการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพื่อเปน

ตัวกลางในการซ้ือสินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนา 

3.84 เห็นดวยมาก 

ทานมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพื่อเปน

ตัวกลางในการซ้ือสินคา หรือบริการของวิสาหกิจชุมชนลวงหนา 

3.96 เห็นดวยมาก 

ทานตัดสินใจซื้อสินคา หรือบริการจากวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพ่ือ

เปนตัวกลางในการซื้อสินคา หรือบริการลวงหนา โดยใหความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑมาก

ท่ีสุด 

3.97 เห็นดวยมาก 

ทานตัดสินใจซื้อสินคา หรือบริการจากวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพ่ือ

เปนตัวกลางในการซ้ือสินคาหรือบริการลวงหนา โดยใหความสำคัญกับระดับราคามากท่ีสุด 

3.90 เห็นดวยมาก 

ทานตัดสินใจซื้อสินคา หรือบริการจากวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพ่ือ

เปนตัวกลางในการซ้ือสินคาหรือบริการลวงหนา โดยใหความสำคัญกับของแถมมากท่ีสุด 

3.65 เห็นดวยมาก 

ทานตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการจากวิสาหกิจชุมชน หากรัฐดำเนินการพัฒนาแพลตฟอรม เพ่ือ

เปนตัวกลางในการซ้ือสินคา หรือบริการลวงหนา  

3.36 เ ห ็ น ด  ว ย ป า น

กลาง 

ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีการตอบสนองเชิงบวกระดับสูงตอการระดมทุนดวยวิธี crowd funding มี

เพียงประเด็นการจัดเตรียมสินคาลวงหนา จากประเนการจายเงินลวงหนา หรือการสนับสนุนผาน platform ของรัฐบาล

ลวงหนา 

ผลการวิเคราะหความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยการสนับสนุนความสำเร็จของการใช crowd funding ในการ

สนับสนุนความสำเร็จในกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จำหนาย และปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ โดยแสดงสรุปตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยการสนับสนุนในกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ปจจัย คา Stat 

ผลิตภัณฑ 

(p-value) 

คา Stat 

ราคา (p-value) 

คา Stat 

ชองทางการจัด

จำหนาย 

(p-value) 

คา Stat 

การสนับสนุน

ภาครัฐ 

(p-value) 

พ้ืนท่ี (เขตเทศบาล/นอกเขต) .486 (.628) -.232 (.816) -.985 (.325) .414 (.679) 

เพศ (ชาย/หญิง/ไมระบุ) 5.810 (.003*) 1.884 (.153) .330 (.719) 3.754 (.024*) 

การประกอบอาชีพ 

(เกษตรกร/ผูประกอบการ/พนักงาน

รัฐ/พนักงานเอกชน) 

 

1.199 (.310) 1.996 (.114) .492 (.688) .740 (.529) 

ชวงอายุ 2.309 (.020*) 3.239 (.001*) 4.221 (.000*) 4.971 (.000*) 

ระดับการลดราคาตอบสนองตอกลไก 

Crowd Funding แบบ Reward 

1.918 (0.065**) 1.579 (.140) .731 (.646) .876 (.526) 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความม่ันใจรอยละ 95  ** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความม่ันใจรอยละ 90 
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ขอมูลจากตารางที่ 2 บงชี้วา ที่อยูของผูตอบแบบสอบถามไมวาจะอยูในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล ไมมีผลตอการ

กำหนดความสำเร็จของการสรางกลไกการระดมทุน crowd funding ในทุกปจจัย ขณะที่ความแตกตางทางเพศของผูตอบ

แบบสอบถามมีความแตกตางในประเด็นปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสนับสนุนของรัฐ ขณะที่ชวงอายุ ของผูตอบ

แบบสอบถามพบวามีความแตกตางทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในทุกปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหพบวา การลด

ราคาเพื่อตอบสนองกับเงินทุนที่ไดรับลวงหนา ในกรณีที่เปนผูจำหนายสินคาวิสาหกิจชุมชน ไมมีผลความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสำคัญในทุกปจจัยชี้นำ 

จากตารางที่ 2 สามารถการขยายผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู คือ ปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ และการสงเสริมของรัฐบาล และชวงอายุ กับปจจัย ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และ

การสงเสริมของรัฐบาล ไดดังตารางสรุปที่ 3 

 

ตารางที่ 3 สรุปความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับการเปรียบเทียบความแตกตางรายคู 

ปจจัยเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ 

p-value 

ราคา 

 p-value 

ช องทางการจัด

จำหนาย 

p-value 

การสนับสนุน

ภาครัฐ 

p-value 

เพศ  

- ชาย-หญิง 

-ไมระบุ-หญิง 

 

.011* 

.086** 

 

.067** 

.794 

 

.543 

.776 

 

.745 

.009* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมั่นใจรอยละ 95  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมั่นใจรอยละ 90 

 

ในสวนของชวงอายุ พบวาความแตกตาง ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของการตอบสนองตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมของรัฐบาลปรากฏความแตกตางอยางมีนัยสถิติ (1) ระหวาง ชวงอายุต่ำกวา 

20 ป และ 20 ถึง 25 ป (2) ชวงอายุ 20 ถึง 25 ป และ 35 ถึง 50 ป และ (3) ระหวาง ชวง 20 ถึง 25 ป และ 51 ถึง 60 ป 

ในทุกปจจัย  

5.  สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาเรื ่องปจจัยสวนบุคคลตอปจจัยการสนับสนุนความสำเร็จของการใช crowd funding ในการสนับสนุน

ความสำเร็จในกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 

และปจจัยดานการสนับสนุนภาครัฐ พบวา ขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจำนวน 403 ตัวอยาง ซึ่งมีการกระจายแบบปกติ

ในคุณสมบัติสวนบุคคล พบวา ไมมีความแตกตางของกลุมตัวอยางในเขตเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาล ปจจัยที่มีผลตอการ

นำแนวคิดการทำ Reward Crowd Funding คือ ชวงอายุ โดยผลการเปรียบเทียบรายคู แบบ Scheffe พบวา อายุที่นอยของ

ผูตอบแบบสอบถามมีแนวโนมการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน โดยผูผลิตวิสาหกิจชุมชนไดรับเงินกอน ในทางตรงขามผูผลิตยังมี

ความเขาใจนอยเกี่ยวกับ Crowd Funding โดยมีความตั้งใจในการลดราคาสินคา แมไดรับเงินลวงหนาจำนวนเล็กนอย คือ

นอยกวารอยละ 10 รวม เกินกวา หนึ่งในสามของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ในสวนของปจจัยที่มุงศึกษา คือ บทบาทการสงเสริมของภาครัฐ โดยขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ตอรัฐบาลในการสนับสนุนผานระบบ crowd funding เปนกลไกที่ไมเปนภาระแกรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุน และเปนการ

สรางตลาดสินคารองรับในพื้นที่ ซึ่งนับเปนแนวคิดที่มีประโยชนตอสถานะทางการคลังของประเทศในปจจุบัน ซึ่งรัฐมีภาระหนี้
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จากการอุดหนุนภาคสวนตางๆ จากผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทั้งนี้สถาบันการเงินชุมชน สามารถเขามามีบทบาทในการ

สนับสนุนกลไก crowd funding ในลักษณะของการเปนตัวกลางผูรับเงินคาสินคา หรือบริการจากวิสาหกิจชุมชนลวงหนา 

การศึกษาครั้งตอไป ควรมุงเนนไปที่การประเมินแนวโนมการซื้อสินคาหรือบริการภายใตกลไก crowd funding โดย

จำแนกตามประเภทสินคา ระดับราคา ระดับคุณภาพ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณ โดยรวมของภาครัฐไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    
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สวนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเช้ือ

โรคหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 ของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix and Purchase Behavior Affecting the Buying Decision 

Alcohol Disinfectant Products after the End of the COVID-19 outbreak in 

Bangkok 

ภูริ บัวประดิษฐ01 และ อนุฉัตร ช่ำชอง1

2 

Puri Buapradit and Anuchat Chamchong 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการตดัสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 ของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ศึกษาปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยมีกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คนและทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก 

อาชีพ และรายได มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคของผูบริโภคในจังหวัด 

กรุงเทพมหานครไดแก ดานผลิตภัณฑ และปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร และดานกระบวนการ  ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆา

เชื้อโรคของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจซื้อ , ปจจัยทางประชากรศาสตร , ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the marketing mix and purchasing decision behavior 

alcohol disinfectant products After the end of the COVID-19 outbreak in Bangkok. to study marketing factors 

that affect purchasing decisions of Alcoholproducts of consumers in Bangkok. The sample consisted of 400 

people and analyzed the data with a packaged program. The results of the study of factors affecting the 

purchasing decision of alcohol disinfectant products of consumers in the province. Bangkok were found 

1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: ppurib@gmail.com 
2 อาจารยที่ปรึกษาหลัก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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that the demographic factors, namely , occupation and income, affecting the buying decision Alcohol 

Products of consumers in the province Bangkok.The marketing mix factors (7Ps) affecting the buying decision 

of alcohol disinfectant products of consumers in the province Bangkok, including Product and marketing 

mix factors, price, marketing promotion distribution channel physical characteristics, personnel 

characteristics, and processes Has no effect on consumers' decision to purchase alcohol disinfection 

products in Bangkok. 

 

Keywords: buying decision, demographic factors, marketing mix  (7Ps), 

 

1.บทนำ 

 

       โรคโควิด-19 คือโรคติดตอทาง ทางเดินหายใจและอากาศมีที่มาจากเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเชื้อไวรัสโรนาเกิดจากการติดเชื้อ

จากสัตวในตลาดสดเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ซึ่งจุดเริ่มตนมาจากสัตวคือดางคาวและไปสูงู และงูไปสูมนุษย และทั้งนี้ไวรัสสาย

พันธุนี้ถูกพบการระบาดของโรค ตั้งแตกลางเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 และทางวิทยาศาสตรการแพทยสามารถะถอดรหัส

พันธุกรรมและทำการวินิจฉัยโรคไดมสำเร็จในตนเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 และโรคโรควิด-19หรือเชื้อไวรัสโคโรนาไดเขามา

ระบาดในประเทศไทย วันที่12 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยพบผูปวยเปนผูหญิง อายุ 61 ป สัญชาติจีน เดินทางมาจากเมืองอูฮั่น 

โดยเธอเปนผูปวยดวยโรคโควิด-19รายแรกของประเทศไทยและเปนจุดเริ่มตนของวิกฤตการณโรคระบาดครั้งนี้ของประเทศ

ไทย จากการระบาดของจากการระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำใหประชาชนทุกคนตองหันมาระมัดระวังตัวเองและลด

โอกาสเสี ่ยงการติดเชื ้อไวรัส โดยการใสหนากากอนามัยที ่ปองกันเชื ้อไวรัสที ่มากับอากาศแลวนั ้นประชาชนยังตองใช

ผลิตภัณฑสแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคประเภทตาง ๆ ในการทำความสะอาดมือ หรือส่ิงของตาง ๆ เพื่อเปนการฆาเชื้อโรคและปอง

การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจตกอยูตามสิ่งของตาง ๆ หรือบริเวณตาง ๆ ที่ตนนั้นจะตองสัมผัสหรือใชงานสิ่งนั ้น ซึ่งมีการใช

ผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคในหลายชนิด ไมวาจะเปนแบบ น้ำหรือเจล  เพราะเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถอยูได

บทพื้นผิวของส่ิงของตาง ๆ ไดนาน หลายชั่วโมง หลายวัน ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุนั้น  และนอกจากการปองกันการติดเชื้อโดย

การสวมหนากากอนามัยและใชผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคแลวนั้น ยังคงตองปองกันการติดเชื้อดวยการรักษาระยะหาง

อีกดวย 

         จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและปจจัยสวนผสมทางการตลาด

บริการ (7Ps) ของผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคโดยตั้งสมมุติฐานที่ใชในการศึกษาครั้งนี้วา เมื่อสิ้นสุดการระบาดของโรคโค

วิด-19แลวนั้น ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปในทิศทางใด และนำสวนผสมทางการตลาด (7Ps) เขามา

เปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนกลยุทธธุรกิจผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะตัวอยางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันทั้งในดาน เพศ อายุ อาชีพ 

รายได และระดบัการศึกษา ที่มอีิทธิตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด-19 

2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังส้ินสุด

การระบาดของโรคโควิด-19 

3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด-19 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.เพื่อศึกษาอิทธิพลที่สงผลตอการตัง้สินใจซือ้ผลิตภัณฑผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังการระบาดของโรคโควิด-19 

ส้ินสุดลง 

2 เพื่อเปนแนวทางในการปรับกลยุทธของธุรกจิผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกีย่วกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

Hanna and Wozniak (2001) ,Shiffman and Kanuk (2003)ไดอธิบายถึงความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตรที่

คลายคลึงกันไว โดยกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

รายไดศาสนาและเชื้อชาติซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค โดยทั่ว ไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนำ มา

พิจารณาสําหรับการแบงสวนตลาด โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการความชอบและอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ลมัยพร 

ดงเสือ (2561) ไดอธิบายถึงความหมายที่คลายคลึงกันถึง ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ อาชีพ รายได สถานภาพ และลักษณะที่อยูอาศัย และลักษณะทางประชากรศาสตรนี้มีความสัมพันธตอพฤติกรรม

ของผูบริโภคโดยปกติแลวเรามักจะนำมาพิจารณาสำหรับการใชในการแบงสวนแบงทางการตลาด 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 

        สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 7P) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดซึ่งบริษัทนำ มา

ประยุกตใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย และสวนประสมทางการตลาดประกอบไปดวยส่ิง

ตางๆที่ชวยกระตุนหรือสรางความตองการของผูบริโภค Kotler (2012) โดยแนวคิดของ ดลนัสม โพธิ์ฉาย (2562) ไดกลาว
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สรุปจากการศึกษาสวนผสมทางการตลาด (7Ps) สรุปไดวาสวนประสมทางการตลาดเปนองคประกอบที่สําคัญในการ

ดําเนินงานการตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมไดเปนปจจัยจะมุงเขาสูจุดมุงหมายเดียวกันคือ เปาหมายทาง

การตลาด ซึ่งหมายถึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภค ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ

สงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นผูบริหารการตลาดจะตองจัดความสมดุลเหมาะสม

ขององคประกอบทั้ง 7 ประการใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  

สวนผสมทางการตลาดบรกิาร(Marketing mix) ประกอบไปดวยปจจยัทัง้หมด 7 ปจจยัดังนี้ 

1 ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงที่ผูขายมอบใหกับผูซื้อ โดยสามารถแบงเปนผลิตภัณฑที่จับตองไดและจับตองไมได

คือดานของการบริการ เปนการตอบสนองความตองการและพึงพอใจในการรับบริการ  

2 ดานราคา (Price)  เปนราคาของตนทุน ที่ผูบริโภคตองจายและตองทำการเปรียบเทียบระหวางราคาของสินนั้น ๆ 

กับคุณภาพ ซึ่งผูบริโภคเปนผูพิจารณาวาราคานั้นสมเหตุสมผลหรือไม และการกำหนดราคาตองคำนึงถึงการรับรูคุณคาของ

ผูบริโภค ซึ่งราคาเปนตัวสำคัญที่ใชดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

3 ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) สถานที่หรือทำเลที่ตั้ง เปนสิ่งสำคัญอยางมากในการประกอบธุรกิจ เพราะ 

สถานที่เปนอีกหนึ่งตัวในการกำหนดกลุมเปาหมายที่จะเขาถึงการซื้อสินคาหรือบริการ หากสามารถกระจายการเขาถึงการซื้อ

หรือบริการไดมากก็จะสงผลถึงกำไรที่มากตามมา 

4 ดานการสงเสริมทางการตลาด  (Promotion) เปนส่ิงสำคัญในการส่ือการระหวางผูขายหรือผูใหบริการไปยังผูบริโภค 

เพื่อสรางความจูงใจหรือกระตุนความตองการจนนำไปสูการตัดสินใจซื้อ การสงเสริมทางการตลาดสามารถทำได 4 แบบ ดังนี้ 

1) การโฆษณา (Advertising)  เปนการเสนอขายจากผูขายโดยใชชองทางส่ือตาง ๆ สงผานไปยังผูซื้อ  

2) การขายโดยพนักงาน (Personal Selling)  เปนการส่ือสารโดยตรงจากผูขายสูผูซื้อ 

3) การสงสริมการขาย  (Sales Promotion) เปนกิจกรรมที่นอกเหนือจากการขายโดยพนักงานและการ

โฆษณา โดยทำกิจกรรรมตาง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุนความตองการของผูบริโภค 

5 ดานบุคลากร (People)  เปนบุคคนที่เกี่ยวของกับการขายหรือการใหบริการซึ่งจะตองมีความเหมาะสมและมีความรู

ความสามารถกับงาน เพราะจะตองเปนผูที่คอยดูแลใหคำแนะนำกับลูกคาหรือผูบริโภค โดยการตัดสินใจซื้อและการรับรูของ

ลูกคา สวนหนึ่งมาจากพนักงานที่ดูแล 

6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการทำใหเห็นถึงคุณภาพที่สามารถมองเห็นจับตองหรือสัมผัส

ได เชน ความสะอาด ความสวยงาม เปนตน 

7 ดานกระบวนการ (Process) เปนขั ้นตอนในการทำงานหรือปฏิบัติงานตามขั ้นตอนที่วางแผนเอาไวอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยนำเสนอบริการใหแกผูบริโภคเพื่อสรางความประทับใจ 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

         พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให

ไดมาซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช

สินคา (Kotler, 1997) โดยแนวคิดของ ลมัยพร ดงเสือ (2561) ไดอธิบายวา เปนการศึกษาถึงการกระทำของผูบริโภคในเรื่อง

การซื้อหรือบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง เพื่อนำมาวางกลยุทธดานการตลาด โดย

ประกอบไปดวยคำถามหลัก 7 ขอ (6W1H) ดังนี้ 

1 ใครเปนผูบริโภคหรือลูกคา (WHO) 

2 อะไรที่ผูบริโภคตองการซื้อหรือบริโภค (WHAT) 

3 ทำไมผูบริโภคถงึตองซื้อหรือบรโิภค (WHY) 

4 ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจซือ้ของผูบริโภค (WHO) 

5 ผูบริโภคซื้อเมื่อหรือเวลาใด (WHEN) 

6 ผูบริโภคซื้อหรือบริโภคที่ไหน (WHERE) 

7 วิธีและขั้นตอนในการซื้อสินคาของผูบริโภคเปนอยางไร (HOW) 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

         กระบวนการตัดสินใจซื้อหมายถึงการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลากหลายตัวเลือก เพื่อใหตอบสนองความตองการและ

ความพึงพอใจสูงสุดของตัวเองและเปนส่ิงที่นักการตลาดตองทำการศึกษาและทำความเขาใจโดยแนวคิดของ ธัญลักษณ สุมนา

นุสรณ (2562) ไดอธิบายถึงความหมายไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อเปนพฤติกรรมหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนำมาซึ่ง

การตอบสนองความตองการในการซื้อหรือบริการโดยผานกระบวนการการตัดสินใจตาง ๆ และแนวคิดของ ลมัยพร ดงเสือ 

(2561) ไดกลาวสรุปถึงการตัดสินใจซื้อไววา การซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคนั้นไมสำคัญเทาสินคานั้นใหประโยชนอะไร

กับผูบริโภคผูบริโภคเกินความพึงพอใจจนกลับมาซื้อหรือใชบริการซ้ำจนเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

แอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด - 19   เปนการวิจัยเชิง ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

วิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการวิจัย (Questionnaire) ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)  

เปนการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง ที่อายุอยูในชวง 18-65 ป จำนวน 400 คน  ที่เคยซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆา

เชื้อโรคดวยตัวเองมากอน ในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ จากนั้นจึงนำขอมูลที่ไดมาตรวจสอบและบันทึกเพื่อนำเขาโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อทำการวิเคราะห โดยแบงออกเปน 

 1.การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

        ใชสำหรับอธิบายปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอล 

โดยใช คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห

ขอมูล 

2.การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

        จากขอมูลของกลุมตัวอยาง ที่ไดมาจากการเก็บแบบสอบถาม และทดสอบสมมติฐาน โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

สถิติในการวิจัย คือ การวิเคราะหสมมุติฐานโดยใชสถิติ t–test (t-test Independent) เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย

ของกลุมตัวอยางที่มี 2 กลุม วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis Of Variance: 

ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร เพศ/อายุ/ระดับการศึกษา/อาชีพ/รายได 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ(7Ps) 

ดานผลิตภัณฑ/ดานราคา  

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร/ดานลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมผูบริโภค ลูกคาคือใคร 

ลูกคาตองการอะไร /ลูกคาอยูท่ีไหน/ซ้ือทำไม ซ้ือเม่ือไหร/ใครท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ/มีการตัดสินใจซ้ืออยางไร 

การตัดสินใจการซ้ือ

ผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆา

เชื้อโรค 

ภาพท่ี1 ภาพกรอบแนวคิดวิจยั 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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ANOVA) สำหรับการหาความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร ที่มีตัวแปรกลุม มากกวา 2 กลุมขึ้นไป และ การวิเคราะห

สมการเชิงเสน แบบ Enter Multiple Regression เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธของปจจัยในหลาย ๆ ดาน โดยวิเคราะห

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค 

 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมุติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน  มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด – 19  

สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลังส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 

สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลัง

ส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 

ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
4.1ขอมูลดานประชากรศาสตร 

        จากการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยาง ที่อยูในชวงอายุ 18-65 ป จำนวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.75 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 42.25 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 23-30 ป คิดเปนรอยละ 

31.75 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 18-22 คิดเปนรอยละ 27.75 ดานการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.25 

รองลงมาคือ สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.50 ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน

นักศึกษา คิดเปนรอยละ 25.50 ถัดมาคือ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 23.50 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูในชวง 20,001-

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.25 

4.2ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 

          พฤติกรรมผู บริโภคที ่มีอิทธิพลตอการเลือกซื ้อซื ้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื ้อโรคและอาศัยอยู ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร สรุปไดวา ผูบริโภคสวนใหญมีคาใชจายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค อยูในชวง 50-100 

บาท ตอครั้ง คิดเปนรอยละ 33.75 มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค อยูที ่1-3 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 

49.50 หากส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด-19 จะใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคตอหรือไม พบวา มีการใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคตอ 

คิดเปนรอยละ 73.25 หากสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 อะไรทำใหยังใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคตอใหเหตุผลวายังใชตอ

จนเปนนิสัย คิดเปนรอยละ 33.00 ชองทางใดที่ทานมักเลือกใชในการซื้อแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคพบวา มักเลือกซื้อแอลกอฮอล

ฆาเชื้อโรคผานรานสะดวกซื้อเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 22.94 ผูบริโภคคิดวาตัวทานเองติดการใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคตอ

หรือไม พบวา ผูบริโภคสวนใหญติดการใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค คิดเปนรอยละ 76.50 

4.3ขอมูลดานสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
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         ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานผลิตภัณฑอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด

คาเฉล่ีย  4.27 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “กล่ิน ของแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค” มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.41 ถัดมาคือ ปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอล อยูในระดับพึง

พอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย 4.33 รายขอ “ปาย ราคา ตรา ฉลากเครื่องหมายรับรอง” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.31 

รายขอ “รูปแบบของบรรจุภัณฑที่สวยงาม” อยูในระดับพึงพอใจมาก  4.19 และรายขอ “ขนาดของบรรจุภัณฑ” อยูในระดับ

พึงพอใจมาก มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 4.11 

        ดานราคา พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานราคา อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย

4.25 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “ราคาและขนาดบรรจุภัณฑของสินคา” มี

คาเฉล่ียมากที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากทีสุ่ดคาเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ รายขอ “ราคาของผลิตภัณฑเมื่อเทียบกบัคุณภาพ” 

อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย  4.38 รายขอ “การตั้งราคาที่หลากหลาย” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย  4.26 

รายขอ “ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค” อยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ย 4.20และ รายขอ “ราคาที่สูง

ที่มาพรอมกับรูปแบบที่สวยงามถูกใจทาน” อยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉล่ีย 4.03 

        ดานชองทางจำหนาย พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานชองทางจำหนาย อยูในระดับพึง

พอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.27 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “รูปแบบการจัดสง

สินคาที่มีตัวเลือกหลากหลาย(บริการขนสง)ของรานคาทางออนไลน” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.36 รองลงมา

คือ รายขอ “ชองทางการซื้อออนไลนใชงานงาย สะดวก รวดเร็วในการคนหา เลือกและส่ังซื้อสินคา” อยูในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดคาเฉล่ีย  4.28 และ รายขอ “ตำแหนงรานคาที่จำหนายแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค” อยูในระดับพึงพอใจคาเฉล่ีย  4.28 และ

รายขอ “ชองทางการจำหนายออนไลนที่หลากหลาย เชน Lazada Shopee” มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมาก

คาเฉล่ีย  4.19 

       ดานสงเสริมการตลาด พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับพึง

พอใจมากคาเฉลี่ย    4.20 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “การแจกสินคาใหมให

ทดลองใชใหเมื่อซื้อสินคา” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.35 รองลงมาคือ รายขอ “การลด

ราคาหรือแถมสินคาของผูจำหนาย” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.34 รายขอ “การจัดโปรโมชั่นในทุก ๆ เดือนของ

รานคา” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.23 และ รายขอ “ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชน สะสมแตมแลก

สวนลดของแถม” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.23 และลำดับสุดทาย รายขอ “การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือ

ตางๆ เชน ส่ือออนไลน” อยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉล่ีย 3.83 

        ดานบุคคล พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานบุคคล อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย  

4.38 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “พนักงานมีความรูเกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี” 

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ รายขอ “พนักงานสามารถแนะนำสินคาและ

โปรโมชั่นตางๆไดอยางครบถวน” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.39 รายขอ “พนักงานที่มีความกระตือรือรน ใสใจ

ในการบริการ” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.38 รายขอ “พนักงานขายพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี” อยูในระดับพึง

พอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.33 และ รายขอ “พนักงานขายมีความสามารถในการใหคำปรึกษาหรือแนะนำชวยเหลือ” มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย 4.32 
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        ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา โดยเฉลี่ยสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานลักษณะทางกายภาพ อยูใน

ระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ย  4.18 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “การมีสินคาใน

ทดลองใชกอน” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.33 รายขอ “ความงายในการคนหาสินคาเมื่อซื้อรูปแบบออนไลน” 

อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.24 และ รายขอ “การจัดชั้นวางสินคาที่สะดวกและงายตอการเลือกสินคา” อยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.24รายขอ “การจัดรานที่เปนระเบียบงายตอการเลือกซื้อสินคา” อยูในระดับพึงพอใจมาก

คาเฉลี่ย  4.13และอันดับสุดทาย รายขอ “การจัดหนารานที่ดึงดูดและนาสนใจ” อยูในระดับพึงพอใจมากคาเฉลี่ย  3.98 

ตามลำดับ 

        ดานกระบวนการ พบวา โดยเฉล่ียสวนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) รายดานกระบวนการ  อยูในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดคาเฉลี่ย  4.39 เมื่อพิจารณาตามรายขอ โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย จะไดวา รายขอ “กระบวนการผลิตไดมาตรฐาน 

มีตราหรือฉลากเครื่องหมายรับรองตามกฎหมาย” มีคาเฉลี่ยมากที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.51 ถัดมาคือ 

รายขอ “ความรวดเร็วในการใหบริการ” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.40 รายขอ “ความหลากหลายของชอง

ทางการชำระเงิน” อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย  4.39 รายขอ “สามารถติดตอผูจำหนายไดทุกครั้งที่มีปญหา” อยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉลี่ย  4.35 และอันดับสุดทาย รายขอ “การที่สามารถเปลี่ยนสินคาหากสินคามีการชำรุดเสียหาย

ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือขนสง” มีคาเฉล่ียนอยที่สุด อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดคาเฉล่ีย  4.29 

4.4ขอมูลพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค 

         ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวา การสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคของผูบริโภคในระดับนอยคาเฉล่ีย  2.57  

 

5. ขอเสนอแนะสำหรบัผูประกอบการ 
          จากการศึกษาวิจัยสวนผสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคหลัง

ส้ินสุดการระบาดของโรคโควิด – 19 ของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังตอไปนี้ 

 ปจจยัลักษณะของประชากร 

        จากผลการศึกษานั้นประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทำใหทราบถึงสิ่งที่สงผลตอการตัดสินในซื้อและไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อดังนั้น นักการตลาด บริษัท องคกร ผูประกอบการ และผูผลิตจึงตองใหความสำคัญกับสิ่งที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อเปนหลัก ไดแก ดานอาชีพและรายไดเฉล่ียที่ตางกันของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปจจัยในเรื่องอาชีพและ

รายไดนั้น มีผลตอการตัดสินใจซื้อเพราะเปนที่ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆาเชื่อโรค แตกตางกัน

ออกไปตามความจำเปนในการใชงาน วัถุประสงค และกำลังซื้อ โดยปจจัยดานอื่น ๆ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา ที่ตางกัน 

นั้นไมไดสงผลตอการตัดสินใจซื้อของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะ แอลกอฮอลฆาเชื่อโรคนั้น เปนสิ่งจำเปนกบัทุก

เพศ ทุกชวงอายุ ในการใชปองกันการสัมผัสเชื่อโรคอยูแลว ปจจัยเหลานี้จึงไมมีผลตอการตัดสินใจ 

  ปจจยัสวนประสมทางการตลาด 

        ดานผลิตภัณฑ นักการตลาด บริษัท องคกร ผูประกอบการ และผูผลิต ควรเนนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ เปนสิ่งสำคัญ พื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครใหความสำคัญในเรือ่งของ ปาย ราคา 

ตรา ฉลากเครื่องหมายรับรอง กลิ่น ของแอลกอฮอลฆาเชื้อโรค และ ปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอล  เปนอันดับแรก 

และกลุมตัวอยางใหความสำคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องของ รูปแบบบรรจุภัณฑ และขนาดของบรรจุภัณฑ 

ตามลำดับ  เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจและยังเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แต
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ไมควรละเลยปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในดานอื่นๆ เพราะปจจัยดานอื่นๆ ไมวาจะเปน ดานราคา ดานชองทาง

จัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และ ดานกระบวนการ นั้นสำคัญและนักการตลาด 

บริษัท องคกร ผูประกอบการ และผูผลิต ไมควรที่จะไมใหความสนใจกับปจจัยดานอื่นๆที่ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ เพราะ

ปจจัยที่กลาวมาขางตนนี้ ถึงผลการสำรวจจะบอกวาปจจัยเหลานี้ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตปจจัยเหลานี้

สงผลตอตัวผลิตภัณฑโดยตรง หาก นักการตลาด บริษัท องคกร ผูประกอบการ และผูผลิต ไมใสใจและใหความสำคัญในทุก

ขั้นตอน ผลิตภัณฑที่ออกมาอาจจะมีดีแครูปลักษณหรือลักษณะภายนอก เมื่อผูบริโภคใชแลวนั้นอาจไมกอใหเกิดการกลับมา

ซื้อซ้ำ หรือไมไดสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคในทุกๆดานนั้นเอง 

 

6. ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งถัดไป 
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวเนื่องจากสถานะการณโควิด-19หรือสถานะการณการระบาดอื่น 

ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2.ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจซื้อเพื่อ 

เปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยนี้หากมีการศึกษาที่ตางกันผลของการวิจัยจะตางกันหรือไม อยางไร 

3.ควรศึกษาตัวแปรปจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแอลกอฮอลฆา 

เชื้อโรคเชน คานิยม การยอมรับดานเทคโนโลยี ความไวใจตอสินคา เพื่อที่จะไดนำมาเปนสวนหนึ่งใน 

การปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการและสรางควมพึงพอใจสูงสุดใหแกผูบริโภค 

ในอนาคต 
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อภิวดี อินทเจรญิ และ คณะ. (2563). ศึกษาปจจัยที่มอีิทธพิลตอพฤติกรรมการปองกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส จังหวัดสงขลา.  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ 

รานมาลาต่ิมซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเก็ต 

Multiple technology factors of marketing mix affecting a choice of consumer 

of Mala Dimsum through Grab in Phuket 

มนัสวิน ชูวงษ1 และ จรัชวรรณ จันทรัตน2 

Manassawin Choowong and Jaratchwahn Jantarat 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเก็ต โดยทำ

การสำรวจแบบสอบถามออนไลนจำนวน 385 ชุด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุ 

อาชีพและสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกัน สำหรับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลวิจัยพบวา ปจจัยดานราคา ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และสำหรับปจจัย

ดานการยอมรับเทคโนโลยี พบวา ปจจัยดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน และความ

นาเชื่อถือไดจากการรับรู สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเก็ต 

คำสำคัญ : ปจจัยประชากรศาสตร, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจ 

 

Abstract   

This study aims to study Multiple technology factors of marketing mix affecting a choice of 

consumer of Mala Dimsum through Grab (food delivery application ) in Phuket by conducting a survey of 

385 online questionnaires. Demographic factors Different. Age, occupation and status influence decisions 

about Mala dim sum through the Grab application As for the marketing mix factor, the research found 

that the price factor Process and Physical Evidence And for the technology acceptance factor, it was 

found that Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Perceived Credibility Affecting consumers' 

decision to use Ma Dim Sum via Grab Application Phuket 

Keywords : Demographic factors, Marketing Mix factors, Technology Acceptanc 
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1. บทนำ 

สภาพสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนคานิยมและทัศนคติตางๆทั้งการรับเอาวัฒนธรรมของตางประเทศเขามาเปน

บทบาทสำคัญที่ทำใหการตัดสินใจของผูบริโภคทั้งดานการดำเนินชีวิต และการบริโภคในชีวิต ประจำวันของทุกคนใน

สังคมไทยไดเปล่ียนแปลงไป จะเห็นไดจากการรับเอาวัฒนธรรมการบริโภคติ่มซำจากประเทศจีนเขามา เชน ขนมจีบ ซาลาเปา 

ซึ่งเปนที่นิยมมากในปจจุบัน โดยเฉพาะ กลุมคนที่ชอบรับประทานอาหารเชา ซึ่งในปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปน

อยางมากทำให การบริการของธุรกิจรานอาหารไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก มีการนําเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใชใน

การประกอบธุรกิจรานอาหารและเมื่อเกิดเหตุการณการแพรระบาดทำใหการบริโภคอาหารแบบผานชองทางเดลิเวอรี่มีความ

จําเปนอยางมากและยังคอยๆเปลี่ยนพฤติกรรมในใชชีวิตของผูบริโภคไปอยางสิ้นเชิง เชนในเรื่องของการซื้อสินคามาอุปโภค, 

บริโภค เปนตน และจากป 2564 ปริมาณการส่ังอาหารจัดสงที่บานนาจะมีจำนวนไมนอยกวา 120 ลานครั้ง หรือเพิ่มขึ้นกวา 3 

เทาตัว เมื่อเทียบกับชวงกอนโควิด-19 ในป 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 35-45 ลานครั้ง (ไทยโพสต ,2565) อีกทั้งมูลคาตลาด 

Food delivery ของไทยในป 2021 จะเติบโตขึ้นถึง 62% ที่มูลคา 1.05 แสนลานบาทซึ่งเกิดการขยายตัวอยางตอเนื่องแตใน

อัตราที่ชะลอตัวลงจากป 2020 ที่เติบโต 3 เทาจากการใชงานที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่สวนหนึ่งเปนผลจากการจัดโปรโมชั่น

และสถานการณ Covid-19 ที่หามทานอาหารภายในราน (EIC ธนาคารไทยพาณิชย, 2021) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 2.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร 

 วชิรวัชร งามละมอม, 2558 กลาววา ลักษณะทางดานประชากรศาสตร   เปนความหลากหลายดานภูมหิลังของ 

บุคคล ซึ่งไดแกเพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวโุสในการทำงาน     เปนตน โดยจะแสดงถงึ

ความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบนั ในหนวยงาน หรือในองคกรตาง ๆ ซึง่ประกอบดวยพนกังาน หรือบุคลากรใน

ระดับตาง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่แตกตางกันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภู

มหิลังของ บุคคลนั่นเอง 

  ศิริวรรณ เสรรีตัน และคณะ (2558, อางอิงใน ศศิพร บุญชู 2560) ไดใหความหมายของลักษณะประชากร 

(Demographic) ไววา ลักษณะประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว  

 ระดัการศึกษา อาชีพ รายได เปนเกณฑที่นยิมใชในการแบงสวนตลาด ดานลักษณะประชากร เปนลักษณะสำคัญที่ชวย

กำหนดตลาดเปาหมาย 

 Kotler & Keller (2016) กลาววาดานประชากรศาสตรหมายถึง เครื่องมอืทีน่ักการตลาดใชแบงกลุมสำหรบัความ

ตองการของผูบริโภค เชน อายุ ขนาดของครอบครัววัฎจักรของ ครอบครัวเพศ รายไดอาชพี การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เชื้อ

ชาติ ชนชั้นทางสังคม   เปนตน 

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 7P’s  

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 7P’s  หมายถึงเครื่องมือทาง การตลาดที่

ธุรกิจตองใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคกรตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบ ที่สําคัญของกลยุทธการตลาดที่ธุรกิจ
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ตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเปนปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทตองใช

รวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาด เปาหมาย 

 ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2552), และอดุลย จาตุรงคกุล. (2552:341-343) อธิบาย แนวคิด ของคอทเลอร 

ฟลลิป (Kotler, Philip) วากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P's) วาเปนเครื่องมือในการจําหนาย

บริการผูประกอบการตองพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ที่เรียกวา สวนประสมทางการตลาด 7P’s  บริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ของผูบริโภค ประกอบดวยปจจัยดาน ผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายหรือ

สถานที่ (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานการบริการ(Process) ปจจัยดานบุคลากร 

(People) และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and Presentation) โดย สวนประกอบทุก

ตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเทาเทียมกันขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยเนน น้ำหนักที่ปจจัยใดมากกวาเพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย 

 2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เก ี ่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

 เกวรินทร ละเอียดดีนนท (2557, หนา 15) ไดกลาววา การยอมรับเทคโนโลยีเปนการนำ เทคโนโลยีที่เรายอมรับ

นำมาใชงานซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและคนอื่น หรือชวยการเปล่ียนแปลงส่ิง ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับพฤติกรรมทัศนคติ

และการใชเทคโนโลยีที่มีความงายขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีสรางประสบการณใหกับผูใชงานใหมีความรูและทักษะในการ

ใชงานเพิ่มเติม มากยิ่งขึ้น 

 ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ไดใหคํานิยามของการยอมรับเทคโนโลยีวาเปนปจจัยสําคัญใน การใชงานและอยูรวมกับ

เทคโนโลยีจากการที่ไดใชเทคโนโลยีทําใหเกิดประสบการณความรูทักษะ และความตองการใชงานเทคโนโลยี 

 2.4 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 

 Schiffman& Kanuk (1994) ( อางใน ชวกร อมรนิมิต, 2559) ไดกลาววา การตัดสินใจใชสินคา เปนขั้นตอนหนึ่ง

ของการเลือกใชสินคาของผูบริโภค โดยมีสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งผูบริโภคจะมีพฤติกรรม ในการพิจารณาที่เกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจทั้งดานพฤติกรรมของผูบริโภค และดานจิตใจ ในการใชนั้นเปนกิจกรรมดานกายภาพและดานจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะ

หนึ่ง กิจกรรมนี้จะกอใหเกิดการซื้อตามบุคคลอื่น ๆ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Decision 

Process)  
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 2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

         ตัวแปรตน 

 

 

2.6 การเขียนสมการ 

𝑛𝑛 =  
𝑧𝑧2𝑝𝑝
𝑒𝑒2

 

  

     สมการที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

1.การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) 

2.การรับรูความงายในการใชงาน (Percevied Ease of 

Use) 

3.ความนาเชื่อถือที่ไดรับจากการรับรู (Perceived 

Credibility) 

การตัดสินใจใช้บริการร้านต่ิมซํา 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางจัดจำหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

4. อาชีพ 

5. ดานสถานภาพ 

6. ดานการศึกษา 

 H1 

H2 

H3 
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3. วิธีการศึกษา 

 

การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ 

ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยจะทำสราง QR-Code แบบสอบถามผาน 

Google Form ซึ่งกลุมตัวอยางมีดังนี้ กลุมผูใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ โดยจะแบงเปน กลุมผูที่เขามา

ใชบริการหนารานที่เคยใชแอปพลิเคชั่นแกร็บ โดยจะเก็บรวบรวมผานชองทางทั้งหมด 2 ชองทาง ดังนี้ ชองทางที่ 1  ผาน

ระบบ QR code ที่สาขาหนาราน และชองทางที่ 2 ผานใบปลิวแนบไปกลับอาหารที่ลูกคาส่ัง  

การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ 

ผูวิจัยไดทำการศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่มีผูทำไวแลว เชน งานวิจัย หนังสือ เอกสาร

วิชาการ บทความตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย และขอมูลที่ไดจากระบบอินเตอรเน็ต เพื่อศึกษาแนวทางการวิจัยในประเด็นที่

สำคัญแบบเปนเหตุและเปนผล รวมไปถึงทบทวนแนวคิดและทฤษฎี สำหรับการศึกษาการวิจัย 

จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูที่เคยใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บในจังหวัดภูเก็ต กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเนื่องจากผูวิจัยไมทราบจำนวนที่แนนอนของผูใชบริการรานมาลาติ่มซำผูวิจัยจึงใชวิธีการกำหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณ แบบไมทราบจำนวนประชากร โดยใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยางของ สูตร W.G.Cochran 

(1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคาดเคล่ือนเทากับ 0.05 จำนวน 385 ชุด 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

 พบวาลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 58.7 

รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.3 และมีอายุระหวา 20-29 ป จำนวน 142 คนคิดเปนรอยละ 36.9 

ประกอบอาชพีเปนพนักงานบรษิัทเอกชนจำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 -30,000 บาท 

จำนวน 166 คนคิดเปนรอยละ 43.1 มีสถานภาพโสด จำนวน 287 คน คิดเปนรอยละ 74.5 และศึกษาในระดับปริญญาตรี

จำนวน 255 คน คิดเปนรอยละ 58.4 

 วัตถุประสงคขอที ่1 เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน

มาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเกต็ 

  สมมติฐานที่ 1.2 : ขอมูลดานอายุของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำ

ผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกันสรุปไดวา อายุที่แตกตางกัน สงผลตอตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่น

แกร็บที่แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของของชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช

บริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  สมมติฐานที่ 1.4 : ขอมูลดานอาชีพของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่ม

ซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกัน จากการทดสอบ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
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รานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต (2560) ไดศึกษา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  สมมติฐานที่ 1.5 : ขอมูลดานสถานภาพของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลา

ติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกัน จากการทดสอบในภาพรวมพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสสินาท แสงทองฉาย 

(2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของผูบรโิภคกลุม ดิจิทัลเนทีฟไทยในการเลือกใช

แอปพลิเคชันส่ังและจัดสงอาหารในขตกรุงเทพมหานคร  

 วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่ง ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดาน

บุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) และดานกายภาพ (Physical Evidence) ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใช

บริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ 

  สมมติฐานที่ 2.2: สวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการราน

มาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาด ดานราคาสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจใช

บริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย อภิรัตนพิมลชัย (2560) การศึกษาปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ    เบเกอรี่ออนไลนของลูกคาในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

  สมมติฐานที่ 2.6 : สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ (Process) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวาสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ สงผลตอ

การตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต (2560) ได

ศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

  สมมติฐานที ่ 2.7 : สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทาง

การตลาดดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของสอดคลองกับงานวิจัยของชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผานส่ือ อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

(Constant) 
1.503 0.244 

 
6.159 0.000 
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ผลิตภัณฑ (Product) 
0.005 0.066 0.005 0.082 0.935 

ราคา (Price) 
0.168 0.068 0.157 2.483 0.013* 

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) 
-0.044 0.074 -0.042 -0.593 0.553 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
0.078 0.053 0.08 1.481 0.139 

ดานบุคคล (People) 
0.023 0.064 0.022 0.36 0.719 

กระบวนการ (Process) 
0.224 0.068 0.215 3.286 0.001* 

ดานกายภาพ (Physical Evidence) 
0.198 0.072 0.191 2.733 0.007* 

 

 วัตถุประสงคขอที ่ 3 เพื ่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ ่มซำผาน

แอปพลิเคชั่นแกร็บในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) การรับรูความงายในการใช

งาน (Percevied Ease of Use) และ ความนาเชื่อถือที่ไดรับจากการรับรู (Perceived Credibility) ที่มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ 

  สมมติฐานที่ 3.1 : การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรู

ประโยชน สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ สอดคลองกับงานวิจัย กรณษา แสนละเอียด 

พีรภาว ทวีสุข และศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล (2560) ไดทำการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอแนวโนมความตั้งใจใน

การใชบริการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนของกลุมเบบี้บูมเมอรในกรุงเทพมหานคร  

  สมมติฐานที่ 3.2 : การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงาน (Percevied Ease of Use)  

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยี

ดานการรับรูความงายในการใชงานสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วศินี อิ่มธรรมพร (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี ความสะดวกในการใชบริการ และการตลาด

ผานสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอ การตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันของผูบริโภคกลุมเจนเนอเรชั่นวาย  (Gen 

Y) ใน กรุงเทพมหานคร  

  สมมติฐานที่ 3.3 : การยอมรับเทคโนโลยีดานความนาเชื่อถือทีไ่ดรบัจากการรบัรู (Perceived Credibility) 

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ จากผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยี

ดานความนาเชื่อถือที่ไดรับจากการรับรู สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ ของอรุโณทัย พยัคฆพงษ (2560) ไดศึกษาเรื่อง แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีในการแขงขันทาง 

การตลาด ผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความเขากันได ดานการรับรูประโยชน จากการใชงาน ดาน

การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย และดานการรับรู ความไววางใจ มีผลตอ ความตั้งใจใชเทคโนโลยีและกอใหเกิด

พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลย ี
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

(Constant) 1.064 0.205  5.191 .000 

การรับรูประโยชน 0.252 0.048 0.259 5.291 .000* 

การรับรูความงายในการใชงาน 0.318 0.056 0.294 5.69 .000* 

ความนาเชื่อถือท่ีไดรับจากการรับรู 
0.185 0.046 0.196 4.049 .000* 

 

5. ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 สำหรับผูประกอบการ จากผลการวิจัยทำใหทราบถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของ

ผูบริโภค ซึ่งสามารถชวยใหผูประกอบการ นำผลการวิจัยไปประกอบการตัดสินใจ พัฒนากลยุทธการแขงขัน ทางการตลาด 

และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอ

ผูประกอบการตามปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคในจังหวัดภูเก็ต

ดังนี้ 

 1. ผูประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และสถานภาพแตกตางกัน เนื่องจาก ปจจัย

ดังกลาวสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภค โดยจากผลการศึกษาพบวา 

ผูบริโภคที่มีอายุ 20-29 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมีสถานภาพโสด มีแนวโนมที่จะตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำ

ผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคมากที่สุด ดังนั้น เพื่อขยายฐานลูกคา ผูประกอบการควรศึกษาความตองการของผูบริโภค

ในชวงอายุ อาชีพ และสถานภาพ อื่นๆ  เพื่อใหทราบวาผูบริโภคกลุมตองการอะไร จะไดสามารถทำส่ิงที่ตรงตามความตองการ

ของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งการเรียนรูพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคในแตละกลุม จะทำใหสามารถผลิต สินคา ส่ือสาร

ขอมูลหรือจัดทำสื่อโฆษณา ที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชบริการรานมาลา

ติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บมากขึ้น 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาที่สงตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บ

ของผูบริโภค ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการกำหนดราคาใหเหมาะสมตามวัตถุดิบที่ใช และควรพัฒนาสินคาใหมี

ความหลากหลายตามประเภทของสินคาและชนิดของวัตถุดิบที่จำหนาย เชน การเพิ่มขนาดของสินคาใหมีหลากหลายมากขึ้น 

รวมไปถึงการสรางความแตกตางดานราคาสินคาระหวางหนารานและสินคาใน แอปพลิเคชั่น ทั้งราคาและปริมาณ เพื่อเปน

การเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเปรียบเทียบราคากับคูแขงในตลาดอยางสม่ำเสมอ จะชวยให
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สามารถกำหนดราคาไดเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บมาก

ขึ้น 

 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการที่สงตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่น

แกร็บของผูบริโภค ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับดานกระบวนการตั้งแตขั้นตอนแรกของการสั่งซื้อ จนถึงขั้นตอน

สุดทายที่ผูบริโภคไดรับสินคาเนื่องจาก ปจจัยดังกลาวมีผลกับการตัดสินใจของผูบริโภค กลาวคือ หากผูประกอบการสามารถ

พัฒนาใหกระบวนการทุกกระบวนการในการสั่งสินคาเปนไปอยางงายดาย สะดวก และรวดเร็ว ยอมสงผลใหผูบริโภคเกิด

ความประทับใจและมีแนวโนมที่จะใชบริการในครั้งตอไปมากขึ้น  

 4. สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำ

ผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภคดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญกับดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจากการสำรวจ

พบวาผูบริโภคใหความสำคัญกับรูปภาพเมนูอาหาร ที่นารับประทานมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรที่จะใชรูปภาพ

เมนูอาหารที่นารับประทาน สวยงาม และปรับเปลี่ยนรูปภาพอยูเสมอเพื่อดึงดูดใหลูกคาประทับใจ และเมื่อลูกคาเกิดความ

ประทับใจยอมสงผลตอการตัดใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บในครั้งตอไป 

 5. การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชน เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่มซำผาน

แอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภค จากการสำรวจพบวา ผูบริโภคใหความเห็นวา การใชแอปพลิเคชั่นส่ังอาหารทำใหชีวิตมีความ

สะดวกสบายมากขึ้น และมีความเห็นวาแอปพลิเคชั่นส่ังอาหารเปนส่ิงที่มีประโยชน ซึ่งจากการเก็บขอมูลดานประชากรศาสตร

พบวา ผูบริโภคที่ใชบริการสั่งอาหารรานมาลาติ่มซำ มีชวงอายุอยูที่ 20-29 ป มากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการจึงควรที่จะ

ประชาสัมพันธ สรางการรับรูแกผูบริโภค ใหผูบริโภคไดรับรูถึงประโยชน และขอดีในการสั่งอาหารผานแอปพริเคชั่นแก

ผูบริโภคในชวงอายุอื่น ๆ ดวยวิธีการประชาสัมพันธที่แตกตางกันออกไป เพื่อตอบสนองการรับรูที่แตกกันออกไปในแตละชวง

วัยของผูบริโภค  

 6. การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงาน เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่ม

ซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภค จากการสำรวจพบวาผูบริโภคใหความสำคัญกับเรื่อง รายการอาหารในแอปพลิเคชั่น

สามารถเขาใจไดงาย มากเปนอันดับแรก รวมไปถึงการใชงานแอปพลิเคชั่นตองเปนไปอยางงายดาย ดังนั้นผูใหบริการจึงจำเปน

ที่จะตองทำใหรูปแบบการใชงานงายและไม ซับซอนเพื่อใหผูใชบริการเขาถึงไดงายขึ้น เพราะหากแอปพลิเคชั่นสามารถงายตอ

การใชงานมากเทาไหรจะสงผลตตอการตัดสินใจในการใชบริการที่มากขึ้นเทานั้น 

 7.การยอมรับเทคโนโลยีดานความนาเชื่อถือที่ไดจากการรับรู เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานมาลาติ่ม

ซำผานแอปพลิเคชั่นแกร็บของผูบริโภค จากการสำรวจพบวาผูบริโภคใหความสำคัญกับเรื่อง ความปลอดภัยทางดานขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงขอมูลทางดานธุรกรรมออนไลน ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของ

ขอมูลลูกคา และความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นเปนอยางมากใหมาก เชน การออกมาตรการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูลลูกคาอยางเครงครัด รวมไปถึงการออกมาตรการทางธุรกรรมการเงิน ใหรัดกุม และเชื่อถือได 

เพื่อสรางความเชื่อมันใหกับลูกคาผูใชบริการแอปพลิเคชั่น และนำมาสูการตัดสินใจใชบริการแอปพลิเคชั่นของลูกคาในที่สุด 
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6. ขอจำกัดงานวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามออนไลนเทานั้น ทำใหกลุม

ประชากรไมกระจายตัวเทาที่ควร ซึ่งอาจทำใหเกิดความคลาดเคล่ือนใน  การนำไปอางอิงกับกลุมประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-29 ป คิดเปนรอยละ 36.9 และมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4 

ดังนั้น ผลการวิเคราะหของงานวิจัยในครั้งนี้จึงไมสามารถเปนตัวแทนคำตอบของคนทุกชวงอายุ และทุกกลุมระดับการศึกษา

ได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและการยอมรับเทคโนโลยีในการตัดสินใจซื้อ

สินคาผาน Shopee Application ระหวางกลุม Gen X Y Z 

Online Marketing Mix Factors and Technology Acceptance Affecting to 

Purchase Decision through Shopee Application of X Y Z 
รจีวรรณ สิงทอง0

1, วิษณุ เหลืองลออ1

2, และ สวรส ศรสีุตโต3 

Rajeewan Singtong, Wisanu Luenglaor, and Sawaros Srisutto  

 

บทคัดยอ 
ในการศึกษางานวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค เพื ่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและการยอมรับ

เทคโนโลยีในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ระหวางกลุม Gen X Y Z โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการ

เก็บขอมูล Generation ละ 129 คน รวมทั้งหมดเปน 387 คน และนำวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดวยวิธี

วิเคราะหถดถอยพหูคูณ (Multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน จากผลการวิจัยพบวา ในกลุม Gen X มี

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนบางสวน คือ ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี  

คือ การรับรูความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ของกลุม Gen X สวนในกลุม 

Gen Y พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนบางสวน คือ ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด การรักษาความเปน

สวนตัว และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี คือ การรับรูประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาผาน Shopee Application ของกลุม Gen Y และในกลุม Gen Z มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนบางสวน 

คือ ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทั้งหมด คือ การรับรู

ประโยชน ดานการรับรูความงายในการใชงาน และการรับรูความนาเชื่อถือ สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee 

Application ของกลุม Gen Z  

 

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาดออนไลน, การยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสินใจซื้อ, Gen X Gen Y Gen Z 

 

Abstract 
This research aims to study the factors of online marketing mix and technology acceptance in making 

purchase decisions via Shopee Application among Gen X Y Z groups by using an online questionnaire to collect 

sample data. There are 129 people per generation, a total of 387 people, to be collected for sample group. The 

data was input and analyzed by using statistical program. The multiple regression was used to test the hypothesis. 

The results found that at some factors in the online marketing mix; product and place, and one factor of technology 

acceptance; perceived ease of use affect the purchase decision via Shopee Application of the Gen X group. For 

Gen Y, it was found that there were some factors in the online marketing mix; product, promotion and privacy, as 

well as the factor of technology acceptance; perceive usefulness and perceived ease of use affect the decisions 
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making via Shopee Application of Gen Y. In the case of Gen Z, there are some online marketing mix factors; product 

place promotion and all the factors of technology acceptance; perceived usefulness, perceived ease of use, and 

perceived credibility affects the decisions making via Shopee Application of Gen Z 

 

Keywords: Online marketing mix, Technology acceptance, Purchase decisions, Gen X Gen Y Gen Z. 

 

1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของการปญหาการศึกษา 

 

          เมื่อปลายป 2562 เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อยางรวดเร็วและรุนแรง ไดผลกระทบไปทั่ว

โลกสงผลใหพฤติกรรมผูบริโภคไดเปลี่ยนแปลงไป เกิดเปนความปกติใหม (New Normal) ผูบริโภคจึงถูกบังคับใหมีการ

ปรับตัว นำไปสูการหันมาใชเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินคามากขึ้นและจากการรวบรวมสถิติรายเดือน

ของผูบริโภคอายุตั้งแต 16-64 ป ในการซื้อสินคาผานออนไลน พบวา เดือนมกราคม 2564 คนไทยชวงอายุ 16-64 ป ซื้อ

สินคาออนไลน เปนอันดับ 3 ของโลก โดยมีพฤติกกรมในการซื้อสินคาผานออนไลน รอยละ 83.60 และ ซื้อสินคาออนไลน

ผานมือถือสูงเปนอันดับ 2 ของโลก ดวยสัดสวน 74.20% (Simon Kemp) (2021)  

           ในป 2564 พบวา คนไทยนิยมซื้อสินคาออนไลนผานสื่อกลางการซื้อขายบนอินเทอรเน็ต (e-Marketplace) มาก

ที่สุด คือ Shopee 89.70% รองลงมาคือ Lazada 74% และ Facebook 61.20% โดยผูซื้อจะเลือกชองทางออนไลน ที่สินคา

มีความหลากหลาย ราคาถูก มีการสงเสริมทางการตลาด คาขนสงถูก มีความคุมคาในการซื้อ และชองทางออนไลนนั้นใชงาน

งาย รวมถึงมีความมั่นใจในระบบชำระเงินของชองทางออนไลนนั้น ๆ (สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส)( 2564) 

อยางไรก็ตามในการซื้อสินคาออนไลน ผูซื้อยังมีความกังวลกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการซื้อสินคาออนไลน ไดแก คาขนสง

แพง สินคาไมไดมาตรฐาน สินคาไมตรงกับตามที่สั่งซื้อ ความเสียหายของสินคาที่เกิดจากการขนสง รวมถึงการไมเชื่อมั่นใน

ระบบการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนตัวในชองทางออนไลนนั้น ๆ (สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส) (2564) 

 

1.2 กลุมเจเนเรชั่น XYZ 

 

        ชวงวัย (Generation)  เกิดตางชวงเวลากัน สภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาของ

เทคโนโลยี เปนสาเหตุที่ทำใหพฤติกรรมการซื้อของแตละ Generation มีความแตกตางกัน ศูนยสรางสรรคการออกแบบ 

(Thailand Creative & Design Center) (2564) ไดรวบรวมพฤติกรรมของผูบริโภคในแตละชวงวัย ดังนี้ 

         Generation X เกิดตั้งแต ป พ.ศ. 2508 - 2523 มีพฤติกรรมภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) มักซื้อสินคาซ้ำ การ

สะสมคะแนน และแลกของสมนาคุณตาง ๆ สวน Generation Y กลุมนี้เกิดตั้งแต ป พ.ศ. 2524 - 2540 เปนกลุมที่อยูในยุค

ของการพัฒนาเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต กลุมนี้ไมมีความภักดีตอแบรนด จะเลือกสินคาที่ดีที่สุด คุมคาที่สุด หาขอมูลจาก

ประสบการณจริงจากผูใช รวมถึงเปรียบเทียบสินคาเพื่อใหไดตัวเลือกที่ดีที่สุด สวน Generation Z กลุมนี้เกิดตั้งแต ป พ.ศ. 

2541 - 2553 เกิดมาพรอมกับอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีที่ทันสมัย นิยมใช Social Media เปนหลักในการหาขอมูล รวมถึงการ

เรียนรูผานทางออนไลน เปนกลุมที่มักเปดรับสิ่งใหม ภาพลักษณแบนรดเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมนี้ 

รวมถึงนิยมซื้อสินคาออนไลน 
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          ดังนั้นการศึกษาดานพฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนและการยอมรับเทคโนโลยี  โดยใช

แนวคิด Generation  เพื่อจะไดเปนแนวทางใหแกผูประกอบการ E-commerce ไดนำ ไปวางแผน กำหนดกลยุทธใหกับ

องคกร เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคแตละชวงอายุ เพื่อที่ผูประกอบการจะสามารถสรางโอกาสทางการแขงขัน

ไดในอนาคต ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและการยอมรับเทคโนโลยีมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ระหวางกลุม Gen X Y Z ซึ่งจะศึกษากลุมตัวอยาง คือ Gen X Gen 

Y และกลุม Gen Z ที่มีประสบการณเคยซื้อสินคาออนไลนผาน Application Shopee ภายใน 1 ป  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

 

          พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการคนหาขอมูลของสินคา การซื้อ การใชสินคา การประเมิน

สินคาหลังการใช โดยคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได (Schiffman และ Kanuk, 2005; 

(อางอิงใน ทรงพร เทือกสุบรรณ, 2562 : 30 ) 

          พฤตกิรรมของผูบริโภค หมายถงึ การศึกษาวิธกีารการเลือกซือ้สินคาหรือบริการ รวมถึงการใชสินคาหรือบริการของ

ผูบริโภคหรือกลุมผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการจนไดรับความพงึพอใจสูงสุด วันดี รตันกายแกว (2554) นอกจากนี้ 

Kotler และ Keller (2016) ไดอธิบายถึงหลักการวิเคราะหผูบริโภค 6W1H ประกอบดวย Who ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

What ผูบริโภคซื้ออะไร Why ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ Whom ใครมีสวนรวมในการซื้อ When ผูบริโภคซื้อเมื่อใด Where ผูบริโภค

ซื้อที่ไหน How ผูบริโภคซื้ออยางไร 

        

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 

      Kotler และ Keller (2016) กลาววา การตัดสินใจซื้อเปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งมี

ขอจำกัด ปจจยัภายใน ไดแก แรงจงูใจ การรับรู การเรยีนรู บคุลิกภาพ ดังนั้นจึงตองทำความเขาใจกระบวนการตดัสินใจซื้อ

ของผูบริโภค ซึ่งใชระยะเวลาคอนขางนาน กอนที่จะเกดิการซือ้จรงิ และเมื่อเกิดการซื้อแลว จะนำมาสูผลที่ตามมาหลังการซื้อ 

คือ ความพึงพอใจหรือไมพงึพอใจ ของผูบริโภคหลังการซื้อแลว กระบวนการตดัสินใจซื้อ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ การ

ตระหนักรูถงึปญหา  การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

 

         สำนักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา (ETDA) กระทรวงพาณิชย (2560,อางอิงในสหพัชร ชนะชัยสิทธิ์

และคณะ,2562 หนา 732) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P’s) ของธุรกิจ E-Commerce นั้น เปนกล

ยุทธทางการตลาดสำหรับธุรกิจประเภท E-Commerce ที่ซึ ่งมีการซื ้อขายสินคาบนชองทางออนไลน หรือ ชองทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีความแตกตางจาก Offline Marketing ดังนี้ 

       1.  ดานผลิตภัณฑ (Product) สามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก สินคาดิจิทัล (Digital Product) ยกตัวอยางไดแก 

หนังสือดิจิตอล ซอรฟแวร เพลง และสินคาที่ไมใชดิจิทัล (Physical Product) เปนสินคาที่ผูบริโภคยังไมสามารถจับตอง 

สัมผัส สินคาไดจนกวาจะไดรับสินคาจริง ซึ่งตองผานการจัดสงสินคาใหกับผูซื้อ 
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          2.  ดานราคา (Price) หมายถึง เปนการกำหนดมูลคาหรือราคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ ราคาสินคาจะถูกหรือแพง ขึ้นอยู

กับวาสินคานั้นรวมคาขนสงดวยหรือไม  

          3.  ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) หมายถึง ชองทางที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงสินคาหรือบริการไดใน Online 

คือผานทางเว็บไซต Social Media E-Commerce  และ Offline คือผานทางหนาราน นอกจากนี้ชองทางการจัดจำหนายยัง

รวมถึงกระบวนการตาง ๆ ที่นำสินคาออกสูตลาดได การเคล่ือนยายสินคา กระบวนการขนสงโลจิสติกส 

          4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือของนักการตลาดที่จะส่ือสารออกไปสูผูบริโภคใหรับรู 

ระหวางผูขายกับผูซื้อ เปนกิจกรรมและการแจงขาวสารตาง ๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดการรับรู มีความทรงจำ มี

ทัศนคติที่ดี และมีความสนใจในสินคาหรือบริการ 

          5.  การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) สิ่งที่ผูบริโภคตองการมากที่สุด คือ การรักษาความเปนสวนตัว ยิ่งขอมูลใน

ส่ือออนไลน ยิ่งตองรักษาความเปนสวนตัวใหผูบริโภค เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน 

          6.  การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) เปนการใหบริการ สื่อสาร ตอบโตกันระหวางผูขายและผูซื้อแบบ

เจาะจงบุคคล เรียกวา One to One Marketing หรือ การตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี และ

อำนวยความสะดวกใหแกผูบริโภค ไดเกิดความประทับใจ 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 

 

         ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เปนทฤษฎีพื้นฐาน คิดคนโดย Davis ซึ่ง

ไดถูกพัฒนามาจากทฤษฎีการตอบสนองอยางมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action : TRA) โดยทฤษฎี TAM นั้นจะเนน

ศึกษาไปยังปจจัยตาง ๆ ที่ มีอิทธิพลตอการยอมรับที่จะใชเทคโนโลยี ปจจัยดังกลาว มีดังนี้ การรับรูประโยชน (Perceive 

Usefulness) เปนการใชเทคโนโลยีจนกอใหเกิดประโยชน สามารถรับรูไดวาเทคโนโลยีสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของ

บุคคลนั้น ๆ ได และเกิดมุมมองดานคุณคาหรือประโยชนที่คาดวาจะไดจากเทคโนโลยี ซึ่งนำไปสูการยอมรับและใชเทคโนโลยี

ได การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) เปนการรับรูความงายของเทคโนโลยีที่นำมาใชงานจนเกิด

ประโยชน จนเกิดทัศนคติ และ ความเชื่อตอขั้นตอนการใชเทคโนโลยีวาใชงานงาย โดยไมจำเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน Davis (1989) (อางอิงใน อรอนงค ทองกระจาง, 2560 : 20 ) 

       การรับรูความนาเชื่อถือ (Perceived Credibility) เปนการรับรูวาการใชเทคโนโลยีจะไมกอใหเกิดความเสียหาย มีความ

ปลอดภัย ในดานการปองกันขอมูลสวนบุคคลไมใหรั่วไหลและขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย ซึ่งในดานรับรูความนาเชื่อถือ

นี้ มีความเกี่ยวของกับการชำระเงินออนไลน หรือ Internet Banking เพื่อใหการทำธุรกรรมมีความปลอดภัย มีความเชื่อมโยง

มาถึงการซื้อสินคาบนแพลตฟอรมออนไลนที่ตองมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเทอรเน็ต จึงจะมีความ

นาเชื่อถือ เกิดความไววางใจ และเชื่อมั่นจากผูใชงานได Ramayah และ Malhotra (2007) 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเจเนอเรชั่น 

 

       ศูนยสรางสรรคการออกแบบ Thailand Creative & Design Center (TCDC) (2564) ไดระบุวาในปจจุบันไดแบงชวง

วัยออกเปน 5 กลุ ม ไดแก Baby Boomers, Generation X, Generation Y, Generation Z และ Generation A หรือ 

Alpha 
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       Baby Boomers คือกลุมคนที่เกิดในชวง ป ค.ศ.1946-1964 อยูในชวงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย 

จึงสงผลใหกลุมคนในเจเนอเรชั่นนี้ ทำงานหนัก ชอบความมั่นคง ประหยัด พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา คือ ชอบการเลือกดู

สินคาที่หนาราน จับตองดูสินคาตัวจริง ใหความสำคัญกับการใหบริการ หรือประสบการณที่ดี 

       Generation X คือกลุมคนที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1965-1980 อยูในชวงสิ้นสุดของสงครามเย็น และ เริ่มเขาสูยุคเริ่มตน

ของคอมพิวเตอร ทำใหคนเจเนเรชั่นนี้ สามารถปรับตัวใหเขากับกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยไดดี  

ณิชาฎา ใจซื่อ (2562) มักศึกษาหาขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจมาแลว ทั้งยังมีการยึดติดยี่หอสินคาในการตัดสินใจซื้อ  

กลุมนี้จึงเหมาะกับการสรางความภักดี นิยมการสะสมคูปอง สวนลด 

      Generation Y กลุมคนที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1981-1997 เกิดมาทามกลางความเปลีย่นแปลงและคานิยมแตกตาง นิยมใช

ส่ือออนไลน เติบโตมาพรอมเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต ทำใหคนกลุมนี้มีความคุนเคยและมีการใชอินเทอรเน็ตที่สูง เทคโนโลยี

จึงไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต มีการคนหาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคา เพื่อใหไดสินคาที่ดีที่สุด การใชการตลาดแบบ

ปากตอปาก และการใชเทคโนโลยีมาทำการตลาดเปนวิธีที่มีแนวโนมไดผล 

       Generation Z กลุมคนที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1998-2010 คนกลุมนี้เกิดมาพรอมเทคโนโลยี เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและ

อินเทอรเน็ต ใช Social Media ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พฤติกรรมการซื้อสินคาของคนกลุมนี้ เนื่องจากเติบโตมากับ

เทคโนโลยี กลุมนี้จึงนิยมซื้อสินคาผาน E-Commerce  คนหาขอมูลขาวสารมักจะคนหาผานอินเทอรเน็ต ไมยึดติดยี่หอ ให

ความสำคัญกับตัวสินคาเปนหลัก และชองทางการชำระเงินจึงเปนส่ิงสำคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคกลุมนี้ 

             Generation A หรือ Alpha คือกลุมคนที่เกิดในชวงป ค.ศ. 2009-2025 A  เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยีดิจิทัล การ

สัมผัสหนาจอ มองวาเทคโนโลยีเปนเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเริ ่มเติบโตในชวงที่เกิดการแพรระบาดของ 

Covid-19 เกิด Social distancing อยู บานเปนหลัก และเรียนออนไลน ยิ ่งผลักดันใหคนกลุมนี ้เขาหาเทคโนโลยีและ

อินเทอรเน็ตมากขึ้น 

 

2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

       อรอนงค ทองกระจาง (2560)  ไดทำการศึกษาสวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบ

บอกตอที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่น Shopee พบวา สวนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี 

และการส่ือสารแบบบอกตอ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น Shopee ซึ่งกลุมตัวอยาง ได

ใหความสำคัญกับปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุด รองลงมาคือสวนประสมทางการตลาด และการสื่อสารแบบบอกตอ 

ตามลำดับ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       รังสรรค สุธีสิริมงคล (2562)  ไดทำการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคยุคดิจิทัล

ในกรุงเทพมหานคร  พบวา ผู ตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน (6P’s) คือ 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมทางการตลาด และการใหบริการสวนบุคคล สวนของปจจัยทางจิตวิทยา

และสังคมผูบริโภคใหความสำคัญในดานการรับรู ดานการเรียนรู ดานการจูงใจ และดานวัฒนธรรม ซึ่งแตละปจจัยดังกลาว มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

        ณิชาฎา ใจซื้อ (2562)  ไดศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลนของกลุม Gen X และ Gen Y ที่

มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาเกษตรออนไลน (พบวา กลุมตัวอยางไดใหความสำคัญกับ ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดาน

การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชเทคโนโลยี ทัศนคติ และสวนประสมทางการตลาด ในดาน
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ราคา การสงเสริมการขาย ปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค สวน สวนประสมทางการตลาด ดาน

ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ นั้น ไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 

         เปรมกมล หงสยนต (2562) ไดทำการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลา

ซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง ไดใหความสำคัญในระดับที่มาก สำหรับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดออนไลน 6P และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 2 ดานที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน (ลาซาดา) คือ ดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ สวนในดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการรักษาความเปนสวนตัว พบวา ไมมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคา 

         วรัญญา สันติบุตร (2563) ไดศึกษาเรื่อง สวนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาผานทางแอพพลิชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา กลุมตัวอยาง มีความเห็นเกี่ยวกับสวน

ประสมทางการตลาด ในระดับดีมาก สำหรับดานผลิตภัณฑ และดานราคา สวนดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริม

ทางการตลาดนั้น อยูในระดับดี นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นระดับดีมากเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งไดแก การรับรูถึง

ประโยชนจากการใชงาน และการรับรูความงายตอการใชงาน และจากการศึกษายังพบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ

เดือน รวมถึงอาชีพที่แตกตางกัน สงผลใหการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานแอพพลิเคชั่นออนไลนแตกตางกัน 

          ธนชาติ ทองใบ (2561) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนแอพพลิเคชั่นลาซาดา 

(Lazada) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และดานชองทาง

การจัดจำหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นลาซาดา อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และในปจจัยสวน

บุคคล ดานอายุ ที่แตกตางกันก็มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นลาซาดา อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

เชนกัน 

2.6  กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

                                                                                                H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               H2 

 

 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) 

- ผลิตภณัฑ ์ 

- ราคา  

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด  

- การรักษาความเป็นส่วนตวั  

- การใหบ้ริการส่วนบุคคล  

 

 

 

 

 

การยอมรับเทคโนโลย ี

- การรับรูประโยชน  

- การรับรูความงายในการใชงาน  

- การรับรูความนาเชื่อถือ 

 
 

 

 

การตดัสินใจซื้อผาน Shopee 

Application ระหวางกลุม Gen X Y Z 

 

Generation X,Y,Z 
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2.7 สมมติฐานของงานวิจัย 

       2.6.1 สมมติฐานที่เก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนและปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

               สมมติฐานที่ 1 

                H01 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนไมสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application 

ระหวางกลุม Gen X Y Z 

                HA1 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application 

ระหวางกลุม Gen X Y Z   

                สมมติฐานที่ 2 

               H02 : ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีไมสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ผาน Shopee Application 

ระหวางกลุม Gen X Y Z 

                HA2 : ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน ผาน Shopee Application 

ระหวางกลุม Gen X Y Z 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

        ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ระหวาง

กลุม Gen X Y Z เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และรูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) โดยทำการศึกษาประชากรตามกลุมชวงวยั ไดแก Generation X (เกิดระหวางป ค.ศ. 1965-1980) , Generation 

Y (เกิดระหวางป ค.ศ. 1981-1997) และ Generation Z (เกิดระหวางป ค.ศ. 1998-2010) ที่เคยมีประสบการณซื้อสินคา

ออนไลนผาน Shopee Application   ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของคอ

แครน (Cochran, 1977, อางอิงใน ทรงพร เทือกสุบรรณ, 2562) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับการ

คลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางเทากับ 5% โดยจะเก็บขอมูล Generation ละ 129 คน เมื่อรวมทั้ง 3 Generation จะมีกลุม

ตัวอยางที่เก็บขอมูลทั้งหมด 387 คน โดยจะสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) เลือกกลุม

ตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ตามกลุมชวงวัย Generation ละ 129 คน และจากนั้นทำการสุมตัวอยางแบบ

แนะนำตอ (Snow ball) โดยการสงแบบสอบถามออนไลน Google Form  สงใหกลุมตัวอยางผานชองทาง Social Media  

ไดแกชองทางเฟซบุค และไลนกลุมของนักวิจัย ตอจากนั้นใหกลุมตัวอยางสงลิงคแบบสอบถามนี้ตอไปยังประชากรเปาหมาย

จนครบโควตา  

        เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคำถามคัดกรอง โดยที่ผูตอบแบบสอบถามตองเคยมี

ประสบการณซื้อสินคาผาน Shopee Application ในชวงเวลา 1 ป ที่ผานมา และตองมีอายุอยูในชวง 17 – 56 ป  และไดมี

การทดสอบเครื่องมือวิจัย วัดความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดทำการทดลองเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจำนวน 30 ชุด เพื่อ

ทดสอบความเชื่อมั่น พบวา ตัวแปรสวนประสมทางการตลาดออนไลน มีคา Cronbach’s Alpha เทากับ .916 สวนปจจัย

ดานการยอมรับเทคโนโลยี มีคา Cronbach’s Alpha เทากับ .811 และดานการตัดสินใจซื ้อ มีคา Cronbach’s Alpha 

เทากับ .850 ซึ่งทั้งหมด มีคาที่ไดมากกวา 0.7 ดังนั้นแสดงวา เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ มีความนาเชื่อถือ 

         ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล จากแบบสอบถาม จะนำไปวิเคราะห โดยใชวิธีการทางสถิติจากโปรแกรมสำเร็จรูป การ

วิเคราะหเชิงพรรณนา การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(Standard Deviation) และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน โดยใชวิธีวิเคราะหถดถอยพหูคูณ (Multiple regression analysis) ณ 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ สมมติฐานที่ 2 

       

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

       พฤติกรรมการซื้อสินคาผาน Shopee Application ของกลุม Gen Z พบวา สวนใหญมีความถี่ในการซื้อสินคาใน 

Shopee มากที่สุดที่ มากที่สุดที่ 2 – 4 ครั้ง/เดือน  คิดเปนรอยละ 48.8 สวนจำนวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง มากที่สุดอยูที่ 

501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.4 ใกลเคียงกับ จำนวนเงินนอยกวา 500 บาท/ เดือน คิดเปนรอยละ 38.8 โดยมีแหลงรับ

ขาวสาร Shopee สวนใหญจาก Social Media หรือ Internet  คิดเปนรอยละ 56.6  และหมวดหมูสุขภาพและความงาม 

เปนหมวดหมูที่ Gen Z ซื้อบอยที่สุด คิดเปนรอยละ 27.9 ใกลเคียงกับ สินคาอุปโภค บริโภค คิดเปนรอยละ 26.4 

             Gen Y มีพฤติกรรมการซื้อสินคาผาน Shopee Application โดยที่ ความถี่ในการซื้อสินคาใน Shopee มากที่สุด 

2 – 4 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 48.8 มีจำนวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง มากที่สุดอยูที่ 501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 45 

สวนแหลงรับขาวสาร Shopee สวนใหญมาจาก Social Media หรือ Internet  คิดเปนรอยละ 72.1 และหมวดหมูสินคาที่ 

Gen Y ซื้อบอยที่สุดคือ หมวดสินคาอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 25.6 ใกลเคียงกับหมวดสุขภาพและความงาม คิดเปนรอย

ละ 22.5  

            Gen X พบวามีความถี่ในการซื้อสินคาใน Shopee มากที่สุด คือ 2 – 4 ครั้ง/เดือน เชนเดียวกับ Gen Y และ Gen 

X โดยคิดเปนรอยละ 48.8 สวนจำนวนเงินที่ซื้อสินคาในแตละครั้ง มากที่สุด 501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.6 โดยมี

แหลงรับขาวสาร Shopee สวนใหญมาจาก การรับขาวสารจากทาง Social Media หรือ Internet รอยละ 66.7 และ

หมวดหมูสินคาที่ Gen X ซื้อบอยที่สุดคือ หมวดสินคาอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 33.3 

 

4.1 การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 ตารางอิทธิพลตัวแปรปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน Gen X Gen Y Gen Z 

t Sig. t Sig. t Sig. 

ผลิตภัณฑ  3.038 .003* 2.878 .005* 2.813 .006* 

ราคา  .026 .980 .636 .526 1.881 .062 

ชองทางการจัดจำหนาย  2.311 .023* .377 .707 3.873 .000* 

การสงเสริมการตลาด  1.141 .256 2.849 .005* 2.939 .004* 

การใหบริการสวนบุคคล  .537 .592 -1.130 .261 -.171 .865 

การรักษาความเปนสวนตัว  1.583 .116 2.850 .005* 1.751 .082 
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ตารางที่ 2 ตารางอิทธิพลตัวแปรปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี 

 

 

ปจจัยการยอมรบัเทคโนโลยี 

Gen X Gen Y Gen Z 

t Sig. t Sig. t Sig. 

การรับรูประโยชน 1.782 .077 5.479 .000* 2.161 .033* 

การรับรูความงายในการใชงาน  5.008 .000* 3.778 .000* 2.989 .003* 

การรับรูความนาเชื่อถือ 1.600 .112 1.283 .202 3.780 .000* 

 

4.1.1 การทดสอบสมมติฐาน Gen Z 

 

          จากผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน พบวา มี 3 ปจจัย ที่มีอิทธิพลสงผลใน

การตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ของกลุม Gen Z คือ ดานชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด 

และ ดานผลิตภัณฑ ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี พบวา ทั้ง  3 ปจจัย ที่มี

อิทธิพลสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ของ Gen Z คือ ดานการรับรูความนาเชื่อถอื  ดานการรับรู

ความงายในการใชงาน และ ดานการรับรูประโยชน ตามลำดับ 

 

4.1.2 การทดสอบสมมติฐาน Gen Y 

  

          จากผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน พบวา มี 3 ปจจัย ที่มีอิทธิพลสงผลใน

การตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ของกลุม Gen Y คือ ดานผลิตภัณฑ การรักษาความเปนสวนตัว และการ

สงเสริมการตลาด ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี พบวา มี  2 ปจจัย ที่มี

อิทธิพลสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee Application ของ Gen Y คือ การรับรูประโยชน และ การรับรูความงาย

ในการใชงาน ตามลำดับ 

 

4.1.3 การทดสอบสมมติฐาน Gen X 

 

          จากผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application ของกลุม Gen X พบวา มี 2 ปจจัย ที่มีอิทธิพล คือ ดานผลิตภัณฑ และ ชองทางการจัดจำหนาย 

ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ 2 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee 

Application ของ Gen X พบวา มีเพียง  1 ปจจัย ที่มีอิทธิพล คือ การรับรูความงายในการใชงาน  
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5.  สรุปผลการศึกษา 
ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

 

 

Gen 

 

สมมติฐาน 

              ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

 

 

X 

 

สมมติฐานที่ 1 : สวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคาผาน Shopee Application 

ของ Gen X 

บางสวน คือ ดานผลิตภัณฑและ 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคา ผาน Shopee Application 

ของ Gen X 

บางสวน คือ การรับรูความงาย 

ในการใชงาน 

 

 

 

 

Y 

 

สมมติฐานที่ 1 : สวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคาผาน Shopee Application 

ของ Gen Y 

บางสวน คือ ดานผลิตภัณฑ  

ดานสงเสริมการตลาดและ 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคา ผาน Shopee Application 

ของ Gen Y 

บางสวน คือ การรับรูประโยชน 

ในการใชงานและการรับรูความงาย 

ในการใชงาน 

 

 

 

      

  Z 

 

สมมติฐานที่ 1 : สวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคาผาน Shopee Application 

ของ Gen Z 

บางสวน คือ ดานผลิตภัณฑ  

ดานชองทางการจัดจำหนาย  

และดานสงเสริมการตลาด 

 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผล

ในการตัดสินใจซื ้อสินคา ผาน Shopee Application 

ของ Gen Z 

ทั้งหมด คือ การรับรูประโยชน 

 การรับรูความงายในการใชงาน  

และ การรับรูความนาเชื่อถือ 

 

 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

5.1.1 อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1 สวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application ระหวางกลุม X Y Z 

 

         กลุม Gen X มีสวนประสมทางการตลาดออนไลน 2 ดาน ที่มีอิทธิในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application คือ ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจำหนาย สอดคลองกับผลวิจัยของสุภารัตน ศรีสวาง 

(2564) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟ

ซบุกของบุคคลกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจำหนาย มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของกลุมเจเนอเรชั่นเอ็กซในเขตกรุงเทพมหานคร   

         กลุม Gen Y มีสวนประสมทางการตลาดออนไลน 3 ดาน ที่มีอิทธิในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application คือ ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด และดานการรักษาความเปนสวนตัว สอดคลองบางสวนกับ
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ผลวิจัยของธนชาติ ทองใบ (2563) ที่พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจำหนาย และ 

ดานผลิตภัณฑ มีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาออนไลนผานแอพพลิเคชั ่นลาซาดา (Lazada) ของผู บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร และสอดคลองบางสวนกับผลวิจัยของสุธาทิพย นาวาทอง (2561) ที่ พบวา ดานผลิตภัณฑ และดานการ

รักษาความเปนตัวมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของ Shopee และนอกจากนี้สอดคลองกับผลวิจัยของกรรณิการ ชัย

อำนาจ (2562) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนายและดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาออนไลนผานทางแอพพลิเคชั่น Shopee ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเห็นไดวา

การศึกษานี้พบวา ดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดและการรักษาความเปนสวนตัว สอดคลองกับผลวิจัยดังกลาวที่ผานมา  

        กลุม Gen Z มีสวนประสมทางการตลาดออนไลน 3 ดาน มีอิทธิในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน Shopee 

Application คือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานสงเสริมการตลาด ความสอดคลองบางสวนกับผลวิจัย

อรุโณทัย ปญญา (2562) ในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนายและดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาแฟชั่นผานสังคมออนไลน (เฟซบุก) ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สวนใน

ดานราคา ดานการใหบริการสวนบุคคล และดานการรักษาความเปนสวนตัว 

 

5.1.2 อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผลในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application ระหวางกลุม X Y Z 

      

          กลุม Gen X มีปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี 1 ดาน ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application คือ การรับรูความงายในการใชงาน สอดคลองกับผลวิจัยของ ชัชพัชร เตชะเกษมสุข (2563) ที่ได

ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทาออนไลนของผูบริโภค 

Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ดานการรับรูความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร ได ซึ่งเห็นไดวาการศึกษานี้ พบวา ดานการรับรูความงายในการใชงาน สอดคลองกับ

งานวิจัยดังกลาวที่ผานมา 

         กลุม Gen Y มีปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี 2 ดาน ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application คือ ดานการรับรูถึงประโยชน และ การรับรูความงายในการใชงาน สอดคลองกับผลวิจัยของนันท

กาญจน สรอยสูงเนิน (2560) พบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน และดานการรับรูความ

งายในการใชงาน มีผลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคชั่น Shopee ในการเลือกซื้อสินคาและบริการของกลุ ม Gen Y ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเห็นไดวาการศึกษานี้ พบวา ดานพบวา ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน และดานการรับรูความงายใน

การใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวที่ผานมา 

         กลุม Gen Z มีปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี 3 ดาน ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อสินคาผาน 

Shopee Application คือ ดานการรับรูถึงประโยชน  ดานการรับรูความงายในการใชงาน และ ดานการรับรูความนาเชื่อถือ 

สอดคลองบางสวนกับผลวิจัยของ พิสิทธิ์ เซือ (2563)  พบวา ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน และการรับรูความงายใน

การใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อออนไลนของคน Generation Z ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเห็นไดวาการศึกษานี้ พบวา  

ดานการรับรูประโยชนในการใชงาน และการรับรูความงายในการใชงาน สอดคลองกับงานวิจัยดังกลาวที่ผานมา สวนดานการ

รับรูความนาเชื่อถือ พบวางานวิจัยดังกลาวไมไดศึกษาในดานนี้ แตอยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไดมีผลสอดคลองงานวิจัยของ

อรอนงค ทองกระจาง (2560) ที่พบวา ดานการรับรูความนาเชื่อถือ ดานการรับรูประโยชนจากการใชงาน และดานการรับรู

ความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่น Shopee   
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5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะสำหรับกลุม Gen X 

 

          บริษัทควรมุงเนนปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยการ

ยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูความงายในการใชงาน 

       ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่จำหนายบนแอพพลิเคชั่น เนื่องจากผูบริโภค Gen X มี

ความภักดีตอแบรนด ยึดติดยี่หอสินคา และมีการซื้อสินคาซ้ำบอยครั้ง อีกทั้งยังมักหาขอมูลสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ 

ดังนั้นควรมีการแนะนำสินคาและจดจำตราสินคาหรือสินคาที่ผูบริโภคมักซื้อบอย ใหสามารถเห็นและเลือกซือ้ไดงาย และควร

มีการใหรายละเอียด ขอมูลสินคาอยางครบถวน ชัดเจน เพื่องายตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค Gen X            

          ดานชองทางการจัดจำหนาย  เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูบริโภค Gen X ไดใหความสำคัญกับการที่สามารถ

ใชบริการซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นผูประกอบการควรมีการพัฒนาและปรับปรุงใหแอพพลิเคชั่นใหมีความเสถียร

สามารถรองรับการใชงานไดในทุกชวงเวลาอยางมีประสิทธิภาพ            

          ดานการรับรูความงายในการใชงาย จากพฤติกรรมของกลุม Gen X  ในปจจุบันเริ่มมีการเปดรับเทคโนโลยีและเริ่มมี

การซื้อสินคาผานออนไลนมากขึ้น ผูประกอบควรใหความใสใจในเรื่องการออกแบบแอพพลิเคชั่น ใหสามารถเขาถึงไดงาย ไม

ซับซอน มีการแบงหมวดหมูสินคาอยางชัดเจน สามารถใหคนหาสินคาไดงายและรวดเร็ว รวมถึงมีชองทางการชำระเงินที่

สะดวกและปลอดภัย เพื่อใหผูบริโภค Gen X สามารถรับรูความงายในการใชงานได 

 

5.2.2 ขอเสนอแนะสำหรับกลุม Gen Y  

 

         บริษัทควรมุงเนนปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนในดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด ดานการรักษาความ

เปนสวนตัว และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูประโยชนในการใชงานและดานการรับรูความงายในการใชงาน 

          ดานผลิตภัณฑ  เนื่องจากพฤติกรรมของกลุม Gen Y มักไมยึดติดกับตรายี่หอ และมักเลือกสินคาที่ดีที่สุด คุมคาที่สุด 

และมักหาขอมูลมาเปรียบเทียบสินคาเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด ผูประกอบการจึงควรใสใจในเรื่องคุณภาพของสินคา ความ

หลากหลายของสินคา ทั้งสินคาที่เปน Official หรือ สินคาที่มีตรายี่หอเปนที่รูจักและยอมรับในกลุมผูบริโภค Gen Y และตอง

มีขอมูลรายละเอียดสินคา และขอมูลจากประสบการณผูที่เคยใชจริงทั้งที่เปนขอความ รูปภาพ หรือวีดิโอ อยางชัดเจน เพื่อให

ผูบริโภคมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในคุณภาพสินคามากยิ่งขึ้น 

            ดานสงเสริมการตลาด ผูประกอบการควรมีกิจกรรมแจกของแถมสำหรับสมาชิก สวนลดในการซื้อสินคาอยาง

สม่ำเสมอและสวนลดนั้นตองใชงานไดจริง เพื่อเปนการดึงดูดลูกคาใหมและยังเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมไวอยู และยังเปน

การสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น  

           ดานการรักษาความเปนสวนตัว  ผูประกอบการควรมีการแสดงชี้แจงนโยบายการเก็บความลับและการรักษาขอมูล

ทั้งดานขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการชำระเงินของลูกคา ใหชัดเจน โดยที่ลูกคาสามารถเห็นไดงาย เพื่อเปนการสรางความ

เชื่อมั่นใหแกลูกคาได           

           ดานการรับรูถึงประโยชน  เนื่องจากในปจจุบัน ผูบริโภค Gen Y นิยมซื้อสินคาผานออนไลน ผูประกอบการจึงควรให

ความสำคัญ ในเรื่องความสะดวก รวดเร็วในการสั่งซื้อสินคาบนแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะไดเปนการประหยัดเวลาผูใชบริการ 

สงผลใหสามารถรับรูประโยชนจากการใชงานได 
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           ดานการรับรูความงายในการใชงาย ผูประกอบการควรใหความสำคัญในขั้นตอนการสั่งซื้อสินคาไมยุงยาก ซับซอน 

หรือหลายขั้นตอนเกินไป มีระบบการคนหาสินคาไดรวดเร็วและแมนยำ เพื่อที่จะไดเปนการประหยัดเวลาผูใชบริการ สามารถ

ตอบสนองตอความพึงพอใจของผูใชงาน 

 

5.2.3 ขอเสนอแนะสำหรับกลุม Gen Z 

 

         บริษัทควรมุงเนนปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานสงเสริม

การตลาด และปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูประโยชนในการใชงานดานการรับรูความงายในการใชงาน และดาน

การรับรูความนาเชื่อถือ 

         ดานผลิตภัณฑ เนื่องจากกลุมผูบริโภค Gen Z นิยมซื้อสินคาผานชองทางออนไลนเปนหลัก ผูประกอบการจึงควรให

ความสำคัญกับในการใหขอมูลสินคาอยางละเอียดและชัดเจน สินคาควรมีความหลากหลาย และนอกจากนี้ยังควรให

ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณตราสินคา เปนตราสินคาที่ไดรับการยอมรับจากกลุมผูบริโภค เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและ

มั่นใจในคุณภาพสินคา 

         ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานชองทางการซื้อสินคาใหสามารถเขาถึงงาย มี

ความเสถียร และควรมีการจัดสงสินคาไดรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถเลือกบริษัทขนสงไดดวยตัวเอง และควร

มีชองทางการติดตอกับรานคาใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

         ดานการสงเสริมการตลาด เพื่อเปนการรักษากลุมผูบริโภคเดิมและดึงดูดกลุมลูกคาใหม Shopee ควรมีกิจกรรม เรื่อง

สวนลดอยางสม่ำเสมอ และควรทำการตลาดในรูปแบบใหม ๆ นอกเหนือจากการทำการตลาดแบบ ลด แลก แจก แถม  ควร

เนนการทำโฆษณาที่เปนรูปภาพ ขอความสั้น ๆ บนชองทาง Social Media มากขึ้น เพื่อเปนการสื่อสารจูงใจผูบริโภคกลุม 

Gen Z  ได 

         ดานการรับรูถึงประโยชน ผูประกอบการควรใหความสำคัญในดานระบบการคนหาสินคา ใหสะดวก รวดเร็ว และ

สามารถคนหาไดงาย เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกใหผูใชบริการ และยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายมากกวาที่จะ

เดินทางไปซื้อสินคาเอง             

          ดานการรับรูความงายในการใชงาย เนื่องจากผูบริโภค Gen Z มีการซื้อสินคาออนไลนบอยครั้ง ทางผูประกอบการจึง

ควรมีการออกแบบระบบการสั่งซื้อใหงาย ขั้นตอนไมยุงยากซับซอน เพื่อลดการเกิดปญหา และเพื่อสามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภค Gen Z ไดมากยิ่งขึ้น             

           ดานการรับรูความนาเชื่อถือ ผูประกอบการควรใหความสำคัญในเรื่องการชำระเงินออนไลน ใหมีความปลอดภัยและ

ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไมใหรั่วไหล เพื่อใหผูใชงานมีความมั่นใจในการใชงาน ผูประกอบการควรใหความสำคัญอยาง

มากในการรักษาขอมูลดานการเงินของผูใชบริการ ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาขอมูลเปนอยางดี  

 

5.3 ขอจำกัดของการศึกษา 

 

          เนื่องดวยสถานการณโควิด 19 จึงมีความจำเปนตองเก็บแบบสอบถามทางออนไลน โดยผานชองทางเฟซบุค และ 

ไลน ของแตละกลุมตัวอยาง คือ กลุม Gen X Y Z ซึ่งผลที่ไดจากการเก็บขอมูลทางออนไลน อาจคลาดเคลื่อนไดจากผลที่เก็บ

มาจากการใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

Factors Influencing Satisfaction in Choosing Bubble Tea Consumption 
 

รังสฤษฎ ศิลประเสริฐ0

1 และ ผศ. ดร.ปราณ ีเอ่ียมละออภักดี1

2 

Rangsarit Silprasert and Asst. Prof. Dr.Pranee Eamlaorpakdee  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุก และเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบรโิภคชาไขมุก โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในประเทศไทย จำนวน 409 คน วิเคราะหประมวลผล ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS เพื่อใหผูประกอบการสามารถนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชในการวางแผน การดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และตอยอด

ในธุรกิจรานชาไขมุกในอนาคต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ประกอบดวย (1) 

ประชากรศาสตร ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดานสถานภาพ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภค

ชาไขมุกที่แตกตางกัน (2) สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการบริโภคชาไขมุก (3) พฤติกรรม ดานความถี่ในการซื้อชาไขมุก ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุกที่แตกตางกัน 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้อ 

 

Abstract 
The objectives of this research are to study service marketing mix influencing satisfaction in choosing 

bubble tea consumption and to study behaviors influencing satisfaction in choosing bubble tea 

consumption. Questionnaires were used as a tool to collect data from 4 0 9  consumers in Thailand. Data 

were analyzed, processed with the SPSS statistical program so that operators can apply results of this study 

for making plans, improving, developing and expanding the bubble tea shop business in the future. The 

results showed that factors influencing satisfaction in choosing bubble tea consumption consisted of (1 ) 

demography, age, occupation, income, and status affect the satisfaction of consumption of bubble tea 

differently; (2 )  service marketing mix in the aspect of product and marketing promotion affect the 

satisfaction of consumption of bubble tea; (3 )  behavior regarding frequency of purchasing bubble tea has 

different effects on the satisfaction of bubble tea consumption.  

 

Keywords: satisfaction, marketing mix, buying behavior 
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1. บทนำ 

 

ชาไขมุกไมไดนิยมเพียงในประเทศไทยเทานั้น ตางประเทศก็เปนที่นิยมเชนเดียวกัน มีการประเมินจาก Allied Market 

Research วาในป พ.ศ.2566 ตลาดชาไขมุกจะมีมูลคาสูงกวา 102,242 ลานบาท สำหรับประเทศไทยตลาดชาไขมุกมีมูลคา

ประมาณ 2,500 ลานบาท ซึ่งกระแสชาไขมุกเปนที่นิยมอยางมาก ทำใหมีผูนำเขาแบรนดจากไตหวัน หรือเปดรานใหมของ

ตัวเอง เปนจำนวนมากแมกระทั่งรานอาหารบางแหงยังเพิ่มเครื่องดื่มนี้เขาไป ทั้งยังมีหลายระดับราคาใหลิ้มลอง ตั้งแตแกวละ 

20-30 บาท ไปจนถึงแกวละมากกวา 100 บาท เมื่อผานพนวิกฤตโควิด-19 บางธุรกิจเริ่มฟนตัว และบางธุรกิจไดปดกิจการไป 

เพราะทนพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 ไมไหว แตสำหรับธุรกิจชาไขมุก แมบางรานในหางจะตองปดตัวลงชั่วคราว แตตลาด

โดยรวมยังคงถูกประเมินวาจะโตไดอีกมาก โดยในอีก 8 ปขางหนามูลคาตลาดชาไขมุกจะสูงขึ้นถึง 2 เทา เหตุผลที่ธุรกิจชา

ไขมุกไมไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เพราะมีจุดไดเปรียบคือ เปนเครื่องดื่มที่คนสวนใหญไมนั่งบริโภคที่รานอยูแลว ดังนั้น

แมวาธุรกิจอาหารอื่น ๆ จะไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนตองปดกิจการไป แตธุรกิจชาไขมุกยังสามารถขายไดตามปกติ

แมแตรานคูหาเล็ก ๆ นอกจากนี้ระบบการสั่งอาหารออนไลนที่กำลังโตขึ้นยิ่งมาสนับสนุนใหยอดขายของชาไขมุกดีมากยิ่งขึ้น 

และมาตราการจากภาครัฐแทบไมไดกระทบตอภาพรวมการเติบโตของธุรกิจชาไขมุก ถึงแมวาจะมีแบรนดและสาขาเพิ่มขึ้น

จำนวนมาก ทั้งรายการเครื่องดื่มดั้งเดิมไปจนถึงรายการเครื่องดื่ม Premium (พรีเมี่ยม) ที่ราคาสูง ทำใหธุรกิจมีการแขงขันกัน

สูงของผูประกอบการในไทยและจากตางประเทศ แตการเขามาของแบรนดใหมก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง ทำใหเห็นวาก็ยัง

คงเหลือชองวางที่จะเขาไปในตลาดไดอยู ดังนั้นการพิจารณาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุกจึงมี

ความสำคัญตอผูประกอบการในการนำขอมูลงานวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผน การดำเนินการปรับปรุง 

พัฒนา และตอยอดในธุรกิจรานชาไขมุกไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยจึงนำปจจัย

ประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ และปจจัยดานพฤติกรรมมาเปนตัวแปรตน เพื่อหาความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก วาปจจัยในดานใดบางที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ของผูบริโภคใน

ประเทศไทย 

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ธิติมา เพ็ญสุข (2560) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาตรามือ

ของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดกำหนดขอบเขตปจจัยที่จะนำมาใชในการวิจัยฉบับนี้โดยเลือกปจจัย

ดานประชากรศาสตร และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สามารถจัดกลุมปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาตรามือ

ของผูบริโภคไดเปน 6 ปจจัย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาตรามือของผูบริโภค มีจำนวน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดาน

รสชาติและราคา ปจจัยดานกระบวนการ สภาพแวดลอมบริการ และปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย แต สุภาพร กองแกว 

(2562) ไดศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาใชบริการรานโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 

การตัดสินใจในการซื้อสินคาที่แตกตางกัน โดยตีความไดวา เพศชายจะมีการตัดสินใจซื้อสินคาที่มากกวาเพศหญิง สวนระดับ

การศึกษาที่ตางกัน ยอมมีการรับรูที่แตกตางกัน สวนอาชีพที่ตางกันยอมมีแนวคิดและคานิยมของการตดัสินใจซื้อทีแ่ตกตางกนั

ออกไปตามอาชีพที่ประกอบอยูและการที่มีรายไดสูงยอมมีการตัดสินใจในการซื้อมากกวาผูที่มีรายไดนอย 

     จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนนั้นจะนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ โดยมีตัวแปรตนคือ

ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค แตไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการบริโภค ดังนั้นการพิจารณาถึงปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุกจึงมีความสำคัญตอ

ผูประกอบการในการนำขอมูลงานวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการวางแผน การดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และตอยอด

ในธุรกิจรานชาไขมุกไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยจึงนำปจจัยประชากรศาสตร ปจจัย

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1618



สวนประสมทางการตลาดบริการ  และปจจัยดานพฤติกรรมมาเปนตัวแปรตน เพื่อหาความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุก 

     วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางที่ผูประกอบการสามารถนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชในการวางแผน การดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และตอ

ยอดในธุรกิจรานชาไขมุก 

2. ผลการศึกษาจะเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจใหกับผูที ่กำลังตัดสินใจลงทุนในธุรกิจชาไขมุก วาจะมีกลยุทธทาง

การตลาดในทิศทางไหน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

     Shelly อางโดย ประกายดาว ดำรงพันธ (2536) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ วาความพึงพอใจเปนความรูสึก

สองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทำใหเกิด

ความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุข

สามารถทำใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมี

ผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่น ๆ  

ขณะที่วิชัย เหลืองธรรมชาต (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับความตองการของมนุษย กลาวคือ 

ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการ

ขั้นพื้นฐานไมตางกัน (พิทักษ ตรุษทิม, 2538; Kotler and Armstrong, 2002)      

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ธิติมา เพ็ญสุข (2560) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาตรามือของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดาน

สภาพแวดลอมบริการ รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน นำไปใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรบัเปล่ียน และพัฒนากลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางความสามารถ

ในการแขงขัน และทำใหธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง โดยประชากรที่ใชทำการศึกษา คือผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาชาตรามือในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทำการสำรวจขอมูลผานแบบสอบถาม จำนวน 392 ชุด ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อชาตรามือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานรสชาติและราคา ปจจัยดาน

กระบวนการ สภาพแวดลอมบริการ และปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (สงผลในเชิงลบ) สำหรับในสวนของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ

ไมแตกตางกัน  

     ดลนัสม โพธิ์ฉาย (2562) งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดของ

การบริโภคผลไมพรีเมียม กรณีศึกษาผูบริโภคในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียม 
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กรณีศึกษาผูบริโภคในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และ 3. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภค

ผลไมพรีเมียม กรณีศึกษาผูบริโภคในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคผลไมพ

รีเมียมที่อยูอาศัยในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน

การวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดของการบริโภคผลไมพรีเมียม กรณีศึกษาผูบริโภคใน

อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลของแตละดานพบวา มีความคิดเห็นอยู

ในระดับมากที่สุด 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานราคา และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดานการ

สงเสริมการตลาด รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานบุคคล ดานสภาพแวดลอมบริการ และดานกระบวนการ 

ตามลำดับ การตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียม กรณีศึกษาผูบริโภคในอำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ภาพรวมมีการตัดสินใจอยู

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลของแตละดานพบวา มีการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน ไดแก ดานการแสวงหา

ขอมูล รองลงมาคือ ดานการรับรูปญหา และดานการประเมินผลทางเลือก และมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก 

ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางการตลาดดาน

บุคคล ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียม อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ0.01 สวนปจจัยทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ สงผลตอการตัดสินใจบริโภค

ผลไมพรีเมียม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ 

     เอื้องฟา กายธัญลักษณ (2559) วิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื่มราน

สตารบัคส (Starbucks) เพื่อนำไปใชเปนขอมูลประกอบกับการตัดสินใจ พัฒนา หรือปรับปรุงสินคาและบริการจนนำไปถึงการ

กำหนดกลยุทธหรือนโยบายใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง โดยไดนำปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร มาเปนกรอบแนวความคิดใน

การศึกษาครั้งนี ้ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื ่ม รานสตารบัคส 

(Starbucks) มี 6 ปจจัย เรียงลำดับตามอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานราคาและคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสภาพแวดลอมบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการ

บริการ บุคลากร และการประชาสัมพันธและปจจัยดานแบรนด รายการสงเสริมการตลาด และบรรยากาศของราน ตามลำดับ

ในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีความแตกตางกันในดานระดับการศึกษา และอาชีพ มี

ความพึงพอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื่มรานสตารบัคส (Starbucks) แตกตางกัน โดยระดับการศึกษาปริญญาโท

หรือสูงกวามีความพึงพอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื่มรานสตารบัคส (Starbucks) มากกวาระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือต่ำกวา ซึ่งผูบริโภคที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน อาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา หมอ ตัวแทนประกัน เปนตน มีความพึง

พอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื่มรานสตารบัคส (Starbucks) สูงที่สุด แตอยางไรก็ตามยังมีผูบริโภคที่มีความ

แตกตางกันในดานเพศ อายุ สถานภาพ และรายไดตอเดือนที่มีความพึงพอใจในการใชบริการและบริโภคเครื่องดื่มรานสตาร

บัคส (Starbucks) ไมแตกตางกัน 

     กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรอิสระ 

1. ประชากรศาสตร 

2. สวนประสมทางการตลาดบริการ 

3. พฤติกรรมผูบริโภค 

 

 ตวัแปรตาม 

ความพงึพอใจในการบรโิภคชาไข่มกุ 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคที่เคยบริโภคชาไขมุกในประเทศไทย 

เนื่องจากกลุมประชากรมีขนาดใหญ และผูวิจัยไมทราบจำนวนผูบริโภคชาไขมุกในประเทศไทยที่แนนอน ทำใหการวิจัยในครั้ง

นี้กำหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบประชากร จึงใชตารางสูตร Taro Yamane ขนาดประชากร ∞ ตามความคลาด

เคล่ือน ±5 จากการคำนวณพบวา ในกรณีที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะไดขนาดของ

กลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับอยางนอย 400 ตัวอยาง โดยในตอนแรกผูวิจัยตั้งใจจะเก็บทั้งหมด 450 ตัวอยาง แตดวย

ระยะเวลาที่จำกัดทำใหสามารถเก็บแบบสอบถามไดทั้งส้ินจำนวน 409 คน 

     วิธีการสุมตัวอยาง 

ใชการสุมตัวอยางแบบไมคำนึงถึงความนาจะเปนทางสถิติ หรือไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (non-probability sampling) 

การเลือกตัวอยางใชการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากมีความกระจัดกระจายของผูบริโภค

ขอบเขตภายในประเทศไทย จึงเปนการเลือกผูตอบแบบสอบถามที่เคยบริโภคชาไขมุกในประเทศไทย สรางแบบสอบถามผาน

ทาง Google Forms โดยเลือกใชวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน เนื่องจากเปนวิธีที่สามารถเขาถึงขอมูลของกลุมตัวอยางได

งาย และสะดวกกับระยะเวลาที่จำกัด 

     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุก ซึ่งเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบง

ออกเปน 4 สวน ไดแกสวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) สวนที ่ 2 เปนคำถามเกี ่ยวกับพฤติกรรมผู บริโภค มีลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) สวนที่ 3-4 เปนคำถามเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบริโภค และความพึงพอใจ โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 

     การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะห ประมวลผล ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

สถิติ SPSS เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยกับความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ดวยวิธีการทางสถิติ โดยสามารถแบง

ออกไดเปน 2 สวน ไดแก 

     การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรกับ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคโดยการ อธิบายคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) การวิเคราะหขอมูล

เกี ่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดย การอธิบายคาเฉลี ่ย (Mean) และคาเฉลี ่ยสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

     การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุ มตัวอยางโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดยใชเครื่องมือวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้ 

1. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-Test) 

2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปน สถิติที่ใชสำหรับวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย

ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระ จากกัน 
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3. การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระ 

ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคกับ ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ 95% 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยประชากรศาสตร พบวา ปจจัยประชากรศาสตร พบวา (1) ดานอายุ การทดสอบ F-test 

พบวา ไดคา sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 , (2) ดานอาชีพ การทดสอบ F-test พบวา ไดคา sig. 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 , (3) ดานรายได การทดสอบ F-test พบวา ไดคา sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง

นอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และ (4) ดานสถานภาพ การทดสอบ F-test พบวา ไดคา sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา

ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สรุปไดวาผูบริโภคชาไขมุกที่มีลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดาน

สถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุกที่แตกตางกัน ขัดแยงกับงานวิจัยของ ธิติมา เพ็ญสุข 

(2560) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาตรามือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาลักษณะทางประชากรศาสตร ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน เนื่องมาจากลักษณะของสินคาชาตรามือมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถ

ครอบคลุมความตองการของผูบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งมีราคาไมสูงทำใหเขาถึงผูบริโภคในทุกระดับรายได แตชาไขมุกมี

ลักษณะเฉพาะแมวาจะมีความหลากหลายแตไมสามารถครอบคลุมความตองการผูบริโภคไดทั้งหมด เชน ไขมุกที่เปนสูตร

เฉพาะของแตละราน ผูบริโภคจะกำหนดความหวานไดแครานที่มีไขมุกหลายสูตร 

 

     ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) จากผลการวิจัยคา T-test มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนด 

ไวคือ 0.05 และ ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการวิจัยคา T-test มีคา Sig. เทากับ 0.030 ซึ่งมีคานอยกวา

ระดับนัยสำคัญที่กำหนดไวคือ 0.05 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ (Product) และดานสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนัสม โพธิ์ฉาย 

(2562) ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียมกรณีศึกษาผูบริโภค ในอำเภอบานโปุง 

จังหวัดราชบุรี พบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจบริโภคผลไมพรีเมียม อยางมีนัยสำคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

     ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยพฤติกรรมการซื้อชาไขมุก พบวา ความถี่ดวยการทดสอบ F-test พบวา ไดคา sig. เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 สรุปไดวาความถี่ในการซื้อชาไขมุกที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุก ที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ จาตุรงค แกวสามดวง (2562) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอธุรกิจชานม

ไขมุกในประเทศไทย พบวา ผูบริโภคพรอมจะจายเงินเพือ่ตอบสนองความตองการพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง 

     ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

     พบวา ผูบริโภคชาไขมุกที่มีลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดานสถานภาพ มีอิทธิพลตอตอ

ความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ที่แตกตางกัน สวนดานเพศ และดานระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอตอความพึงพอใจใน

การบริโภคชาไขมุก ที่ไมแตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) และดานสงเสริมการตลาด 
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(Promotion) มีอิทธิพลตอตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก พฤติกรรมการซื้อชาไขมุก ไดแก ความถี่ในการซื้อชาไขมุก

ที่แตกตางกันมีมีอิทธิพลตอตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ที่แตกตางกัน สวนเหตุผลในการซื้อชาไขมุก ชองทางใน

การซื้อชาไขมุก ประเภทเครื่องดื่ม จุดประสงคในการซื้อชาไขมุก บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อชาไขมุก และชองทาง

การชำระเงินแตกตางกันมีมีอิทธิพลตอตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก ที่ไมแตกตางกัน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญสวนใหญเปนเพศหญิงมี จำนวน 254 คน คิดเปนรอยละ 62.1 มี

อายุมากกวา 46 ป มีจำนวน 171 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจำนวน271 คน คิดเปนรอยละ 

66.3 มีอาชีพรับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 31.5 มีรายได ต่ำกวา 15,000 บาท มีจำนวน 

127 คน คิดเปนรอยละ 31.1 และมีสถานภาพโสด มีจำนวน 224 คน คิดเปนรอยละ 54.8 

     พฤติกรรมการใชบริการและบริโภคชาไขมุก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อชาไขมุก นอยกวา 1 

ครั้งตอสัปดาห มีจำนวน 277 คน คิดเปนรอยละ 67.7 มีเหตุผลที่ซื้อชาไขมุก อยากรับประทานเอง มีจำนวน 348 คน คิดเปน

รอยละ 85.1 มีชองทางที่ซื้อชาไขมุกบอยที่สุด หนาราน มีจำนวน 360 คน คิดเปนรอยละ 88.0 มีประเภทชาไขมุที่สั่งบอย

ที่สุด ชา (ชาเขียว,ชาดำ,ชานม,ชาไทย,ฯ) มีจำนวน 274 คน คิดเปนรอยละ 67.0 มีจุดประสงคที่ซื้อชาไขมุก ซื้อดื่มเอง มี

จำนวน 380 คน คิดเปนรอยละ 92.9 มีบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อชาไขมุก ตัวทานเอง มีจำนวน 311 คน คิดเปน

รอยละ 76.0 และมีชองทางการชำระเงินคาชาไขมุก เงินสด มีจำนวน 318 คน คิดเปนรอยละ 77.8 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ สรุปไดดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาชาไขมุกมีรสชาติคงที่มี

มาตรฐานมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 รองลงมา คือ บรรจุภัณฑที่ไดมาตรฐาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 มีรายการเครื่องดื่ม

ที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และสุดทายเห็นวาแบรนดตองเปนที่

รูจักแพรหลาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 

2. ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับรสชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.47 มีราคาใหเลือกตามขนาดและปริมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และสุดทายเห็นวามีราคาที่ไมแตกตางจากแบรนด

อื่น ๆ มากเกินไป มีคาเฉล่ียเทากับ 3.98 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง

ทางการจัดจำหนายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถาม

เห็นวาทำเลที่ตั้งรานมีความสะดวกในการซื้อมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการใหบริการมีความ

เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ที่ตั้งของรานมองเห็นไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รานอยูใกลบานหรือที่ทำงาน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.03 และสุดทายเห็นวามีการจำหนายผานชองทางออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 4. ดานสงเสริมการตลาด ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการสงเสริมการขายโดยมีบัตรสะสมแตมมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 รองลงมา คือ มีพนักงานขายแนะนำ ณ จุดขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81มีการตลาดทางตรงใน

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1623



รูปแบบการตลาดบนสังคมออนไลน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 มีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ

สุดทายเห็นวามีการแนะนำสินคาผานโฆษณาตามส่ือตาง ๆ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 

5. ดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาพนักงานมีความสุภาพ

เรียบรอยอัธยาศัยดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 รองลงมา คือ พนักงานมีการแตงกายสะอาดเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.40พนักงานใหบริการได 

6. ดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 เมื่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการสงมอบสินคามี

ความถูกตองตรงกับคำสั่งซื้อมากที่สุดมีรวดเร็วและถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 พนักงานสามารถนำเสนอทางเลือกเพิ่มเติม

เมื่อรองขอดวยความเต็มใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และสุดทายเห็นวาพนักงานใหขอมูลสินคาถูกตองครบถวน มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.09 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 รองลงมา คือ มีการใหบริการที่เสมอภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45การบริการมีความถูกตอง รวดเร็ว ใน

การชำระเงิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 การใหบริการมีมาตรฐาน เปนมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และสุดทายเห็นวา

กระบวนการส่ังเครื่องดื่มมีลำดับขั้นตอนที่งาย และสะดวก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 

7. ดานสภาพแวดลอมบริการ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

สภาพแวดลอมบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เมื ่อพิจารณาเปนขอยอยพบวาผู ตอบ

แบบสอบถามเห็นวาการนำเสนอรายการเครื่องดื่มที่นาสนใจ มีภาพประกอบและราคาชัดเจนมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 

รองลงมา คือ การจัดสรรที่นั่งดานในและดานนอกรานอยางเพียงพอ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 มีสัญลักษณที่จดจำงาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.86 การตกแตงรานมีความโดดเดนแตกตางจากรานอื่น มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 และสุดทายเห็นวาชื่อรานมีเอกลักษณ 

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 

     พึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก

ในประเทศไทยอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 

     ขอเสนอแนะการนำไปใช  

1. ปจจัยประชากรศาสตร ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการ

บริโภคชาไขมุกที ่แตกตางกัน ดังนั ้น ผู ประกอบการรานชาไขมุกควรมุ งเนนใหความสนใจไปที ่ปจจัยดานประชากร 

ประกอบดวย ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายได และดานสถานภาพ เพราะอิทธิพลตอความพึงพอใจในการบริโภคชาไขมุก 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริมการตลาด สงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคชา

ไขมุก ผูประกอบการรานชาไขมุกตองมุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑและควบคุมคุณภาพใหคงที่ไปพรอมกับการสงเสริม

การตลาด เชนการทำบัตรสมาชิกหรือบัตรสะสมแตม เพราะจากการวิเคราะหขอมูลพบวาผูบริโภคใหความสำคัญกับบัตร

สมาชิกหรือบัตรสะสมแตมเปนอยางมาก 

3. ปจจัยพฤติกรรมการซื้อชาไขมุก ดานความถี่ ตองมีรายการเครื่องดื่มที่หลากหลายผูบริโภคจะไดมีตัวเลือกในการมาซื้อ และ

มาซื้อไดบอย ๆ  

     ขอเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งตอไป 

ควรถามภาคหรือพื้นที่ของผูตอบแบบสอบถามเพื่อทราบพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของผูบริโภคชาไขมุก 

ควรมีการศึกษาตัวแปรในปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ปจจัยที่อาจสงผลตอกระบวนการตัดสินใจบริโภคชาไขมุก ดานทัศนคติ 

หรือดานแรงจูงใจ  
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     ขอจำกัดในการศึกษาครั้งนี้คือระยะเวลาในการทำการศึกษา และกลุมตัวอยางที่เลือกมามีการกระจุกตัวจนเกินไปทำใหได

ขอมูลที่ไมหลากหลาย  
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ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่

มีสวนผสมของกัญชาในกรุงเทพมหานคร 

Effect of marketing mix factors on purchasing decision of cannabis-

containing food and beverage products in Bangkok 

 

ลักษณภัทร เหม็งตระกูล0

1 และ อนุฉัตร ฉ่ำชอง 

Lucksnaphat Mengtrakul and Anuchat chaumchong   

 

บทคัดยอ 
บทความนี้ทำการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีสวนผสมของกัญชาในกรุงเทพมหานครเพื่อเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชาของผูบริโภค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ กัญชาของ

ผูบริโภค จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมของการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารและ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคจำนวน 400 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณ สถิติเชิงอนุมานและ

วิเคราะหสมการถดถอย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน 

ในขณะที่วิเคราะหสมการถดถอย พบวา สวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: สวนประสมการการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, กัญชา,  

 

Abstract 
This article investigates the factors of marketing mix that influence the purchase decision of cannabis-

containing food and beverage products in Bangkok to determine the purchasing decision of cannabis-

containing food and beverage products consumer, to study the factors affecting the decision to buy food 

and beverage products that contain ingredients consumer cannabis classified by personal factors and to 

study the factors of marketing mix that affect the decision to buy food products 400 consumers of cannabis-

containing beverages. This study utilized the descriptive statistics, inferential statistics, and regression 

analysis. The results demonstrated that different demographic factors indicated the identical purchasing 

decisions, while analyzing the regression equation, it was found that the four marketing mixes had a 

statistically significant effect on the decision to purchase food and beverage products containing cannabis 

plantations in Bangkok.  

Keywords: Marketing Mix, Purchase Decision, Cannabis 
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1. บทนำ 

 

     ในปจจ ุบ ันการเกิดกระแสการดูแลสุขภาพที ่ด ีของประชาชนที ่ส วนหนึ ่งไดม ีการเลือกปฏิบ ัต ิเพ ื ่อพฤติกรรม 

การด ูแลส ุขภาพของตนเองโดยการเล ือกซ ื ้ ออาหารเพ ื ่ อส ุขภาพมาบร ิ โภคมากย ิ ่ งข ึ ้น โดยสำหร ับแนวโนม 

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและโอกาสของผูประกอบการไทยพบวาการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงวัยการยายเข

ามาอยูในเมืองใหญและวิวัฒนาการทางดานเทคโนโลยีทำใหลักษณะการใชชีวิตและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปโดยผูบ

ริโภคยุคใหมจะมีความฉลาดและรูจักเลือกสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้นและพรอมที่จะจายเงินเพิ่มในการซื้อสินคาดัง

กลาว  (ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน และ วรางคณา อุดมทรัพย, 2560)  นอกจากนั้นกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (2564) 

ไดระบุวาผลสำรวจของ Euromonitor International พบวามูลคาตลาดของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นดวยอัตราเติบ โตเฉล่ียรอยละ 6-7 ตอป และคาดการณวาในป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดอาจสูงถึง 1 ลานลานเหรียญ

สหรัฐ โดยที่ประเทศยักษใหญอยางจีน บราซิล และสหรัฐอเมริกา ครองอันดับ 1 ถึง 3 ของประเทศที่มีการบริโภค อาหารเพื่อ

สุขภาพสูงที่สุดตามลำดั บขณะที่ไทยอยูในอันดับ 19 รองจากประเทศในอาเซียนอยาง อินโดนีเซียเพียงชาติเดียว นอกจากนี้

ยังมีประเทศอื่นๆ ไดแก อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต และซาอุดิอาระเบีย ที่มีมูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพติดอันดับตนๆของ

เอเชีย และถือเปนตลาดที่นาสนใจสำหรับผูประกอบ การไทยอยูไมนอยโดยผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพที่มาแรงยังคงเปน

ผลิตภัณฑประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ฟงกชันแนล (Functional foods & drinks) รองลงมาคือ อาหารที่มาจากธรรมชาติ

และดีตอสุขภาพ (Naturally healthy foods) วิตามินและผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Vitamins and dietary supplements) 

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (Herbal products) และผลิตภัณฑชวยควบคุมน้ำหนัก (Weight management products)  (กรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2564) ซึ่งจากมูลคาและชองวางการตลาดที่ยังคงมีอยูคอนขางมาก และกัญชา และกัญชงถูก

พิจารณาเปนหนึ่งในนั้น 

     กัญชา กัญชง เปนพืชชนิดหนึ่งที่เคยถูกพิจารณาใหจัดอยูในหมวดหมูยาเสพติดใหโทษเนื่องจาก ฤทธิ์ของกัญชา-กัญชงเปน

อันตรายตอผูเสพทำใหผูเสพเกิดอาการเลื่อนลอยความคิดสับสน ประสาทหลอน จนควบคุมตนเองไมได ผูเสพจึงมีอาการถูก

กระตุนใหชางพูด  (BBC News ไทย, 2565) แตใน ปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชา-กัญชงเพิ่มมากขึ้นและพบวา

กัญชากัญชงมีประโยชนในดาน ตางๆ  เชน ชวยลดอาการคลื่นไสอาเจียนในผูปวยโรคมะเร็งที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบำบัด 

การชวยลด อาการปวดในผูปวยโรคไขขออักเสบรุนแรงรักษาผูปวยโรคทางระบบประสาทเชน ผูปวยโรคปลอกประ สาทเสื่อม

แข็งที่มีภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง ผูปวยที่มีอาการปวด เสนประสาท พารกินสัน อัลไซเมอร เปนตน จากผลการวิจัยทำใหใน

ปจจุบันมีอยางนอย 33 ประเทศที่อนุญาตใหมี การใชประโยชนจากกัญชาในหลายๆดาน เชน ใชประโยชนทางการแพทย 

ไดแก อารเจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี เปนตน ใชประโยชนเพื่อสันทนาการ ไดแก แอฟริกาใต สเปน ศรีลังกา อุรุกวัย 

เปนตน ใชประโยชนจากกัญชาไดอยางเสรี เชน แคนาดา อุรุกวัย เม็กซิโก เปนตน  (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2565) 

     จากการที่หลายประเทศไดอนุญาตใหกัญชา - กัญชงสามารถนำมาใชในดานตางๆไดอยางถูกกฎหมาย เนื่องจากพบวามี

ประโยชนในหลายดานทำใหไดรับความสนใจและเปนที่กลาวถึงอยางมากในประเทศไทยในปจจุบันประเทศไทยไดอนุญาตให

นำกัญชา-กัญชงมาใชในเชิงธุรกิจตางๆได เชน ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม โดยการนำสวนตางๆของกัญชา-กัญชงไดแก 

เปลือก ลำตน เสนใย กิ่งกาน ราก ใบ ซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมาดวยมาเปนสวนประกอบในการทำอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่ง

ทำใหไดรับความ สนใจจากผูบริโภคในประเทศเปนอยางมากโดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่สนใจผลิตภัณฑที่ดูแลใสใจสุขภาพ ของ

ตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำใหเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา-กัญชงกลายเปนเครื่องดื่มสุขภาพและมี ความตองการของตลาด

คอนขางสูง แตอยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ที่มีสวนผสมของกัญชา-กัญชงยังมีการ
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ออกจำหนายจำนวนไมมากนัก และยังเปนเรื่องใหมของสังคมไทย ที่นำยาเสพติดมาเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำใหผูบริโภค

ยังไมมั่นใจในการตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องดื่ม ที่มีสวนผสมของกัญชาและกัญชง ทำใหตองมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ รวมถึง

ตองมีงานวิจัยที่นำมา สนับสนุนเกี่ยวกับการรับประทานเ ครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาและกัญชง เพื่อใหผูบริโภคไดมีความ

มั่น ใจในการที่จะซื้อผลิตภัณฑที่มี สวนผสมของกัญชาและกัญชง  (สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเฮก, 2564)  

     ดังนั้น การนำกัญชากัญชงมามาประกอบอาหารและเครื่องดื่มชวยสรางสีสัน ปลุกชีพธุรกิจราน อาหารใหมีชีวิตมีชาวมาก

ขึ้น ผูบริโภคมีความตื่นเตน ตองการมาลอง ขณะที่ลูกคาประจำที่มีความจงรัก ภักดีตอแบรนดหรือลอยัลตี้ จะออเดอรเมนู

โปรดที่มีสวนผสมาวัตถุดิบ ดังกลาวไวลวงหนา เพื่อไมใหพลาด เมื่อมารับประทาน  แมสำหรับเมืองไทยเองตลาดกัญชาถูก

กฎหมาย ของไทยยังมีมูลคานอยมากแตหากมี การผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการใชกัญชาทางการแพทยอยางตอเนื่อง และ

มีการจำหนายในรูปแบบ เชิงพาณิชย ตลาดกัญชาเพื่อการแพทยของไทยในป 2564 นาจะมีมูลคาราว 3,600-7,200 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนเพียง 0.02-0.04% ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ แตผูประกอบการ แบรนดตางๆทั้งเล็กและ

ใหญตางกำลัง ใหความสำคัญและมีการทดลองสินคาประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีสวนผสมของกัญชามาปรับใหเขากับ

กระแสนิยมจำนวนมาก  (Marketeer, 2564)  

     ดวยเหตนี้ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมของการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชาของผูบริโภค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ กัญชาของ

ผูบริโภค จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมของการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารและ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภค โดยการศึกษาครั้งนี้ทำทราบถึงการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคกรุงเทพมหานคร ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภค และทำใหผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชาสามารถนำขอมูลมาใชในการพัฒนากลยุทธดานการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลนของผูบริโภคและทราบถึงทัศนคติ

กอนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาของผูบริโภคได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ประชากรศาสตร 
     ผองพิมล พิจารณสรรค (2556) ระบุวา ขนาดของประชากร (Population Size) หมายถึง จำนวนมนุษยในอาณาเขตใด

อาณาเขตหนึ่ง ซึ่งนับได ณ  เวลาใดเวลาหนึ่ง ยิ่งประชากรมีขนาดใหญเทาใด ความตองการของประชากรก็จะยิ่ง มีขนาดใหญ

และเอกภพของบุคคลยิ่งมีจำนวนมากเปนเงาตามตัวทำใหความอยากไดยิ่งหลากหลาย ชองทางในการทำธุรกิจก็ยิ่งมีมากขึ้น 

แตขนาดของตลาดจะคุมคากับการลงทุนหรือไมนั้น ตองอาศัย ตัวแปรอื่นมาประกอบ  เชน อำนาจซื้อของประชากรเหลานั้น

นักการตลาดจึงตองสนใจติดตามตรวจ สอบแนวโนมของประชากรตลาดเวลาการแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑประชากรศาสตร

(Demographic Segmentation) มีการแบงตลาดออกเปนกลุม ๆ โดยใชเกณฑตัวแปรประชากรศาสตร เชน อายุ ขนาด

ครอบครัววงจรชีวิตของครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ เปนตน ตัวแปรเหลานี้  นิยมใชกันมาก

ในการระบุความแตกตางระหวางกลุมลูกคาทั้งหลาย เหตุผลก็คือความตอง การหรือความชอบของผูบริโภค รวมทั้งอัตราการ

ใช (ใชมากหรือใชนอย) มีความเกี่ยวพันกันเปนมากกับตัวแปรทางประชากรศาสตร 

2.2 สวนประสมทางการตลาด 

     Kotler (2017) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมเครื่องมือดานการตลาดที่บริษัทนามาใชเพ่ือการ

บรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมาย ซึ่งเปนสวนประกอบที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญเปน
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อยางยิ่งตอธุรกิจการตลาดเปนปจจัยที่ควบคุมได นักการตลาดจะกำหนด ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงแกไขไดเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม และวัตถุประสงคขององคกร อันประกอบไปดวย 4 ดาน อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจาหนาย ดานการสงเสริมการตลาด      

2.3 การตัดสนิใจ 

    Kotler (2017) ระบุรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจทั้งสามแบบ มีลักษณะขั้นตอนที่ใกลเคียง หรือเหมือน กันแตกตาง

กัน ตรงที่การตัดสินใจอยางงายไมตองมีการประเมินทางเลือก สามารถตัดสินใจซื้อไดทันทีเลย สวนอื่น ๆ ของกระบวนการนั้น

จะแตกตางกันที่ความพยายามในการซื้อมีระดับตางกัน โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซื้ออยางเต็มรูปแบบมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. 

การรับรูปญหา (Problem recognition) ผูบริโภคจะรับรูปญหาไดเกิดจากการ เห็นสภาพความแตกตางระหวางสภาพใน

ปจจุบันกับสภาพในความปรารถนาหากมีแรงกระตุนมากพอ 2. การคนหาขอมูล (Information search) หลังจากที่ผูบริโภค

ไดแรงกระตุนทำใหรับ รูถึงปญหาแลว ในขั้นนี้ผู บริโภคก็จะแสวงหาขอมูลเพื่อนำไปใชในการตัดสินใจ 3. การประเมิน

ทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่สนใจแลว ก็จะทำการประเมินวา 

สินคายี่หอใดดีกวากัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน ที่คาดวาจะไดรับและตอบสนองความพึงพอใจได  4.  การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase) เปนขั้นที่ผู บริโภคไดลงความเห็นวาจะจายเงินเพื่อให ไดผลิตภัณฑที่คิดวาดีที่สุดสำหรับเขา บางครั้งแมวา

ผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อแลวก็ตาม แตอาจมีปจจัย บางอยางเขามากระทบทำใหเกิดการลาชาลังเล 5. การประเมินผลหลังการ

ซื้อ (Post purchase) เปนขั้นตอนสุดทายหลังจากที่ ผูบริโภคไดซื้อสินคาแลวนำมาใชหากผลที่ไดรับเปนไปตามความคาดหวัง

จะทำใหเกิดความพึงพอใจ และมี ทัศนคติที่ดี มีแนวโนมที่จะกลับมาซื้อซ้ำอีก 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     จุรีพร ชอนใจ (2563) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไมพรอมดื่ม ตรากรีนเมทของผูบริโภคใน

จังหวัดราชบุรี พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ ซื้อไมแตกตางกัน สวนปจจัยดาน

ประชากรศาสตรดานอาชีพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน ในดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก

กอนการซื้อ และดานการตัดสินใจซื้อ จากผลการศึกษาของธนาธร อำพล และปฏิมา (2564) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มี อิทธิพลตอกา ตัดสินใจซื้อเครื่อ ดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัด

สมุทรปราการ พบวาผลิตภัณฑ มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ตามดวยชองทางการจัดจำหนายและราคาอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

      

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบวิธีการศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชวิธีการสุมจากเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีจากรานอาหารหรือ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา โดยใช กลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 400 ราย จากตัวอยางประชากรที่เหมาะสมโดยใช

สูตรคำนวณคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ  Cochran (1953) และไดออกแบบวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติโดยใช

โปรแกรมสําเร ็จร ูปมาคํานวณทางสถิติโดยการวิเคราะหข อมูลเชิงพรรณนาการวิเคราะหข อมูลเชิงอนุมาน และ

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทำการทดสอบสมมติฐานจากกรอบแนวคิดในรูปที่ 1  
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รูปที่  1    กรอบแนวคิด 

ที่มา: ผูวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

    จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้  มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง  จำนวน  277  

คน คิดเปนรอยละ 69.3  อายุระหวาง 21 - 30 ป  จำนวน  192 คน คิดเปนรอยละ 48.0  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จำนวน  281 คน คิดเปนรอยละ 70.3 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.5 มีรายไดที่ 20,001 - 

30,000 บาท  จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.2    

     ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก (xˉ  =4.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับ

มากที่สุดดาน  ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (xˉ  =4.43)  รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการขาย (xˉ  =4.35) 

ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ียต่ำสุด (xˉ  =4.31) ตามลำดับ 

     เมื่อทำการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาไม

แตกตางกัน 

     และเมื่อทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมของการตลาดกับการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา จากตารางที่ 1 พบวา การวิเคราะหสมการถดถอยตามสมการจะมีตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด 4 ตัวแปร โดยมีตัวแปรอิสระจำนวน 4 ตัวแปร ที่มีผลตอการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา โดยเรียงตามลำดับที่มีผลสูงสุด คือ ดานการสงเสริมการขาย  ดานผลิตภัณฑ  ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย  และดานราคา ตามลำดับ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.661และสามารถ

อธิบายความสัมพันธไดรอยละ 43.7  และสามารถนำมาแทนคาในสมการพยากรณไดดังน้ี Y = 0.193 + 0.315X1 + 

0.168X2 + 0.183X3 + 0.655X4  

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

สวนประสมทางการตลาด 

การตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องด่ืมที่มีสวน

ผสมของกัญชาใน

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่  1  การวิเคราะหสมการถดถอย 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

 

t 

 

 

Sig. 
  

B 

Std. 

Error 

 

Beta 

คาคงที่ 0.193 0.256  .755 0.000* 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.315 0.072 0.238 4.368 0.000* 

2. ดานราคา 0.168 0.102 0.117 2.642 0.001* 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 0.183 0.088 0.138 2.081 0.038* 

4. ดานการสงเสริมการขาย 0.655 0.089 0.485 7.386 0.000* 

R = 0.661, R2= 0.437, Adjusted R Square = 0.431, F = 76.515, sig = 0.000  * = P < 0.05  

     จากผลการศึกษาที่ พบวา ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชาไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของจุรีพร ชอนใจ (2563) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไมพรอมดื่ม 

ตรากรีนเมทของผูบริโภคในจังหวัดราชบุรี พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ ซื้อไม

แตกตางกัน ในขณะที่สวนปจจัยดานประชากรศาสตรดานอาชีพ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน อันเนื่องมาจาก

ผลิตภัณฑที่นำมาใชในการศึกษาถึงแมวาจัดอยูในประเภทเครื่องดื่มเหมือนกัน แตคุณสมบัติของผลไมและเครื่องดื่มที่มีสวน

ผสมของกัญชานั้นแตกตางกัน ดังนั้ปจจัยทางดานอาชีพจึงมีผลการศึกษาที่ไมสอดลองกัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาการ

วิเคราะหสมการถดถอยของสวนประสมทางการตลาด พบวา ตัวแปรอิสระจำนวน 4 ตัวแปร ที่มีผลตอการตัดสินใจของการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชา โดยเรียงตามลำดับที่มีผลสูงสุด คือ ดานการสงเสริมการขาย  

ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจำหนาย  และดานราคา ตามลำดับ สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

 

     อำพล และปฏิมา (2564) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มี อิทธิพลตอกา 

ตัดสินใจซื้อเครื่อดื่มเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ พบวาผลิตภัณฑ มีความสำคัญตอการตัดสินใจซื้อมาก

ที่สุด ตามดวยชองทางการจัดจำหนายและราคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อันเนื่องจากสวนประสมทางการตลาดนั้นเปน

ประเด็นที่สำคัญเปนอยางมากตอการที่ผูบริโภคทำการตดัสินใจซื้อสินคาหรือบริการ อันเนื่องจาก องคประกอบของผลติภัณฑ

ที่ตองพิจารณาถึงรูปแบบและคุณสมบัติของสินคา ราคตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือสิ่งที่ผูบริโภคจะสงผลเชิงบวกตอ

การตัดสินใจซื้อที่งายและรวดเร็วขึ้น พรอมทั้งชองทางการจัดจำหนายที่อำนวยความสะดวกใหแกผูบริโภคทั้งรูปแบบหนาราน

และรานคาออนไลนผลักดันใหเกิดการตัดสินใจซื้อในเชิงบวกเชนกัน สุดทายนี้เรื่องอขงการสงเสริมการตลาดที่เปนเครื่องมือใน

การส่ือสารทางการตลาดระหวางธุรกิจกับผูบริโภคเปนสวนสำคัญตอการตัดสินใจซื้อเชนกัน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชาในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา   อาชีพ  และรายได ที่ตางกันมีการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑไม ได

แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑทำใหผูบริโภคทุกกลุมสามารถเขาถึงและมีการตัดสินใจซื้อไดไม

ตางกัน  และปจจัยสวนประสมของการตลาดมีผลตอการตัดสินใจของการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของกัญชา พบวาปจจัยสวนประสมของการตลาดในภาพรวม มีและในทุกดานไดแก ดานผลิต ภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทาง

การจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับการตัดสินใจของการเลือก ซื้อผลิตภัณฑอาหารและเครือ่งดื่ม

ที่มีสวนผสมของกัญชาในภาพรวม 

     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวาปจจัยสวนประสมของการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสำคัญอยางมากที่จะทำใหธุรกิจ 

ประสบความสำเร็จ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

     1. ดานผลิตภัณฑผู ประกอบควรใหความสำคัญกับเมนูอาหาร ขนม เครื ่องดื ่ม ที ่มีสวนผสมของกัญชาใหมี ความ

หลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกกลุม มีการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ   มีความสะอาด   ปรุง

อาหารถูกหลักอนามัย   และใหความสำคัญกับความอรอยและสรางสรรค   

     2. ดานราคา ควรใหความสำคัญกับราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ มีการติดปายบอกราคา สินคาที่

ชัดเจน มีการกำหนดราคาใหมีความหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภค 

     3. ดานชองทางการจัดจำหนายควรใหความสำคัญกับการเพิ่มแผนที่รานลงใน Google map เพื่อใหสะดวกกับ ลูกคาใน

การเดินทางมาใชบริการ และเพิ่มบริการ Grab food, Food Panda, Line Man เพื่อเพิ่มชองทางในการจำหนาย สินคา 

     4. ดานการสงเสริมการตลาดควรใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอยางสม่ำเสมอ เชน ชวงเทศ กาลตางๆ 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน Facebook  ปายโฆษณา ใบปลิว เปนตน   และมีโปรแกรมสง เสริมการขาย

ที่นาสนใจ เชน บัตรสมาชิก คูปองสะสมแตม การแจกของแถม เปนตน    

     อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทราบถึงขอจำกัดในการศึกษาหัวขอวิจัยขางตน ประการแรกคือเรื่องของเวลาใน

การรวบรวม ขอมูล เนื่องจากประเทศไทยอยูในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทำใหการรวบรวมแบบสอบถาม

เปนไป ไดอยางลาชาเหตุเพราะรานอาหารกัญชาที่ทางผูวิจัยฝากแบบสอบถามไวบางรานจำเปนตองปดชั่วคราว เนื่องจากพบ 

การติดเชื้อในพนักงานและใชเวลาอยางนอย 14 วันในการกลับมาเปดบริการเหมือนเดิม ประการที่สองคือปญหาที่มัก พบใน

การทำแบบสอบถามเนื่องจากผูทำแบบสอบถามบางทานมีเวลาใหกับแบบสอบถามนอยจึงเกิดการรีบรนในการทำ หรืออานไม

ถี่ถวน ซึ่งอาจสงผลใหคำตอบบางขออาจคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงเปนตน 
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ผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณตราสินคาตอความภักดี ในตราสินคา  

กรณีศึกษารานอาหาร Santa Fe Steak ในกรุงเทพมหานคร 

The Effect of Service Quality and Brand Image on Brand Loyalty 

A Case Study of Santa Fe Steak Restaurants in Bangkok 
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1 และ ณัฐพล พนัธุภักดี1
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Leelakan Inake and Nuttapon Punpugdee 

  

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณตราสินคาตอความภักดีในตราสินคา 

กรณีศึกษารานอาหาร Santa Fe Steak ในกรุงเทพมหานครโดยประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ  ผูบริโภคที่อาศัยหรือทำงาน

ในกรุงเทพมหานคร และเคยทานอาหารที่รานอาหาร Santa Fe Steak สาขาในกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวอยางรวมใน

การศึกษานี้จำนวน 412 คน ทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดวยการวิเคราะหการถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple regression) ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก ความนาเชื ่อถือไววางใจในการบริการ การ

ตอบสนองความตองการของลูกคา การสรางความมั่นใจในการบริการ การรูจักและเขาใจลูกคา ความเปนรูปธรรมของการ

บริการ ซึ่งเปน 5 มิติของคุณภาพบริการ และภาพลักษณตราสินคา สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม คือ ความ

ภักดีในตราสินคาไดรอยละ 75.7 

 

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ภาพลักษณตราสินคา,  ความภักดีในตราสินคา 

 

Abstract 
The objective of this research was to examine the effect of service quality and brand image on brand 

loyalty in the case of Santa Fe Steak in Bangkok. The population of this study was a group of customers 

who lived or worked in Bangkok and have dined at Santa Fe Steak restaurant in Bangkok. The sample of 

this study consisted of four hundred and twelve (412) customers. Data was analyzed using descriptive 

statistics and inferential statistics in a form of multiple regression analysis. The study revealed that all five 

dimensions of service quality, including reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibility, as 

well as brand image explained 75.7% of variation in brand loyalty. 

 

Keywords: Service quality, Brand image, Brand loyalty 
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1. บทนำ 

 

     กิจกรรมทางการตลาดอยางหนึ่งที่มีความจำเปนตอการดำเนินธุรกิจคือการที่กิจการมีความสามารถในการรักษาฐานลูกคา 

จากการวิจัยทางการตลาดพบวาคาใชจายในการสรางลูกคาใหมเปน 16 เทาของคาใชจายในการรักษาฐานลูกคา (Wardi, 

Trinanda and Abror, 2021) ปจจัยเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคา (Brand image) เปนกลไกที่แข็งแกรงในการจำแนกความ

แตกตางของผลิตภัณฑและบริการ (Bihamta et al, 2017 cited Callarisa et al., 2012; Harrington et al., 2017) และ

เปนหนึ่งในปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจซื้อซ้ำของผูบรโิภคซึ่งสะทอนถึงความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) (Wardi et 

al, 2021) นอกจากนี ้ความภักด ีของผ ู บร ิโภค (Customer loyalty) และความพึงพอใจของผ ู บร ิโภค (Customer 

satisfaction) เปนตัวชี้วัดหนึ่งในธุรกิจซึ่งสงผลตอสวนแบงทางการตลาด (Market share) และประสิทธิภาพทางการเงิน  

     คุณภาพการบริการ (Service quality) เปนหนึ ่งในปจจัยที ่สงผลตอการประสบความสำเร็จและสามารถกำหนด

ภาพลักษณตราสินคา (Wardi et al, 2021) Hellén and Sääksjärvi (2011) ไดทำการวิจัยเรื่องความสุขคือตัวชี้วัดคุณภาพ

การบริการและคำมั่นสัญญาสำหรับธุรกิจที่มุงใหความสุขและความสบาย (Utilitarian and hedonic services) และสรุปวา

คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกตอการรับรูคุณคาของผูบริโภค (Customer-perceived value) นอกจากนี้การรับรู

คุณภาพการบริการ (Perceived service quality) มีอิทธิพลตอคุณคาในตราสินคา (Brand equity) ซึ่งภาพลักษณเปนหนึ่ง

ในองคประกอบของคุณคาในตราสินคา (Wardi et al, 2021 cited Hardeep Chahal, 2012) ดังนั้นความสามารถของธุรกิจ

ในการสงมอบการบริการที่ยอดเยี่ยมจะสงเสริมภาพลักษณที่เขมแข็ง โดดเดน ในทางตรงกันขามหากธุรกิจลมเหลวหรือละเลย

ในคุณภาพการบริการ จะสงผลใหสูญเสียลูกคาและอาจเส่ือมเสียชื่อเสียง (Keni, Ai Ping and Rajendran, 2020) 

     จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ำหรือการศึกษาความพึงพอใจที่มี

ผลตอความภักดีในตราสินคา จึงเปนที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของคุณภาพการบริการและ

ภาพลักษณตราสินคาตอความภักดีในตราสินคา ของรานอาหาร Santa Fe Steak อันจะเปนการเพิ่มงานวิจัยในเรื่องดังกลาว

ในบริบทอุตสาหกรรมรานอาหารระดับกลางที่มีการตกแตงรานอยางเรียบงาย ราคาอาหารปานกลาง (Casual Dining 

Restaurants) นอกจากนี้ผูประกอบการสามารถนำผลลัพธที่ไดจากวิจัยในครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริการ

เพื่อสรางความไดเปรียบของการแขงขันและเสริมสรางความภักดีของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและบริการ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 คุณภาพในการบริการ (Service quality) 

 

     Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ไดปรับปรุงเครื่องมือในการวัดคุณภาพในการบริการ(SERVQUAL) ให

เหลือเพียง 5 มิติ ไดแก  (1) รูปธรรมในการบริการ (Tangibility) เชน ส่ิงที่ปรากฏทางกายภาพ เครื่องอำนวยความสะดวก (2) 

ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) เชน การบริการไดตรงกับสัญญาที่ใหไวอยางถูกตอง แมนยำ (3) การตอบสนองตอลูกคา 

(Responsiveness) เชน พรอมและความเต็มใจใหการบริการ (4) การสรางความเชื่อมั่นแกลูกคา (Assurance) เชน บริการ

ดวยความมีมารยาท นุมนวล ออมนอม และ (5) รูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) เชน ดูแลเอาใจใสผูรับบริการตามความ

ตองการที่แตกตางในแตละคน 

     Gopi and Samat (2020 cited Jamal et al., 2018) คุณภาพในการบริการเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจำเปน

ในการนำเสนอตอผูบริโภค โดยความพึงพอใจและความจงรักภักดีจะเกิดขึ้นเมื่อไดรับคุณภาพการบริการระดับสูง อางอิงจาก

ผลการวิจัยในการศึกษาอิทธิพลคุณภาพการบริการของรถขายอาหาร (food truck) พบวา การสัมผัสได (Tangibles) ความ
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นาเชื่อถือ (Reliability) และความไววางใจ (Assurance) สงผลตอความพึงพอใจผูบริโภคและนำไปสูความจงรักภักดีในตัว

สินคาและบริการ (Gopi et al., 2020) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่สำคัญและมีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการใน

รานอาหารและการตัดสินใจซื้อซ้ำ คือ ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) ความสะดวกสบาย (Convenience) 

และการเอาใจใส (Empathy) (Vijayvargy, 2014) 

     Oliver (1980) ไดใหคำนิยามของความพึงพอใจของผูบริโภค คือ การตอบสนองตอความคาดหวังของผูบริโภคทั้งในสวน

ของสินคาและบริการ โดยผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจเมื่อประสบการณจริงที่ไดรับจากการบริการตรงกับหรือเหนือกวา

ความคาดหวัง ในทางตรงกันขามจะเกิดความไมพอใจเมื่อประสบการณจริงที่ไดรับจากการบริการต่ำกวาที่คาดหวัง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Pakurár et al. (2019) พบวาความพึงพอใจของผูบรโิภคสามารถสรางไดจากระดับคุณภาพของการใหบรกิาร 

โดยผูบริโภคจะมีความพึงพอใจถาไดรับคุณภาพการบริการในระดับสูง ซึ่งคุณภาพของการใหบริการในมิติของภาคธนาคาร 

ประกอบดวย 5 มิติเดิม และ 3 มิติเพิ่มเติม ไดแก การเขาถึง (Access) มุมมองทางดานการเงิน (Financial aspect) และ

ความสามารถของพนักงาน (Employee competences) นอกจากนี้ปจจัยที่มีความสำคัญ 4 ลำดับแรก ซึ่งสงผลตอความพึง

พอใจของผูบริโภคในอุตสาหกรรมโรงแรม ประเทศศรีลังกา ไดแก ความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangibility) การรูจัก

และเขาใจลูกคา (Empathy) ความเชื ่อถือไววางใจได (Assurance) และการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

(Gunarathne, 2014) 

 

2.2 ภาพลักษณตราสินคา (Brand image) 

 

     Kolter (2000) อธิบายความหมายของภาพลักษณตราสินคาไววาเปนภาพที่เกิดขึ้นในใจของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาใด

ตราสินคาหนึ่งผานทางชองทางในการเขาถึงผูบริโภค เชน การโฆษณา การบอกกลาวผานกลุมคนที่มีอิทธิพลตอความคิดและ

การตัดสินใจของกลุมเปาหมาย (Influencer) เปนตน ถึงแมตราสินคาจะมาจากบริษัทเดียวกัน ก็ไมจำเปนตองมีภาพลักษณที่

เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางตำแหนงของผลิตภัณฑ (Product positioning) 

     Robert (2015) กลาวไววา ภาพลักษณตราสินคาคือการรับรูตราสินคาในใจของผูบริโภค ซึ่งเปนกระบวนการสังเคราะห

ของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา ภาพลักษณตราสินคาจึงเปนส่ิงที่สะทอนผานความเชื่อง

โยงกับตราสินคา ผานรูปแบบของความเชื ่อมโยงไดแก คุณสมบัติ (Attributes) ประโยชนที ่ไดรับ (Benefits) ทัศนคติ 

(Attitude) คนมีชื่อเสียง (Celebrity) เพื่อสรางประสบการณที่ดีตอตราสินคา และทำใหเกิดการจดจำขึ้นภายในจิตใจ สงผล

ไปสูการสนับสนุนสินคาหรือบริการจนกลายเปนความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) (Le, 2021) 

     Wardi et al. (2021) สรุปผลการวิจัยภาพลักษณของรานอาหารฮาลาลในประเทศอินโดนีเซีย พบวา ภาพลักษณของ

รานอาหารฮาลาลมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญตอความตั้งใจซื้อซ้ำของผูบริโภค การรับรูเกี่ยวกับสุขภาพและความเครงทาง

ศาสนามีผลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญตอภาพลักษณของรานอาหารฮาลาล ขณะเดียวกันการรับรู ในตราสินคา (Brand 

awareness) ของผูบริโภคมีสวนสงเสริมตอภาพลักษณของตราสินคาและความตั้งใจซื้อซ้ำ      (Su, 2021) Kusumawardani 

and Yolanda (2021) ทำการวิจัยผลกระทบเชิงลบของผูบริโภคชาวอินโดนีเซียที่มีตอโทรศัพทสัญชาติจีน พบวา ภาพลักษณ

เปนส่ือกลางระหวางชาติพันธุนิยมของผูบริโภค (Customer’s ethnocentrism) และความตั้งใจซื้อซ้ำ 
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2.3 ความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) 

 

     ความภักดีตอตราสินคาและบริการ คือ ทัศนคติที่ดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาและบริการจนกอใหเกิดการซื้อซ้ำหรือ

อุปถัมภอยางตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคยังครอบคลุมถึงความรูสึก ความคิดและ

ความสัมพันธในระยะยาว (Dick and Basuu, 1994) 

     Zeithaml, Parasuraman and Berry (1996) กลาววา การวัดความภักดีของผูรับบริการตองคำนึงถึงพฤติกรรม ทัศนคติ 

และกระบวนการคิดของผูบริโภค โดยนำเสนอกรอบความคิดเกี่ยวกับความตั้งใจของผูบริโภคในธุรกิจบริการผานแบบจำลอง 

Behavioral intention battery ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก (1) พฤติกรรมการบอกตอ (word-of-mouth) (2) ความตั้งใจซื้อ 

(Purchase intention) (3) ความออนไหวต อป จจ ัยราคา (Pricing sensitivity) และ (4) พฤต ิกรรมการร องเร ียน 

(Complaining behavioral) คือ การรองเรียนเมื่อเกิดปญหาผานทางชองทางตางๆ เชน การรองเรียนโดยตรงกับผูใหบริการ 

บอกผานส่ือ social media ซึ่งการรองเรียนผานชองทางตางๆสามารถวัดการตอบสนองของผูใหบริการที่มีตอผูบริโภคได 

     Oliver (1999) กลาววา ความภักดีเปนความมุงมั่นที่จะซื้อซ้ำหรืออุปถัมภสินคาและบริการที่ชื่นชอบอยางตอเนื่องใน

อนาคต ถึงแมจะมีอิทธิพลจากสถานการณ กลยุทธทางการตลาดของคูแขงที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 

ทั้งนี้ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนส่ิงจำเปนอยางยิ่งในการสรางความภักดี 

 

2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  

  

     รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย แบงตัวแปรออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

คุณภาพการบริการ (Service quality) ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ (Reliability) การ

ตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) การสรางความมั่นใจในการบริการ (Assurance)การรูจักและเขาใจ

ลูกคา (Empathy) และความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) กับภาพลักษณตราสินคา (Brand image) ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) คือ ความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) 

     สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้คือ ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ การตอบสนองความตองการของลูกคา การสราง

ความมั่นใจในการบริการ การรูจักและเขาใจลูกคา ความเปนรูปธรรมของการบริการและภาพลักษณตราสินคามีอิทธิพลตอ

ความภักดีในตราสินคา 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวจิัย 

คุณภาพการบริการ (Service quality) 

1.ความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ (Reliability) 

2.การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Responsiveness) 

3.การสร้างความมัน่ใจในการบริการ (Assurance) 

4.การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

5.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) 

ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) 

ความภกัดีในตราสินคา้  

(Brand loyalty) 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงใชการกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสำเร็จของ Yamane เพื่อ

ประมาณคาสัดสวนของประชากร โดยกำหนดคาคลาดเคลื่อน (e) เปน 5% พบวาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 

400 ตัวอยาง (Yamane, 1967) 

     การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัย ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Validity test) กับกลุมตัวอยาง

ที ่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุ มตัวอยางจริงจำนวน 46 คน เพื ่อวิเคราะหหาคาความสอดคลองภายในความเชื ่อมั ่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α-Cronbach coefficient) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) มีคามากกวา 0.7 ทุกขอคำถาม ซึ่งเปนเกณฑที่สามารถยอมรับได (พนิดา  

เพชรรัตน, 2556 อางถึง บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร, 2550) จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดวยการสุม

ตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามออนไลนผานทาง Google Forms ซึ่งมีผูตอบ

แบบสอบถามที่ผานการคัดกรองและตอบคำถามอยางครบถวน จำนวนทั้งส้ิน 412 คน 

     การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการ

บริการในความรับรูของลูกคา การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคาและระดับความภักดีในตรา

สินคา ประเภทที่สองใชสถิติอนุมานในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

และสามารถเขียนสมการพยากรณ ไดดังนี้ (สุทิน  ชนะบุญม 2563) 

 

𝑦𝑦� = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + … + β7X7+ error  โดย 

 

 

𝑦𝑦� = ความภักดีในตราสินคา 

β0 = สัมประสิทธิ์ของตัวแปรดานนั้น ๆที่ตองการจะทดสอบความสัมพันธ 

βi = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร Xi 

X1 = ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ 

X2 = การตอบสนองความตองการของลูกคา 

X3 = การสรางความมั่นใจในการบรกิาร 

X4 = การรูจักและเขาใจลูกคา 

X5 = ความเปนรูปธรรมของการบรกิาร 

X6 = ภาพลักษณตราสินคา 

X7 = คุณภาพการบรกิาร 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 
     ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุไมเกิน 35 ป สถานะโสด มี

การศึกษาอยูในระดับไมเกินปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน โดยมีรายไดตอ

เดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท ลักษณะที่อยูอาศัยเปนแบบบานเดี่ยวซึ่งมีสมาชิกอาศัยรวมกัน 1 – 4 คน  

     ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหระดับคุณภาพบริการในความรับรูของลูกคา สามารถจำแนกออกเปนสองกลุมใหญโดย

เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก (1) การตอบสนองความตองการของลูกคาและการสรางความมั่นใจในการบริการ 

(x�= 3.98, S.D. = 0.70) และ (2) ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ความเปนรูปธรรมของการบริการ และการรูจักและ

เขาใจลูกคา (x�= 3.91, S.D. = 0.71) 

 

ตารางที่ 1  ระดับคุณภาพบริการในความรับรูของลูกคา   

   (n = 412) 

มิติคุณภาพบริการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ 3.92 0.66 สูง 

การตอบสนองความตองการของลูกคา 3.97 0.69 สูง 

การสรางความมั่นใจในการบริการ 3.98 0.71 สูง 

การรูจักและเขาใจลูกคา 3.89 0.72 สูง 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.91 0.74 สูง 

 

     ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหระดับภาพลักษณตราสินคา พบวา ทุกขออยูในระดับสูง ซึ่งกลาวไดวา Santa Fe Steak 

คือตราสินคารานอาหารซึ่งเปนที่รูจักกันดี มีชื่อเสียงและนำเสนอวัตถุดิบชั้นดี มีคุณภาพ 

 

ตารางที่ 2  ระดับภาพลักษณตราสินคา  

   (n = 412) 

รายการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. Santa Fe Steak คือตราสินคารานอาหารที่เปนที่รูจักกันด ี 4.12 .719 สูง 

2. Santa Fe Steak มีชื่อเสียงที่ดี 4.09 .734 สูง 

3. Santa Fe Steak คือตราสินคารานอาหารที่นำเสนอวัตถุดิบชั้นดี มีคุณภาพ 3.95 .814 สูง 

 

     ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหระดับความภักดีในตราสินคา พบวา ทุกขออยูในระดับสูง ซึ่งกลาวไดวา ลูกคามีความ

คิดเห็นเชิงบวกตอตรารานอาหาร โดยมีการแนะนำรานอาหาร Santa Fe Steak ใหแกคนที่ตองการคำแนะนำ นอกจากนี้ยังมี

การชักชวนเพื่อนๆและคนรูจักใหใชบริการ ทั้งนี้ลูกคามีความตั้งใจใชบริการอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 3  ระดับความภักดีในตราสินคา 

   (n = 412) 

รายการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ฉันจะพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับรานอาหาร Santa Fe Steak 3.93 .763 สูง 

2. ฉันจะพูดแนะนำรานอาหาร Santa Fe Steak ใหแกคนท่ีตองการคำแนะนำจากฉัน 3.89 .815 สูง 

3. ฉันจะแนะนำเพื ่อนๆและคนรู จักของฉันใหใชบริการรานอาหารซาน Santa Fe 

Steak 

3.94 .839 สูง 

4. ฉันจะใชบริการรานอาหาร Santa Fe Steak ในครั้งถัดๆไปและตอเนื่อง 3.93 .834 สูง 

  

     ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ตัวแปรอิสระ ไดแก ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ การตอบสนองความตองการของลูกคา การสรางความ

มั่นใจในการบริการ การรูจักและเขาใจลูกคา ความเปนรูปธรรมของการบริการ ซึ่งเปน 5 มิติของคุณภาพบริการ และ

ภาพลักษณตราสินคา สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรตาม คือ ความภักดีในตราสินคาไดรอยละ 75.7 โดยมีคาความ

คลาดเคล่ือนของการประมาณการ 0.37126 (แสดงในตารางที่ 4) 
   

ตารางที่ 4  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสมของสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปร 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.872 0.761 0.757 0.37126 
 

     ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระโดยเรียงลำดับความมีอิทธิพลจากมากไปนอย ไดแก 

ภาพลักษณตราสินคา (X6) การรูจักและเขาใจลูกคา (X4) และความเปนรูปธรรมของการบริการ (X5) ซึ่งสามารถเขียนสมการ

พยากรณความภักดีในตราสินคา ไดดังนี้ 
 

𝑦𝑦�= -0.241 + 0.301X4 + 0.111X5 + 0.531X6 
 

ตารางที่ 5  คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 

 

ตัวแปรอิสระ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -0.241 0.121  -1.990 0.047* 

ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ (X1) 0.047 0.063 0.042 0.752 0.453 

การตอบสนองความตองการของลูกคา (X2) 0.074 0.067 0.067 1.093 0.275 

การสรางความมั่นใจในการบริการ (X3) -0.019 0.071 -0.018 -0.263 0.793 

การรูจักและเขาใจลูกคา (X4) 0.301 0.063 .290 4.749 0.000* 

ความเปน  รูปธรรมของการบริการ (X5) 0.111 0.048 0.109 2.293 0.022* 

ภาพลักษณตราสินคา (X6) 0.531 0.040 0.483 13.289 0.000* 
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หมายเหต:ุ *มีนยัสำคัญทางสถติิ ที่ระดับ 0.05 
 

4.2 อภิปราย 

 

     จากการศึกษาปจจัยในแตละมิติของคุณภาพการบริการในความรับรูของลูกคาและภาพลักษณตราสินคาที่มีอิทธิพลตอ

ความภักดีในตราสินคา พบวา สามจากหกปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคา โดยเรียงลำดับการมีอิทธิพลจากมากไป

นอย ไดแก ภาพลักษณตราสินคา (Brand image) รองลงมา คือ การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) และความเปนรูปธรรม 

(Tangibility) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนักวิจัยหลายทาน เชน ในป ค.ศ. 2014 Vijayvargy ไดทำการศึกษาเรื่อง การวัด

คุณภาพการบริการโดยใชมาตรวัด SERVQUAL กรณีศึกษาหวงโซรานอาหาร (Restaurant chain) พบวา ความเปนรูปธรรม

ของการบริการ (Tangibility) และการเอาใจใส (Empathy) เปนหนึ ่งในปจจัยที ่สำคัญและมีผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในรานอาหารและการตัดสินใจซื้อซ้ำ ในปเดียวกัน Gunarathne ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูบริโภคในอุตสาหกรรมโรงแรมประเทศศรีลังกา พบวา ความเปนรูปธรรมของการใหบริการ (Tangibility) และการ

เขาใจลูกคา (Empathy) คือสองจากสี่ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ตอมาในป ค.ศ. 2020 Gopi ไดทำการวิจัย

เรื่องอิทธิพลของคุณภาพการบริการของรถขายอาหาร (food truck) พบวา การสัมผัสได (Tangibles) เปนหนึ่งในสามปจจัย

ที่มีอิทธิผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคและความพึงพอใจของผูบริโภคนำไปสูความจงรักภักดีในตัวสินคาและบริการ และป 

ค.ศ. 2021 Wardi และคณะไดทำการวิจัยเรื่องภาพลักษณตราสินคาของรานอาหารฮาลาลและความตั้งใจซื้อซ้ำของผูบริโภค

ในประเทศอินโดนีเซีย พบวา ภาพลักษณตราสินคา (Brand image) เปนหนึ่งในปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ำของ

ผูบริโภคและความตั้งใจซื้อซ้ำของผูบริโภคสะทอนถึงความภักดีในตราสินคา นอกจากนี้ภาพลักษณยังเปนส่ือกลางระหวางชาติ

พันธุนิยมของผูบริโภค (Customer ethnocentrism) กับความตั้งใจซื้อ จากงานวิจัยของ Kusumawardani และ Yolanda 

ในป ค.ศ. 2021 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของผูบริโภคชาวอินโดนีเซียที่มีตอโทรศัพทสัญชาติจีน และผลการศึกษายัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Le ในป 2021 ที่กลาววา ภาพลักษณตราสินคาเปนสิ่งที่สะทอนผานความเชื่อมโยงกับตราสินคา 

ผานรูปแบบของความเชื่อมโยง เชน คุณสมบัติ (Attributes) ประโยชนที่ไดรับ (Benefits) คนมีชื่อเสียง (Celebrity) เพื่อ

สรางประสบการณที่ดีตอตราสินคาและทำใหเกิดการจดจำไดขึ้นภายในจิตใจ สงผลตอการสนับสนุนสินคาจนกลายเปนความ

ภักดีในตราสินคา (Brand loyalty)  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

     ระดับคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติ ในความรับรูของลูกคา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคาและความภักดีใน

ตราสินคาอยูในระดับสูง นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ภาพลักษณตราสินคามี

อิทธิพลมากที่สุดตอความภักดีในตราสินคา รองลงมาคือ การรูจักและเขาใจลูกคาและความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ตามลำดับ  
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5.2 ขอเสนอแนะ 

 
     ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการและนักการตลาดรานอาหาร Santa Fe Steak จากการวิจัยทำใหทราบวา กลุม

ผูบริโภคเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีสถานะโสด อาศัยในบานเดี่ยวซึ่งมีสมาชิกตั้งแต 1 - 4 คน ดังนั้น เมนูอาหารจึงควรมี

ความหลากลายในดานของปริมาณและราคา เพื่อเพิ่มทางเลือกและความคุมคาใหแกผูบริโภค การจัดรายการสงเสริมการขาย

เปนอีกหนึ่งปจจัยดึงดูดผูบริโภค เชน การจัดเมนูในลักษณะ family set ทุกๆวันอาทิตยเพื่อดึงดูดกลุมลูกคาที่เขารับบริการใน

ลักษณะครอบครัว 

     มิติของคุณภาพการบริการ พบวา การรูจักและเขาใจลูกคา และความเปนรูปธรรมของการใหบริการมีอิทธิพลตอความ

ภักดีในตราสินคา ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรเนนลูกคาเปนสำคัญ นำเสนอบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาอยาง

แทจริง และใหบริการไดอยางถูกตองตั้งแตครั้งแรกเพื่อสรางความประทับใจ ในดานของความเปนธรรมของการใหบริการ เชน 

การตกแตงราน อุปกรณภายในราน เครื่องแตงกายของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสุขลักษณะที่สอดรับกับมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคอยางสูงสุด 

     ในดานของภาพลักษณ ควรเนนไปที่การสื่อสารตราสินคาใหเปนที่รูจักผานทางสื่อสังคมออนไลน เพื่อสรางการรับรูและ

การจดจำไดซึ่งมีความสำคัญยิ่งในปจจุบัน ไดแก Electronic Word-of-Mouth (eWOM) โดยการใหลูกคาที่เขารับบริการ

กลาวถึงรานอาหาร Santa Fe Steak ในแงที่ดีและเผยแพรผานทางสื่อสังคมออนไลน ทั้งนี้เพื่อประโยชนแกทั้งสองฝาย 

กลาวคือ ทางผูประกอบการมีสวนลดจำนวนหนึ่งใหแกลูกคาที่ทำการ eWOM  และ eWOM เปนการโฆษณาประชาสัมพันธที่

สามารถกระจายขอมูลในวงกวาง สงผลใหเกิดการรับรู การจดจำไดของตราสินคาในเวลาเดียวกัน 

     การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่อาศัยหรือทำงานในกรุงเทพมหานคร และเคยทานอาหารที่รานอาหาร 

Santa Fe Steak สาขาในกรุงเทพมหานครเทานั้น เพื่อเปนการขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางขึ้น และครอบคลุมผูบริโภคใน

ทุกพื้นที่ จะทำใหผูประกอบการทราบถึงผลของคุณภาพการบริการและภาพลักษณตราสินคาตอความภักดีในตราสินคาของ

ผูบริโภคพื้นที่ที่แตกตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธใหเหมาะสมกับผูบริโภคในพื้นที่นั้นๆ 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors influencing customer purchase decision  

on cat licking snacks in Bangkok 
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บทคัดยอ 
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดานลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 

P’s และ ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร (6W1H) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยงานวิจัยครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเชิงสำรวจ โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire Research) ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางผูเลี้ยงแมวที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400คน สวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26 -35 

ป มีรายไดตอเดือน 15,000-30,000บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด ปจจุบันเลี้ยงแมว1ตัว ผูบริโภค

สวนใหญไมปรึกษาขอมูลเกี่ยวกับขนมแมวเลียกับใคร โดยสูตรขนมแมวเลียที่เลือกซื้อคือ สูตรโซเดียมต่ำ ดีตอสุขภาพไต

เหตุผลสำคัญที่ทำใหผูบริโภคซื้อขนมแมวเลียไดแก คุณคาและประโยชน ชองทางที่ชอบซื้อสินคาคือผานชองทางออนไลน

อยาง Shopee คาใชจายในการซื้อขนมแมวเลียโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 50-100 บาท ความถี่ในการซื้อขนมแมวเลียแตละครั้ง

อยูที่1 ครั้งตอ 2-3 เดือน สวนผูมีอิทธิพลในการซื้อในการเลือกซื้อขนมแมวเลียคือ สื่อบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ สถานภาพ

สมรสที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกนั และในสวนของ

ปจจัยเรื่องของสวนประสมทางการตลาด (7P’S) มี 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ , ดานราคาดานชองทางการจัดจำหนาย,ดานกระบวนการในการใหบริการ และ ดาน

องศประกอบทางกายภาพ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ขนมแมวเลีย1,พฤติกรรมผูบริโภค2, สวนประสมทางการตลาด(7P’S) 3, การตัดสินใจซื้อ4 

 

Abstract 
This independent study aimed to study demographic characteristics. 7 P's marketing mix factors and 

behavioral science factors (6W1H) influencing the purchasing decision of cat licking snacks consumers in 

Bangkok.This research is a quantitative survey research. by using a questionnaire (Questionnaire Research) 

for data collection from a sample of 400 cat owners living in Bangkok. Most of the people are female, aged 

26 -35 years, have monthly income. 15,000-30,000 baht Has a career as an employee of a private company, 

single status, currently has 1 cat. Most consumers do not discuss cat licking snacks with anyone. The recipe 

for cat licking snacks that I choose to buy is low sodium formula Good for kidney health. The main reasons 

why consumers buy cat licking snacks are: value and benefit. My favorite way to buy products is through 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจ. กรุงเทพฯ 10400 email: Vonglatda.vnk@gmail.com 
2 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจ.กรุงเทพฯ 10400 
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online channels like Shopee. The average cost of buying cat licking snacks per time is 50-100 baht. The 

frequency of buying cat licking snacks is once every 2-3 months. As for the influential people in buying cat 

licking snacks are Social media. In addition, different marital status influenced the purchasing decision of 

consumers in Bangkok differently. And in terms of the factors of marketing mix (7P'S), there are 5 factors 

that influence the decision to buy cat licking snacks of consumers in Bangkok, namely product, price, 

distribution channel, process of giving. services and physical components at the significant level of 0.05 

 

Keywords: Cat licking snacks1, Consumer Behavior2, Service Market Mix (7P’S) 3, Purchase Decision 4 

 

1. บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ในปจจุบันสัตวเลี้ยงไดเขามีบทบาทตอชีวิตคนไทยมากขึ้น ทั้งในดานความรูสึกและความผูกพันเนื่องจากสภาพสังคมที่

มีการเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิมจึงทำใหมีผลตอสภาพจิตใจของคนเกิดความเหงาและเครียดจากการทำงาน สงผลใหคนนิยม

เล้ียงสัตวเพื่อผอนคลายความเครียดและคลายเหงาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแมวก็เปนหนึ่งในสัตวเล้ียงยอดนิยมของคนเมืองยคุใหม โดย

ความนิยมในการเลี้ยงแมวของคนไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากอัตราการเติบโตของประชากรแมวและ

จำนวนครัวเรือนที่เล้ียงแมวเพิ่มสูงขึน้ในทกุๆ ป จากขอมูล Euromonitor International (2018) พบวาจำนวนประชากรแมว 

ในประเทศไทย ตั้งแตป 2556 มีทั้งหมดประมาณ 2.8 ลานตัว ซึ่งปจจุบันคาดวาจำนวนประชากรแมวเลี้ยงในไทยมีถึง 4ลาน

ตัว โตเกือบ 2 เทา เทียบกับเมื่อ 6 ปที่แลวเมื่อเปรียบเทียบจากอดีตที่ผานมา 

แมวาสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรงและแพรกระจายไปทั่วโลก แตธุรกิจสำหรับสัตว

เลี้ยงยังคงเติบโตอยางตอเนื่องเฉลี่ย 5-10% ตอปอางอิงขอมูลจาก PET Expo Thailand 2022 และ ยิ่งชวงโควิดยิ่งทำให

มูลคายอดขายผลิตภัณฑดูแลสัตวเลี้ยงเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณ เนื่องจากผูบริโภคใชเวลาอยูที่บานมากขึ้นสงผลใหมี

การรับเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ สงผลกระทบในเชิงบวกตอผลิตภัณฑดูแลสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ดวยยุคนี้

สัตวเลี้ยงยังถูกมองวาเปนสมาชิกในครอบครัวหรือลูกแทๆ ทำใหผูบริโภคจำนวนมากมีความเต็มใจที่จะลงทุนในอาหารและ

ผลิตภัณฑสำหรับสัตวเล้ียงระดับพรีเมียมเพิ่มมากขึ้น สำหรับขนมแมวนั้นเปนอีกส่ิงที่ผูเล้ียงแมวจำเปนตองซื้อไวติดบานเพราะ

ผูเลี้ยงไมไดมองวาการใหขนมแมวเปนแคอาหารวาง เพื่อรางวัล ความรักความเสนหาและความอรอยเทานั้นยังไวสอนหรือฝก

พฤติกรรมตางๆของสัตวเล้ียงตามความตองการของผูเล้ียงอีกดวย 

1.2 ปญหาวิจัย 

จากการสืบคนวิจัยที่เกี่ยวของมาทั้งหมดยังไมมีผูใดศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย มีเพียง

งานวิจัยทางดานผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงสำหรับแมว ศุภาวีร มงคลชาติ (2560) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสัตวเล้ียงสำหรับแมวของผูบริโภคที่เล้ียงแมวในประเทศไทย. ตรีรัตน 

อรอมรรัตน (2559) ไดทำการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ในกรุงเทพมหานคร 

จากงานวิจัยที่กลาวขางตนนั้นนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีตัวแปรอิสระ คือปจจัย

เรื่องของประชากรศาสตร และ สวนประสมทางการตลาด 4P’s แตยังไมมีงานวิจัยใด ศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด

(7P’s) และ พฤติกรรม 6W 1H ผูวิจัยเห็นวาทั้งสองตัวมีความนาสนใจและเพิ่มทั้ง2ตัวนี้เปนตัวแปรอิสระ เพื่อวิเคราะหได

หลายดานมากขึ้น 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1646



วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียงของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครจำแนกตามลักษณะทาง    

ประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ีย ตอเดือน สถานภาพการสมรส และ จำนวนแมวที่เล้ียง 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538, หนา 41-42) กลาววา ตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 

อายุ เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว จำนวน สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได ซึ่งลักษณะดาน

ประชากรศาสตรเปนลักษณะทีม่ีความสำคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรจะชวยในการกำหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่

ลักษณะดานจติวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถงึความคิดความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะ

สามารถเขาถงึและมีประสิทธิภาพตอการกำหนดตลาดเปาหมายได 

2.2 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือเครื ่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปร

เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจทางดานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียก

ไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

     ตรีรัตน อรอมรรัตน (2559) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคนั้นเปนการวิจัยหรือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

การซื้อและการใชของผูบริโภค ไมวาจะเปนบุคคล กลุมคน องคกรขนาดเล็ก หรือองคกรขนาดใหญเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใชการเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณที่จะทำใหผูบริโภคพึงพอใจ ซึ่ง

ขอมูลที่ไดนี้จะชวยใหผูนำไปใชสามารถกำหนดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสม โดยคำถามที่ใช คนหาลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบดวย Who What 

Why When Where Who participate และ How 
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2.4 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1    กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยแบบการสำรวจ (Survey Research) 

ผานการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมเปาหมาย เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งถือไดวาเปนกลุมประชากรที่มีขนาดใหญมาก ไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอนได ผูวิจัยจึงอางอิงสูตรของ Taro Yamane 

โดยมีขนาดตัวอยางของ ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีคาความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% จำนวนกลุมตัวอยาง

ทั้งหมดสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ 385 ตัวอยาง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เพิ่มอีก 

4% จากขนาดกลุมตัวอยางที่คำนวณได อีก 15 ตัวอยาง รวมเปนจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 400 ตัวอยางใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบ (Quota Sampling) โดยแบงตามลักษณะการซื้อสินคาออกเปน 2 กลุมใหญ Offline และ Online .แจก

แบบสอบถามผานทาง Offline จำนวน 100 ชุดผานรานจำหนายสินคาสัตวเลี ้ยงโดยใชวิธ ีการสุ มตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยการแบงกรุงเทพออกเปน 6 กลุม 50 เขตตามสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครจากนั้นไดทำ

การสุมตัวแทนเขตของแตละกลุมใหไดกลุมละ 1 เขต พอไดแลวจะทำการแจกแบบสอบถามเขตละ16-17 ชุดตอเขต เชน กลุม

กรุงเทพเหนือ เขตลาดพราวแจก 17 ชุดโดยฝากพนักงานเปนคนแจกแบบสอบถาม สวนทาง Online ใชวิธีการเลือกสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผาน Facebook Fanpage โดยกลุมเปาหมายของเราคือ กลุมที่เราจะ

แกลงเปนแมวในบานเดียวกัน ทาสแมว,กลุมคนเลี้ยงแมวสนทนาหาความรู,รีวิวอาหารแมว ของใชแมว ของเลนแมว จำนวน 

300 ชุด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

-เพศ 

-อาย ุ

-รายได ้

-อาชีพ 

-สถานภาพสมรส 

-จาํนวนแมวท่ีเล้ียง 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

-ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

-ดา้นราคา   

-ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   

-ดา้นส่งเสริมการตลาด  

-ดา้นบุคลากร   

-ดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้ริการ   

 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 

-6W 1H 

การตดัสินใจซ้ือขนมแมวเลียของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ รายได 

อาชีพสถานภาพสมรส จำนวนแมวที่เลี้ยง และ ตัวแปรดานพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนาม

บัญญัติ ไมสามารถทำการวัดเปนมูลคาออกมาไดโดยการอธิบายคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps และการตัดสินใจเลือกซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ

อธิบายคาเฉล่ีย (Mean) และคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย มีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้

การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-Test) 

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร 

ลักษณะประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวาเพศหญิงคิดเปนรอยละ 72.50 มากกวา เพศชาย คิดเปน

รอยละ 19.30 สวนใหญอยูในชวงอายุ 26 -35 ป รอยละ 48.5 มีรายไดตอเดือน15,000-30,000บาท คิดเปนรอยละ 41.25 

ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.75 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 86.50และปจจุบันเล้ียงแมว1ตัว 

คิดเปนรอยละ 47.25 

4.2 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค 6W1H 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดวา ผูบริโภคสวนใหญไมปรึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับขนมแมวเลียกับใคร คิดเปนรอยละ 38.25 โดยสูตรขนมแมวเลียที่เลือกซื้อคือ สูตรโซเดียมต่ำ ดีตอสุขภาพไต 

คิดเปนรอยละ 40.50 เหตุผลสำคัญที่ทำใหผูบริโภคซื้อขนมแมวเลียไดแก คุณคาและประโยชนคิดเปนรอยละ 27.50 ผูบริโภค

มักซื้อสินคาผานชองทางออนไลน Shopee คิดเปนรอยละ 40.50 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งอยูที่ 50-100 บาท คิดเปนรอย

ละ 53.00 ความถี่ในการซื้อขนมแมวเลียแตละครั้งอยูที่1 ครั้งตอ 2-3 เดือน คิดเปนรอยละ 53.50 สวนผูมีอิทธิพลในการซื้อใน

การเลือกซื้อขนมแมวเลียคือ ส่ือบนโซเชียลมีเดีย คิดเปนรอยละ 41.00 

4.3 ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s 

ดานผลิตภัณฑ พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของ

ผลิตภัณฑ 2 ลำดับแรกคือ คุณภาพและสารอาหารตองครบถวน คาเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือ ขนมแมวเลียสำหรับแมวรัก

สุขภาพ คาเฉล่ีย 4.17  

ดานราคา พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานราคาโดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของราคา 2 

ลำดับแรกคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ คาเฉล่ีย 4.23 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมีหลายราคาใหเลือก คาเฉล่ีย 4.20  

ดานการจัดจำหนาย พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ดานการจัดจำหนาย โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญใน

เรื่องของการจัดจำหนาย 2 ลำดับแรกคือ สินคาสามรถหาซื้อไดงาย คาเฉล่ีย 4.22 รองลงมามีสองตัวคือ สามารถซื้อสินคาผาน

หลายชองทางonline และ offline และ มีจำนวนสินคาเพียงพอตอความตองการ คาเฉล่ีย 4.19  

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความ 
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สำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของการสงเสริมการตลาด 2 ลำดับแรกคือ มีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ 

เชน การใหสวนลด การใหของแถมเมื่อซื้อถึงจำนวนที่กำหนด เปนตน คาเฉลี่ย 4.14 รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ

รายละเอียดสินคาไวชัดเจน คาเฉล่ีย 4.09  

ดานบุคคล พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานบุคคล โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่องของ

บุคคล 2 ลำดับแรกคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีใจบริการ คาเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือ พนักงานมีความรูและความเขาใจ

สินคาเปนอยางดีคาเฉล่ีย 4.17  

ดานกระบวนการ พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานกระบวนการ โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสำคัญในเรื่อง

ของกระบวนการ 2 ลำดับแรกคือ มีการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็ว คาเฉลี่ย 4.22 รองลงมาคือ มีขั้นตอนการสั่งซื้อและ

ชำระเงินที่สะดวก คาเฉล่ีย 4.20  

ดานองศประกอบทางกายภาพ พบวา ลูกคาขนมแมวเลีย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานองศประกอบทางกายภาพ โดยรวมอยูใน ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาใหความสำคัญในเรื่องขององศประกอบทางกายภาพ 2 ลำดับแรกคือบรรยากาศภายในรานอบอุนเปนกันเอง คาเฉล่ีย 

4.18 รองลงมาคือ รปูแบบในการจัดโซนสินคามีความเปนระเบียบสะอาด ไมซับซอน คาเฉล่ีย 4.12 

4.4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันโดย มีคานัยสำคัญเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสำคัญ

ที่ 0.05  ในสวนของ เพศ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ และ จำนวนแมวที่เลี้ยงที่แตกตางกันนั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อซื้อขนม

แมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน 

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร (6W1H) พบวามี 3ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก สูตรสินคา คานัยสำคัญเทากับ 0.036, เหตุผลในการซื้อสินคา คา

นัยสำคัญเทากับ 0.006, ผูที่มีอิทธิพลในจิตใจ คานัยสำคัญเทากับ 0.003 ที่แตกตางกันมีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมว

เลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 7P’S พบวามี5ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแกดานผลิตภัณฑ คานัยสำคัญเทากับ 0.000 ดานราคา คา

นัยสำคัญเทากับ 0.015 ดานชองทางการจัดจำหนาย คานัยสำคัญเทากับ 0.005 ดานกระบวนการในการใหบริการ คา

นัยสำคัญเทากับ 0.004 และ ดานองศประกอบทางกายภาพ คานัยสำคัญเทากับ 0.006  

5. สรุปผลการศึกษา 
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยประชากรศาสตร ดานอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยประชากรศาสตร ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1650



สมมติฐานที่ 4 ปจจัยประชากรศาสตร ดานอาชีพแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 5 ปจจัยประชากรศาสตร ดานสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปจจัยประชากรศาสตร ดานจำนวนแมวที่เลี้ยงแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 9 สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 10 สวนประสมทางการตลาด ดานสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 11 สวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 12 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการในการใหบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 13 สวนประสมทางการตลาดดานองศประกอบทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 14 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานสูตรสินคาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 15 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานเหตุผลในการซื้อสินคาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนม

แมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 16 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานผูที่มีอิทธิพลในจิตใจแตกตางกันจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมว

เลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 17 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานความถี่ในการซื้อสินคาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนม

แมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 18 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานชองทางในการซื้อสินคาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนม

แมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 19 ปจจัยดานพฤติกรรมศาสตร ดานผูที่ใหคำปรึกษาแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

5.1  ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 

1. ปจจัยเรื่องของประชากรศาสตรในดานของ เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ จำนวนแมวที่เลี้ยง นั้นไมมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตในดานของสถานภาพสมรส นั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นไดวา สัดสวนคนโสดนั้นมีมากกวา สัดสวนของผูที่แตงงาน 
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หมายความวาคนโสดมักนิยมเล้ียงแมวไวเปนเพื่อนแกเหงา โดยอาจจะใชกลยุทธสรางกจิกรรมใหลูกคาเขารวมเชน ผูชนะจะได

เครื่องใหอาหารแมวอัตโนมัติ หรือ หองน้ำแมวอัตโนมัติ เปนการสรางแรงจุงใจใหคนโสดที่อาจจะออกไปทำงานนอกบานไมมี

คนดูแมวสนใจสินคาของเราเพิ่มมากขึ้น 

2. ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการธุรกิจควรเนนเรื่องคุณภาพและสารอาหารตองครบถวนผานการรับรองมาตฐาน 

เนื่องจากกลุมนี้ใหความสำคัญกับสุขภาพแมวเปนหลัก นอกจากนี้บรรจุภัณฑตองมีความสวยงามดูนาเชื่อถือ รวมทั้งควรเพิ่ม

การสรางการรับรูตอตราสินคาของผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักแพรหลายมากขึ้น เพราะมักลูกคามักซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงเปนหลัก 

3. ดานราคา ผูประกอบการธุรกิจควรเนนเรื่อง ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการตั้ง ราคาที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ ทั้งดานคุณภาพสินคา และดานปริมาณสินคา โดยการตั้งราคา ผลิตภัณฑนั้นตองสำรวจราคาโดยรวมของตลาดดวย

เพื่อใหเปนราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงไดเพราะปจจัยดานความเหมาะสมของราคานั้นเปนปจจัยตน ๆ ที่ผูบริโภคจะ

นำมาใชในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมแมวเลีย 

4. ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการธุรกิจควรเนนเพิ่มชองทางซื้อสินคาไดหลายชองทาง เพราะยุคนี้ขาย

สินคาทาง offline อยางเดียวอาจจะยังไมเพียงพอในการแขงขันธุรกิจควรจะเพิ่มชองทาง offline อยางเชน Shopee เขาไป

เพื่อเพี่มความสะดวกใหแกลูกคามากขึ้น ในสวนของหนารานสินคาควรจะตั้งอยูในสวนที่สามารถหาสินคาและเห็นสินคาไดงาย 

ทั้งยังตองมีการจัดวางที่เปนระเบียบ ในสวนของออนไลนเว็บไซตที่ขายสินคาตองตกแตงสวยงาม และ มีการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมู พรอมรายละเอียดสินคาที่ชัดเจน 

5. ดานกระบวนการในการใหบริการผูประกอบการธุรกิจควรเนนใหมีการใหบริการที่มีมาตฐาน สะดวกและรวดเร็ว 

อยางการชำระเงินสามารถจายไดหลายรูปแบบ และ หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาลูกคาสามารถสอบถามไดตลอดเวลา 

6. ดานองศประกอบทางกายภาพ ผูประกอบการธุรกิจควรเนนการตกแตงรานที่ดสูวยงาม สะอาดตา รูปแบบในการจดั

โซนสินคามีความเปนระเบียบไมซับซอน ดานในรานใหบรรยากาศภายในรานอบอุนเปนกันเอง มีพนักงานแตงตัวสุภาพ

เรียบรอยคอยใหการบริการ 

7. ปจจัยเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคพบวา สูตรขนมที่โซเดียมต่ำ ดีตอสุขภาพไต มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมว

เลียของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยยุคนี้คนใสใจสุขภาพมากที่สุดนอกจากตนเองแลวยังรวมไปถึงสุขภาพของสัตว

เล้ียงก็เปนอีกส่ิงหนึ่งที่ผูเล้ียงแมวใหความสำคัญ ในเรื่องของขนมแมวเลียเองก็เปนที่พูดถึงกันอยางมากในผูที่เล้ียงแมววา ขนม

แมวเลียในทองตลาดนั้นนั้นเค็มและไมดีตอไต ผูประกอบการควรจะใหความสำคัญกับการคิดคนสูตรขนมแมวเลียที่ไมไดมีดีแค

ความอรอยแตยังดีตอแมวอีกดวย เปนการเปดประสบการณและสรางการรับรูใหมใหลูกคาเห็นวาขนมที่ดีตอแมวนั้นมีอยูจริง 

โดยใชวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและลดการใสเกลือ และใหผูเชี่ยวชาญเปนผูแนะนำเพื่อเปนการสรางภาพลักษณใหดูนาเชื่อถือ 

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเบื้องตนยังพบวา ผูที่มีอิทธิพลในจิตใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมแมวเลียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือจากสื่อบนโซเชียลมีเดีย เนื่องจากสมัยนี้ลูกคาสามารถหาขอมูลสินคาไดงายและรวดเร็ว โดย

ผานจากสื่อบนโซเชียลมีเดียตางๆ ไมวาจะเปนจากโฆษณาของสินคาแลวยังดูจากการรีวิวของคนที่เคยมาซื้อสินคาอีกดวย 

ดังนั้นผูประกอบการก็ควรจะใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารทางสื่อออนไลนเชนการ การใสขอมูลสินคาในครบถวน บอก

เลาคุณคาและประโยชนใหไดมากที่สุด หาคำพูดที่ดึงดูดใจลูกคา เชน อรอยไมทำรายไต ขนมแมวเลียไมเค็มปลอดภัยตอไต

แมวที่โรคไตก็สามารถกินได การสรางโฆษณา หรือ สรางคอนเทนตอื่นๆ ผานกลุมแฟนเพจที่เกี่ยวกับแมว 
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บรรณานุกรม 

วิทยานิพนธ/งานวิจัย/การคนควาอิสระ 

กิ่งกาญจน ยาหลี (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

วปยนันท ศรเีกตุ (2558) รศึกษาเรือ่งการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจซื้อของขบเค้ียวสำหรับสุนขั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ตรีรตัน อรอมรรัตน (2559) ไดทำการศึกษาเรือ่งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเรจ็รปูระดับพรเีมี่ยม ใน

กรงุเทพมหานคร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 

 

ศุภาวีร มงคลชาติ (2560) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสัตวเล้ียงสำหรบั

แมวของผูบริโภคที่เล้ียงแมวในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

 

อัมพิกา จงเจรญิสุข และ ดร.ชณิโสณ วิสิฐนิธกิิจา (2560) ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซือ้อาหารสัตวเล้ียงสำเร็จรูป. 

 

กรกนก ชลารตัน (2560) ศึกษาการเลือกใชบรกิารรานคาเฟสัตวเล้ียงของประชาชนในกรงุเทพมหานคร. 

 

ฉัตชัย หอณรงคศิริ (2562 )ไดทำการศึกษาเรือ่งองคประกอบของบรรจุภัณฑอาหารแมวสำเร็จรูปชนดิเปยกที่ผูหญิงเล้ียงแมว

ใหความสนใจในการเลือกซื้อ วิทยาลัยการจดัการ มหาวิทยาลัยมหิดล.  

 

เพชรี เทียนธาดา (2562) ศึกษาพฤตกิรรมการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารสัตวเล้ียงสำเรจ็รูปสำหรับแมวในเขตกรงุเทพมหานคร.  

 

สื่ออิเล็กทรอนกิส  

Euromonitor International (2561) แมวมีเจาของในประเทศไทย (Cat owning households) ป 2556–2561 

 

กรงุเทพธุรละกจิ (2562) ธุรกิจสัตวเล้ียงในไทยโตแตะ 4 หมื่นลาน 

 

ประชาชาติธุรกจิ (2564) บูมตลาดอาหารสัตวเล้ียง เวริกฟรอมโฮมดันไทยสงออก PET FOOD อันดับ 3 โลก 

 

Marketeer (2564) มูลคาตลาดธุรกิจสัตวเล้ียงของไทย ตั้งแตป 2560-2564 
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การศึกษาการรับรูตอแบรนดและผูมีอิทธิพลตอแบรนดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

A study of Brand Awareness and Brand Influencer that influence 

Purchasing Decisions of luxury brand products of the Generation Y in 

Bangkok 
 

วชรมน ณัฐพลูวัฒน01 และ ลดัดาวัลย เลขมาศ1

2 

Wacharamon Nuttaphoonwat and Laddawan Lekmat 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรูตอตราสินคา (Brand Awareness) ผูมีอิทธิพลตอตราสินคา 

(Brand Influencer) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูตอตราสินคา ผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมจองกลุมเจ

เนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหถดถอยเชิง

พหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการรับรูตราสินคา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการรับรูตราสินคา กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความคิดเห็นตอปจจัยดานการรับรูตราสินคา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนด

เนมในระดับเห็นดวยมาก และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) และ

ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอแบรนดสินคา (Brand Influencer) ของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุม

เจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คำสำคัญ: การรับรูตราสินคา, พฤติกรรมผูบริโภค, ผูมีอิทธิพลตอตราสินคา, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
The objectives of this studies were, 1) to studies brand awareness, brand influencer affecting purchase 

decision the brand name products of the Y generation in Bangkok. And 2) to studies correlation of brand 

awareness, brand influencer, and purchase decision the brand name products of the generation Y in 

Bangkok. Using purposive sampling techniques. The research instruments were questionnaires. The data 

analysis and statistic were percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: daowacharamon@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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The research results showed that, the factors of brand awareness, brand influencer, and purchase decision 

the brand name products of the generation Y in Bangkok. And found that factor of brand awareness in the 

most population had opinions to the factors of brand awareness, brand influencer, and purchase decision 

the brand name products in high agree level. And the hypothesis testing results showed that, the factors 

of brand awareness and brand influencer affecting purchase decision the brand name products of the 

generation Y in Bangkok, statistically significant at 0.05 

 

Keywords: Brand awareness, Consumer Behavior, Brand Influencer, Purchase Decision 

 

1. บทนำ 

 

ในยุคปจจุบัน สินคาแบรนดเนมเปนที่นิยมอยางกวางขวาง ทั้งผูบริโภคที่ชื่นชอบในการซื้อมาเพื่อสะสม เพื่อใชงาน 

หรือ แมแตผูที่ซื้อมาเพื่อหวังสรางกำไรจากการขายในอนาคต นายเจอโรม เฮอวิโอ อดีตกรรมการผูจัดการ บริษัท อิปซอสส 

(ไทยแลนด) จำกัด ผูจัดทำแบบสำรวจการติดตามผูบริโภคสินคาหรู (Luxury Brand) ในประเทศไทยประจำป 2559 กลาว

เสริมวา การสำรวจดังกลาวครอบคลุมแทบทุกกลุมสินคา โดยพบวาคนไทยนิยมซื้อสินคาหรู 5 ลำดับแรก คือ เสื้อผา 71% 

นาิกา 63% กระเปา 61% รองเทา 59% และแวนกันแดด แวนสายตา 57% โดยกลุมสินคาที่มีการซื้ออยางสม่ำเสมอ 5 

ลำดับแรกคือ นาิกา 21% เสื้อผาและแอ็กเซสซอรี 17% ผลิตภัณฑเครื่องหนัง เชน รองเทา กระเปา 14% ผลิตภัณฑความ

งาม เชน เครื่องสำอาง น้ำหอม ผลิตภัณฑบำรุงผิวและใบหนา 10% และอุปกรณเทคโนโลยี 10% สำหรับแบรนดสินคาหรู

ยอดนิยมในแวดวงแฟชันไทย 10 ลำดับแรก คือ Gucci, Coach, Balenciaga, Louis Vuitton, Longchamp, Prada, 

Celine, Givenchy, Burberry และ Yves Saint Laurent (TopRankThailand, 2565) เพราะสินคาแบรนดเนมสวนใหญ

แลว จะผลิตสินคาที่มีจำนวนจำกัดเพื่อเพิ่มมูลคาทางราคา เนื่องจากความนิยมในการใชสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศมี

เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป และเปนที่ตองการเปนอยางมากของตลาดในปจจุบัน หรือแมแตกลุมผูบริโภคในชวงวัยรุนที่มีอายุตั้งแต 15 

ปขึ้นไป ก็ยังมีความตองการในตลาดสินคาแบรนดเนมอีกดวย เนื่องจากราคา คุณภาพ และความทันสมัยของสินคาแบรนด

เนม เปนที่ยอมรับกันในระดับโลก เพราะสามารถเสริมสรางบุคลิกที่ดีใหกับผูใชงาน และการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ เปนที่

ยอมรับในกลุมเพื่อนและคนรูจัก จึงกลาวไดวาการเสพติดแบรนดเนมเปนคานิยมของสังคมในปจจุบันไปแลว 

Dirsehan & Kurtulus (2018) กลาววา ภาพลักษณตราสินคา คือ การรับรูตราสินคา (Brand Awareness) ไมวาจะ 

เปนรูปแบบ คุณสมบัติ คุณประโยชน ความแตกตาง และความคุมคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ รวม ไปถึงแหลงที่มาของสินคา 

ภาพลักษณที่ดีจะนำไปสูความตองการและความตั้งใจซื้อของผูบริโภค กลุมเจเนอรเรชันวายสวนใหญมักเขาถึงการรับรูแบรนด

ของสินคาแบรนดเนมแตละแบรนดไดในระดับมาก 

จากการศึกษาทัศนคติตอการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสินคาแบรนดเนม

สะทอนรสนิยมของผูใชไดอยางชัดเจน ทำใหรูสึกภาคภูมิใจเมื่อไดเปนเจาของตราสินคาแบรนดเนมที่เปนที่นิยม เมื่อซื้อสินคา

แบรนดเนมจะซื้อที่เปนของแทเทานั้น ซึ่งปจจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับทัศนคติในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของ

กลุมวัยรุน พบวา เมื่อเกิดปญหาเศรษฐกิจในประเทศผูผลิตสินคาแบรนดเนมบางประเภท ทำใหไมสามารถผลิตสินคาได 

ผูบริโภคจะหันไปซื้อสินคาแบรนดเนมอื่น ๆ ซึ่งสินคาแบรนดเนมสามารถทำรายไดเขาประเทศไดเปนจำนวนมาก (วิรัญญา 

พรหมบันดาลกุล, 2557) 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1655



1.1 วัตถุประสงคของการวจิัย 

     1.1.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรูตอตราสินคา (Brand Awareness) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจ

เนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

     1.1.2 เพื่อศึกษาผูมีอิทธิพลตอตราสินคา (Brand Influencer) ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

     1.1.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรับรูตอตราสินคา ผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมจอง

กลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.2 ขอบเขตของการศกึษา 

        ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเลือกใชวิธีการสำรวจดวยแบบสอบถามที่ทางผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อใหครอบคลุมตอกลุมตัวอยางที่สนใจจะศึกษา และไดกำหนดขอบเขตของงานวิจัยไวดังนี้ คือ 

     1.2.1 ประชากรชายและหญิงที่เกิดชวงระหวางป พ.ศ. 2523 – 2540 หรือที่เรียกวา ประชากรในกลุมเจเนอรเรชันวายใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการซื้อหรือลงทุนกับสินคาแบรนดเนม แบรนดดังตาง ๆ ในทองตลาด โดยใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางดวยการอางอิงตอเนื่องจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง (Snowball Sampling Technique) จำนวน 400 คน ซึ่งเปน

จำนวนที่ไดจากการคำนวณแบบไมทราบจำนวนประชากรของ Cochran (1997) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 และ

คาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดรอยละ 5 โดยระยะเวลาของการวิจัยคือ 21 พฤศจิกายน 2564 – 20 มีนาคม 2565 

     1.2.2   ตัวแปรที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย 

     1) ตัวแปรตน คือ การรับรูตอตราสินคา ผูมีอิทธิพลตอตราสินคา 

     2)  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 

     1.2.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1) งานวิจัยนี้นำเสนอขอมูลเพื่อไดทราบถึงการรับรูตอตราของสินคาแบรนดแนมที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาแบรนดเนมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

      2) งานวิจัยนี้นำเสนอขอมูลเพื่อไดทราบถึงผูมีอิทธิพลตอตราของสินคาแบรนดเนมที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

สินคาแบรนดเนมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     3) งานวิจัยนี้ไดนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับผูที่มีอิทธิพลตอตราสินคาที่สงผลใหผูบริโภคสนใจในแบรนดของผูประกอบการ 

เพื่อใหผูประกอบการสามารถเจาะกลุมเปาหมายของผูบริโภคและสามารตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดในวงกวาง

มากขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     ผูวิจยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาการรับรูตอแบรนดและผูมีอิทธิพลตอแบรนดที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรับรูตราสนิคา (Brand Awareness) 

      

     Keller (2003) ไดกลาววา การรับรูตราสินคา คือ ความสามารถของผูบริโภคในการแยกแยะหรือ ในการระบุตราสินคาได 

แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับการจดจำได (Recognition) และ ระดับการระลึกได (Recall) ถึงตราสินคา ซึ่งการรับรูตราสินคา

จะมีอิทธิพลและสงผลตอกระบวนการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาของผูบริโภคได ก็ตอเมื่อการรับรูตราสินคาของผูบริโภคอยูใน
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ระดับที่จะสามารถระลึกถึงตราสินคานั้น เมื่อนึกถึงสินคาที่ตองการซื้อจะตองนึกถึงตราสินคานั้น ๆ เปนอันดับตน ๆ ของการ

พิจารณาคัดเลือก (Consideration Set) ในกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

     Foroudi (2014) ได กล าวว า การร ับร ู ตราส ินคาของผู บร ิโภคที ่ม ีต อบร ิษ ัทเป นความสำคัญในกระบวนการ 

การตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งขึ้นอยูกับระดับการรับรูตราสินคาของผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคมีระดับการรับรูตรา

สินคาที่สูงก็จะยิ่งมีความเปนไปไดสูงที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของบริษัทนั้น ๆ นอกจากนี้การรับรูตราสินคาที่

สูงยังสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในทองตลาดของบริษัทในระยะยาวอีกดวย 

     จากนิยามขางตนที่ไดกลาวมา ทำใหสามารถสรุปไดวา การรับรูตราสินคา คือ การที่ผูบริโภคไดรูจักตราสินคาที่ไมเคยได

รูจักมากอน แตสามารถแยกแยะและจดจำตราสินคาหรือบริการนั้น ๆ ไดวามีลักษณะหรือคุณสมบัติเปนอยางไร เนื่องจากตรา

สินคานั้นไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือ และมีคุณภาพที่ดีจนสามารถทำใหผูบริโภคจดจำและระลึกถึงตราสินคานั้นไดเปน

อันดับตน ๆ ในกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูทรงอิทธิพลตอตราสินคา (Brand Influencer) 

 

     Influencer Marketing หรือ การตลาดที่ใชผูมีอิทธิพลทางความคิดในการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการ เพื่อชักจูงกลุม

ลูกคาเปาหมายใหเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ หรือการกระทำผานการบอกเลาหรือแสดงความคิดเห็นของผูทรงอิทธิพล

ทางความคิด (Influencer) ซึ่งเปนบุคคลที่ผูอื่นเชื่อถือหรือมีความชำนาญพิเศษในส่ิงที่ตนสนใจ 

     Hoyer & Maclnnis (1997) กลาววา ผู ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) คือ บุคคลใดบุคคลหนึ ่งที ่มีความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สามารถถายทอด แบงปนความรู และวิจารณแสดง

ความคิดเห็นตอสิ่งใดส่ิงหนึ่งได โดยขอมูลนั้นจะอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง เปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือการถายทอด

แบงปนความรูอาจจะมาจากหลายแหลงไมวาจะเปน เพื่อน ครอบครัว หรือคนรูจัก เปนตน และจากความสนใจในสิ่งใดส่ิง

หนึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดการแสวงหาขอมูลจากสื่อมวลชน จากองคกร หรือจากแหลงขอมูลขาวสารอื่น ๆ และนำขอมูลที่

ไดมาถายทอดใหกับคนใกลชิดหรือคนรูจักดวยอีกทอดหนึ่งจากนิยามขางตนที่ไดกลาวมา ทำใหสามารถสรุปไดวา ผูทรง

อิทธิพลทางความคิด (Influencer) คือ บุคคล หรือ กลุมบุคคล ไมวาจะมีชื่อเสียงหรือไมก็ตามที่มีความสนใจ มีความรู ความ

เชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวนำขอมูลที่มีอยูซึ่งไดมาจากการแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งประสบการณของตนเอง

มาแบงปนถายทอดสูสาธารณชน ใหผูอื่นรับรูและการแบงปนถายทอดขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือ  

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจซื้อ 

 

     ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2552) ไดกลาววา กระบวนการตัดสินใจซื ้อ (Buyer’s 

Decision Process) มีลำดับขั้นตอนตางดังตอไปนี้ 

     1.  การรับรูถึงความตองการ 

     2.  การแสวงหาขอมูล  

     3. การประเมินทางเลือก  

     4. การตัดสินใจซื้อ  

     5. พฤติกรรมหลังซื้อ  
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     ดังนั ้นสามารถสรุปไดว า การตัดสินใจซื ้อ คือการที ่ผ ู บร ิโภครับรู ถ ึงความตองการของตนเอง จากนั ้นจึงเกิด 

การคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ตองการ โดยใชเหตุผลในการอางอิงของการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการนั้น ๆ 

เพื่อใหตอบสนองตรงตามความตองการของตนเองมากที่สุด 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

 

     Engle, Blackwell and Miniard (1993) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอนและมีสวนในการกำหนดใหมีการ

กระทำ 

     ศ ิร ิ วรรณ เสร ี ร ัตน   (2560)   ได  ให ความหมายของพฤต ิกรรมผ ู บร ิ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง  

การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสินใจ และการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา  

     จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการคนหา 

การประเมิน ตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใชและพฤติกรรมที่แสดงออกหลังการซื้อ ของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตน 

 

2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

     สวิตา เดชวรสุทธ ิ (2559) ได ทำการศึกษาเร ื ่องอ ิทธ ิพลของการร ับร ู ตราส ินคา ความสนใจในการสงเสริม 

การขาย และ ความพึงพอใจในการบริการที่สงผลตอความภักดีในตราสินคา TNT กลุมตัวอยาง คือ ประชากรจำนวน 200 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ การแจกแบบสอบถาม จากผลการวิจัยนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ที่

มีอายุ 31-40 ป มีรายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษา สรุปไดวา การรับรูตรา

สินคาและความพึงพอใจในการบริการสงผลตอความภักดีตอตราสินคา อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

     จีรนันท สุธิตานนท (2563) ไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคากลุมเจเนอรเรชั่นวายที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

สินคาประเภทเสื้อผาแฟชั่นพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมักไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นคนเดียว โดยในการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นจะเปน

แบบมีแบรนดหรือไมมีแบรนดก็ได ขอใหแบบทันสมัย สวยถูกใจ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงเวลาในการเลือกซื้อเสื้อผา

แฟชั่นหลังเลิกงาน/หลังเลิกเรียน โดยเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานขายเสื้อผาทั่วไปมากที่สุด ซึ่งสวนใหญ ศิลปน/ดารา/เน็ต

ไอดอล มีอิทธิพลในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นและพบวา เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นเพราะเสื้อผาแฟชั่นมีการลด

ราคา หรือมีโปรโมชั่นที่นาสนใจ นอกจากนี้ในการตัดสินใจมีการพิจารณาจากโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมมากที่สุด 

 

3. วิธีการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ  ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาแบรนดเนม และเปนกลุมเจเนอรเรชันวายที่เกิดในชวงป 

2523 – 2540 อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  

     งานวิจัยนี ้ ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire) ที ่ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ขอมูล

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม ขอมูลที่เกี่ยวกับการรับรูตอตราสินคาและผูมีอิทธิพลตอตราสินคาที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชั่นวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  

     การวิจัยนี้ผูวิจัยใชวธิีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมายดวยการอางอิงตอเนื่องจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคล

หนึ่ง (Snowball Sampling Technique) กลุมผูบริโภคที่เปนกลุมประชากรเจเนอรเรชันวายที่เกิดในชวงป 2523 – 2540 

และเคยเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเวลาในการเก็บขอมูล ตั ้งแตชวงวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2564 – 20 มีนาคม 2565 

  

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

  

     การวิเคราะหขอมูลที ่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ผู ศึกษาไดดำเนินการตรวจสอบความครบถวนของการตอบ

แบบสอบถาม และใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

     1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื ้อสินคาแบรนดเนม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ ่งประกอบดวย การแจงแจกความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage)   

     2. การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความคิดเห็นของปจจัยในดานการรับรูตราสินคา ผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและการตัดสินใจ

ซื้อสินคาแบรนดเนม สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนำเสนอขอมูล

ในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยาย 

     3. การว ิเคราะหสถ ิต ิ เช ิงอ างอ ิง เพ ื ่อทดสอบความสัมพันธ ของต ัวแปร การร ับร ู ตราส ินคา ผ ู ม ีอ ิทธ ิพลตอ 

ตราสินคา และการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของผูบริโภค ทำการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา สรุปผลไดดังนี้  

     1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเพศหญิง คิดเปน 80.8% 

รองลงมาคือ เพศชาย คิดเปน 19.3% มีอายุระหวาง 24-30 ป คิดเปน 68.3% การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน 72% 

ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน 43.5%  รายได 15,000 – 30,000 บาท คิดเปน 49.5%  

     2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมคนเจเนอรเรชันวาย 

     จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมดวยตัวเอง จำนวน 188 คน คิดเปน 47% 

ความถี่ในการซื้อสินคา แบรนดเนม 1 ครั้ง จำนวน 186 คน คิดเปน 46.5% นงบประมาณในการซื้อ 5,000 – 30,000 บาท  
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จำนวน 210 คน คิดเปน 52.5% ซื้อจากเคานเตอรแบรนดในหางสรรพสินคาชั้นนำ จำนวน 154 คน คิดเปน 38.5% ซื้อสินคา

แบรนดเนมประเภทกระเปา จำนวน 272 คน คิดเปน 26% ยี่หอ Dior จำนวน 238 คน คิดเปน 19.7% ชำระผานบัตรเครดิต/

บัตรเดบิต จำนวน 208 คน คิดเปน 52%  

     3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการรับรูตราสินคา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความ

คิดเห็นตอปจจัยดานการรับรูตราสินคา ในระดับเห็นปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนม อยูในระดับเห็นดวยมาก  

     4. การทดสอบสมมติฐาน 

 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) ของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนด

เนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชงิเสนของตัวแบบ (ANOVA) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 18.970 1 18.970 78.498 .000b 

Residual 96.182 398 .242   

Total 115.152 399    

     จากผลการวิจัย คาสถิติ T-Value มีคา sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่กำหนดเอาไว คือ p-value 

นอยกวา 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 1 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) ของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 1 

 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอแบรนดสินคา (Brand Influencer) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม

ของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชงิเสนของตัวแบบ (ANOVA) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 13.232 1 13.232 51.670 .000b 

Residual 101.920 398 .256   

Total 115.152 399    

     จากผลการวิจัย คาสถิติ T-Value มีคา sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่กำหนดเอาไว คือ p-value 

นอยกวา 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 2 

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอแบรนดสินคา (Brand Influencer) สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงสามารถยอมรับสมมติฐานที่ 2 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
  

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 

     1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก เปนเพศหญิง คิดเปน 80.8% 

รองลงมาคือ เพศชาย คิดเปน 19.3% มีอายุระหวาง 24-30 ป คิดเปน 68.3% การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน 72% 

ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน 43.5%  รายได 15,000 – 30,000 บาท คิดเปน 49.5% 

     2. ผลการวเิคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมคนเจเนอรเรชันวาย 

     จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมดวยตัวเอง จำนวน 188 คน คิดเปน 47% 

ความถี่ในการซื้อสินคา แบรนดเนม 1 ครั้ง จำนวน 186 คน คิดเปน 46.5% นงบประมาณในการซื้อ 5,000 – 30,000 บาท  

จำนวน 210 คน คิดเปน 52.5% ซื้อจากเคานเตอรแบรนดในหางสรรพสินคาชั้นนำ จำนวน 154 คน คิดเปน 38.5% ซื้อสินคา

แบรนดเนมประเภทกระเปา จำนวน 272 คน คิดเปน 26% ยี่หอ Dior จำนวน 238 คน คิดเปน 19.7% ชำระผานบัตรเครดิต/

บัตรเดบิต จำนวน 208 คน คิดเปน 52% 

     3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการรับรูตราสินคา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหความ

คิดเห็นตอปจจัยดานการรับรูตราสินคา ในระดับเห็นปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคาและปจจัยดานการตัดสินใจซื้อสินคา

แบรนดเนม อยูในระดับเห็นดวยมาก  

     4. การทดสอบสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) ของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนด

เนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  พบวา ปจจัยดานการรับรูตอแบรนด (Brand Awareness) ของ

ผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งยอมรับสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอแบรนดสินคา (Brand Influencer) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของ

กลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผูมีอิทธิพลตอแบรนดสินคา (Brand Influencer) สงผล

ตอการตดัสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของกลุมเจเนอรเรชันวายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

     ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

     1. ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมดวยตนเอง มากที่สุด 

ดังนั้น ผูประกอบการควรสรางแบรนดหรือตราสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในกลุมเจเนอรเรชันวายใหมากที่สุด 

อาจดูความเหมาะสมของรูปแบบ ความสวยงาม และ คุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลัก 

     2. ความถี่โดยเฉลี่ยในการซือ้สินคาตอป จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมโดยมีความถี่ใน

การซื้อเฉล่ีย 1 ครั้ง ตอป ทำใหทราบวา การที่ผูบริโภคนั้นมักซื้อสินคาแบรนดเนมไมบอยมากนักอาจเนื่องจากสินคาดังกลาวมี

ราคาสูง ดังนั้น ผูประกอบการควรหากลยุทธทางการตลาดที่สามารถดึงดูดใหผูบริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อ เชน การจัด

กิจกรรม ลด แลก แจก แถม การมอบของสมมนาคุณใหกับผูบริโภคเปนตน 
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     3. งบประมาณในการซื้อ จากการศึกษา พบวา ผู บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมในงบประมาณ5,000 – 

30,000 บาท  ดังนั้น ผูประกอบการควรหาสินคาที่มีราคากลางๆ มาจำหนายเพื่อใหมีความหลากหลายทำใหผูบริโภคสามารถ

เลือกซื้อสินคาไดตามรายไดของตน 

     4. ชองทางการซื ้อ จากการศึกษา พบวา ผู บริโภคมีการตัดสินใจซื ้อสินคาแบรนดเนมจากเคานเตอรแบรนดใน

หางสรรพสินคาชั้นนำมากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคอาจมองวาสินคาที่จำหนายผานเคานเตอรแบรนดในหางสรรพสินนคามี

ความนาเชื่อถือ เปนสินคาที่ไมไดลอกเลียนแบบ ดังนั้น ผูประกอบการควรเนนดานการใหบรกิารแกผูบริโภคที่มาซื้อสินคา เชน 

พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ พนักงานใหคำแนะนำเกี่ยวกับสินคาไดเปนอยางดี เปนตน 

     5. ประเภทของสินคา จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมประเภทกระเปา มากที่สุด ดังนั้น 

ผูประกอบการควรหาสินคาแบรนดเนมประเภทกระเปาที่มีความหลากหลายทั้งแบบและราคาเพื่อใหผูบริโภคไดเลือกและซื้อ

สินคาที่มีความเหมาะสมและตรงกับความตองการมากที่สุด 

     6. ตราสินคาแบรนดเนม จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม ยี่หอ Dior มากที่สุด ดังนั้น 

ผูประกอบการควรศึกษาหาความนิยมของสินคาแบรนดเนมอยูเปนประจำเนื่องจากความนิยมมีการเปล่ียนแปลงทีร่วดเร็ว เพื่อ

นำสินคาที่เปนกระแสนิยมมาจำหนายใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

     7. ชองทางการชำระเงิน จากการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีการชำระเงินจาการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานบัตร

เครดิต/บัตรเดบิต ดังนั้น ผูประกอบการควรมีชองทางในการชำระสินคาที่หลากหลาย และกระบวนการชำระคาสินคาที่

สะดวกและเร็วเพื่อเปนการสรางความสะดวกใหกับผูบริโภค 

     8. ปจจัยดานการรับรูตราสินคา จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคจะนึกถึงตราสินคาที่ชื่นชอบเปนอันดับแรกเสมอกอนการ

ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการควรสรางแบรนดหรือตราสินคาใหเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้นโดยการโฆษณาประชาสัมพันธผาน

ทางโซเชียล หรือส่ือออนไลนตาง ๆ เปนตน 

     9. ดานผูมีอิทธิพลตอตราสินคา จากการศึกษาพบวา ผูบริโภครูจักสินคาแบรนดเนมตาง ๆ จากผูมีอิทธิพลตอตราสินคา 

(Brand Influencer) เชน Blackpink NCT Justin Bieber เปก ผลิตโชค ญาญา อุรัสยา ฯลฯ ดังนั้น ผูประกอบการควรมีการ

ปรับเปล่ียนผูนำเสนอสินคาที่เปนที่นิยมหรือเปนกระแสอยูในปจจุบัน เชน การนำศิลปน ดาราเกาหลี มาโฆษณาสินคา เปนตน 

     10. ดานการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม จากการศึกษาพบวา พบวา ผูบริโภคศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสินคาแบรนดเนมที่

สนใจกอนการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการควรพัฒนาสินคาและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาเพื่อใหผูบริโภค

เกิดความเชื่อถือและมั่นใจในสินคากอนการตัดสินใจซื้อ  

     ขอเสนอแนะของการศกึษาวิจัยในคร้ังตอไป 

     1. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรเลือกกลุมตัวอยางอื่น ๆ ที่มีความแตกตางจากการศึกษาในครั้งนี้เชนการเลือกศึกษากลุม

ผูบริโภคเจนอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบถึงการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมวาเปนอยางไร 

     2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยภายนอกอื่น ๆ เชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงปจจัยภายใน

อื่น ๆ ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม วาเปนไปในทางใด  

     3. ควรทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เคยสินคาแบรนดเนม เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก

และนำผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาขยายผลหรือสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทำใหเกิดความเขาใจใสนความสัมพนัธของ

ตัวแปรที่ศึกษา  
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล และความสัมพันธ

ระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการสื่อสารแบบบอกตอของ

ผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

Factors Influencing Brand Advocacy via Online Digital and the Relationship 

between Brand Advocacy via Online Digital and Word of Mouth 

Communication of Cooperate Brand ABC, Limited,  Udon Thani Province 
 

วชิรวิทย นาแฉลม1 และ ทพิยวรรณา งามศักด์ิ 2 

Vachirawit Nachalam and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล และ

ความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการสื่อสารแบบบอกตอของผูประกอบการ บริษัท 

ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 120 คน วัดปจจัยที่มีอิทธิพลไดแกความเชื่อมั่นในตราสินคา 4 ขอ 

การสรางอัตลักษณตราสินคา 5 ขอและ ความจงรักภักดีในตราสินคา 4 ขอและ วัดการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลน

ดิจิตอล 4 ดาน 16 ขอใช Likert Scale 5 ระดับ รวมทั้งวัดการสื่อสารแบบบอกตอ 2 ขอ ใชมาตรวัด 11 ระดับ ผลการศึกษา

พบวา ในการส่ือสารแบบบอกตอพบวามีลูกคาทีเ่ปน กลุมผูสนับสนุน (Promoters) เพียงรอยละ 16.7 และพบวาความเชื่อมั่น

ของผูบริโภค การสรางอัตลักษณแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธเชิงบวกกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคา

ผานออนไลนดิจิตอลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลมีความสัมพันธกับการ

ส่ือสารแบบบอกตอ  

คำสำคัญ: ผูสนับสนุนตราสินคา, ความเชื่อมั่นในตราสินคา, การสรางอัตลักษณแบรนด, ความจงรักภักดีในตราสินคา,การ

ส่ือสารแบบบอกตอ 

 

Abstract 
This study aimed to study the factors influencing brand advocacy via online digital and the relationship 

between brand advocacy via online digital and word of mouth communication of Cooperate Brand ABC, 

Limited,  Udon Thani Province Questionnaires with 120 samples were used to measure the influencing 

factors which were brand trust of 4 items, customer brand identification of 5 items and brand loyalty of 4 

items and brand advocacy via online digital of 4 dimensions 16 items, all with 5 levels of Likert scale.  

 

 

______________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 40002 
2วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จ. ขอนแกน 40002 
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Questionnaires also measured two items of word-of-mouth communication with 11 level scale. Results find 

that for the word-of-mouth communication, there is only 16.7 % of Promoters. The results also find that 

brand trust, customer brand identification and brand loyalty are significantly related to brand advocacy via 

online. The brand advocacy via online is also significantly related to the word-of-mouth communication. 

Keywords: brand advocacy, brand trust, customer brand identification, brand loyalty, word of mouth 

communication 

 

1. บทนำ 
 การสนับสนุนตราสินคา (Brand Advocacy) ถือเปนเครื่องมือที่สำคัญทางการตลาด ซึ่งผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรม

การสนับสนุนตราสินคา เมื่อผูบริโภคมีความมั่นใจเชิงบวกตอตราสินคาในดานความรู ความเขาใจ อารมณ และพฤติกรรม 

ผูบริโภคจะมีความตั้งใจที่จะแนะนำตราสินคาแกผูอื่นซึ่งเกี่ยวของ มีการใหอภัยและใหโอกาสอีกครั้งเมื่อมีบางอยางผิดปกติ 

เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการทดลองผลิตภัณฑใหมของตราสินคา การพูดถึงในแงดีแบบบอกตอ 

และการยืดหยุนใหกับขอมูลเชิงลบหรือปญหาอื่นๆ (กรวัฒน จันทะคุณ, 2563) 

 บริษัท ABC จำกัด ดำเนินกิจการมาตั้งแตป 2558 ประกอบธุรกิจเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยในจังหวัด

อุดรธานี โดยบริษัทไดดำเนินโครงการบานจัดสรรเพื่อทำบานที่มีคุณภาพ ฟงชั่นที่ครบครัน ทำเลที่สะดวกในจังหวัดอุดรธานี 

และยังคงพัฒนาที่อยูอาศัยอยางตอเนื่อง ไมใชเพียงแคผลิตภัณฑของบริษัทที่เปน “บาน’’ เทานั้นทางบริษัท ABC จำกัด ยังคง

พัฒนาในเรื่องของการบริการทั้งกอนรับบริการและหลังจากรับบริการไปแลว เพื่อเสริมสรางความสุขและความพึงพอใจของ

ลูกคาอีกดวย 

 ในป 2563 พบวายอดขายของบริษัท ABC จำกัดลดลง โดยในป 2561 ยอดขาย 140,098,000 บาท และป2562 

ยอดขาย 228,733,459 บาท และป 2563 ยอดขาย 207,752,542 บาท ซึ่งไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ทำใหลูกคาที่จะมาเยี่ยมชมโครงการบานจัดสรรลดลง สงผลทำใหยอดขายของบริษัท ABC จำกัด ลดลงตามไป

ดวย อีกทั้งบริษัท ABC จำกัด เปนแบรนดนองใหมก็มักจะเกิดปญหาขาดความนาเชื่อถือตอตราสินคา จากปญหาดังกลาว

ขางตนทำใหผูศึกษาซึ่งเปนพนักงานของทางบริษัท ABC จำกัด มีความสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตรา

สินคาผานออนไลคดิจิตอล และความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการสื่อสารแบบ

บอกตอของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะทำใหสามารถทราบถึงปจจัยในการเปนผูสนับสนุนตรา

สินคาผานออนไลนดิจิตอล การส่ือสารแบบบอกตอ และสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางลูกคาใหเปนผูสนับสนุน

ตราสินคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ 

       2.1.1แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 

Wilk, Soutar and  Harrigan (2019) ไดกลาววา การสนับสนุนแบรนดออนไลน (OBA) คือ มีความแข็งแกรง มี

อิทธิพล มีจุดมุงหมาย และไมมีแรงจูงใจ   ในการนำเสนอแบรนดทางออนไลนและใหความสนใจที่ดีของแบรนดนั้นโดยลูกคามี

ประสบการณกับแบรนด ทั้งในอดีตหรือปจจุบัน ซึ่งรวมถึง "การยืนหยัดตอสู" และการพูดแทนในนามของแบรนด การวัดการ

เปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล สามารถแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. การรูขอมูลของตราสินคา (Brand knowledge) การใหขอมูลอยางละเอียดและเกี่ยวของกับแบรนดเปนอยางดีและ

รายละเอียดเฉพาะที่ผูบริโภคมีประสบการณกับแบรนดเทานั้นที่สามารถใหได 
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2. การปกปองแบรนด (Brand defence) ซึ่งเกี่ยวของกับ 'การลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อ', ‘เปนตัวแทนในการพูด', 'ปกปอง’, 

พูดเพื่อผลประโยชนสูงสุดของแบรนดหรือลบลางขอมูลแบรนดเชิงลบทางออนไลนในลักษณะที่สะทอนพฤติกรรมปกปองแบ

รนด 

3. การพูดถึงตราสินคาในแงบวก (Brand positivity) ซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารเชิงบวกและเปนที่นาพอใจเกี่ยวกับ

ตราสินคาและการรับรองถึงตราสินคานั้น 

4. การแสดงภาพเสมือนในเชิงบวก (Positive virtual visual cues) ซึ่งเปนการแสดงภาพเสมือนที่สนับสนุนตราสินคา

และการแสดงออกทางออนไลนดวยภาพที่บงบอกถึงความรูสึกที่ดีตอแบรนด ตัวชี ้นำดังกลาวรวมถึง อิโมจิ อีโมติคอน 

ตัวอักษร เครื่องหมายอัศเจรีย ตัวพิมพหนา และรูปภาพของตราสินคาในแตละสถานการณ 

2.1.2ปจจัยที่สงผลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลความเชื่อม่ันในตราสินคา 

รักพงษ ไชยพุฒ (2553) กลาววา ผูบริโภคจะมีทัศนคติที่ดีตอสินคาเมื่อเกิดความเชื่อมั่นในตราสินคานั้น ในสถานการณ

ที่ผูบริโภคตองการซื้อสินคา ถาผูบริโภคไมมีความเชื่อมั่นตราสินคามากอน ก็จะทำการคนหาขอมูลเพื่อสรางความเชื่อมั่นกอน

ตัดสินใจซื้อ และถาตราสินคาใดที่สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคไดแลว ครั้งตอไปเมื่อตองการซื้อสินคาจะไมเสียเวลาในการ

คนหาขอมูลตอไป 

การสรางอัตลักษณแบรนด 

การสรางอัตลักษณแบรนด หมายถึง ตัวตนของแบรนดที่สรางขึ้นเพื่อนำเสนอความเปนตัวเองของแบรนด เชน โลโก 

สโลแกน คานิยม ส่ิงที่แบรนดยึดมั่นถือมั่น สงตอไปถึงการบริการและรูปแบบของผลิตภัณฑที่ 

แบรนดส่ือออกมาใหกับผูบริโภค 

ความจงรักภักดีในตราสินคา 

ความจงรกัภักดใีนตราสินคาหมายถึง ความรูสึกพึงพอใจในตราสินคานั้น ไมวาจะดวยคุณภาพ การบริการตางๆ ทำให

เกิดความไววางใจในตราสินคาจนเกิดการซือ้สินคา อีกทัง้ผูบรโิภครูสึกผูกพันธตอตราสินคานั้นสงผลใหเกดิการกลับมาใช

บริการซ้ำ 

2.1.3 การสือ่สารบอกตอ 

Lake (2010) ใหความหมายของการส่ือสารแบบบอกตอ (Word of Mouth-WOM) หมายถึง รูปแบบการส่ือสารที่ไม

เปนทางการอันเกิดจากการที่ผูบริโภคใชผลิตภัณฑและบริการแลว มีความพึงพอใจจึงบอกตอไปยังบุคคลอื่น ทำใหขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการกระจายออกไปไดอยางรวดเร็วไมวาผูที่รับขอมลูนั้นจะตอบสนองเชงิบวกหรือเชิงลบ 

Reicheld (2003) ไดกลาวไววา คาสุทธิการ บอกตอ (Net Promoter Score, NPS) เปนวธิทีี่มีประสิทธิภาพในการวัด

และจัดการความภักดีของลูกคา การวดัคาสุทธิการบอกตอทำไดดวยการถามคำถามวาลูกคามีแนวโนมในการแนะนำสินคา

หรือบริการใหคนที่รูจกัมากนอยเพียงใด มีมาตรวัดจาก 0 ถึง 10 โดยใหมาตร 0 ถงึ 6 เปนผูวารายตราสินคา หรือธรุกจิ 

(Detractors) มาตร 7 ถึง8 เปนผูนิ่งเฉย (Passives) มาตร 9 ถึง 10 เปนผูสนบัสนุนตราสินคาหรือธรุกจิ (Promoters) 

จากนั้น นำรอยละของลูกคาทีเ่ปนผูสนับสนุน ลบดวยรอยละที่เปนผูวาราย จึงจะไดคาสุทธกิารบอกตอ (Net Promoter 

Score = Promoters - Detractors) โดย Promoters คือ ลูกคาที่พึงพอใจและสนับสนุนตราสินคาโดยการแนะนำใหกับคนที่

รูจัก Passives คือ ลูกคาที่พึงพอใจแตไมไดสนบัสนุนตราสินคาโดยการบอกตอ และ Detractors คือ ลูกคาที่ไมพึงพอใจและ

บอกตอในเชงิเสียหายตอตราสินคา มาตราสวนเริ่มจาก -100 ถึง +100 และยิ่งสูงยิง่ดี ซึง่ต่ำกวา 0 (ศูนย) แสดงวาธรุกิจมี

ปญหามากมายและจำเปนตองปรับปรงุ NPS ระหวาง 0 ถงึ 30 ถือวาดี 30 ถึง 70 ถือวาเยีย่ม 70 ถึง 100 ถือวายอดเยีย่ม 

Freed (2013) ไดพัฒนาดัชนีการบอกตอ (Word of Mouth Index, WOMI) จาก Net Promoter Score โดยการวัด

คาทั้งแนวโนมการบอกตอในเชงิบวก และแนวโนมการบอกตอในเชิงลบจากตราสินคาใดสินคาหนึ่งแบบเจาะจง ทำใหธรุกจิ

สามารถดำเนินการ เพื่อเพิ่มการบอกตอในเชิงบวก และลดการบอกตอในเชิงลบไปพรอมกัน โดยการถามคำถามวาลูกคามี
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แนวโนมในการแนะนำสินคาหรือบรกิารใหคนที่รูจกัมากนอยเพียงใด และมาตรวัดเหมือนกับคาสุทธิการบอกตอและถามลูกคา

เพิ่มอีกคำถาม 1 ขอวาลูกคามแีนวโนมที่จะกดีกันผูอื่นจากสินคาหรือตราสินคามากนอยเพยีงใด และใชมาตร 0 ถึง 10 

เหมือนกันกับคำถามของคาสุทธิการบอกตอ แตเปล่ียนความหมายเปน 0 ถึง 6 เปนผูสนับสนุนตราสินคาหรอืธุรกิจ 

(Promoters) มาตร 7 ถึง 8 เปนผูนิ่งเฉย (Passives) มาตร 9 ถงึ 10 เปนผูวารายตราสินคา หรือธรุกจิ (Detractors) จากนั้น

นำคา ผูสนับสนุน จากคำถามแรก ลบกับคา ผูวาราย จากคำถามที่ 2 จะไดดัชนีการบอกตอ 

2.1.4 ความแตกตางระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนกับการสื่อสารบอกตอเชิงบวก 

Senecal and Nantel (2004)  กลาววา การส่ือสารแบบบอกตอออนไลนขาดแงมุมที่มีอทิธิพลตอความสัมพันธ

ระหวางบุคคลทางออนไลน  

Jillapalli and Wilcox (2010) กลาววา การส่ือสารแบบบอกตอออนไลนไมไดระบุลักษณะการสนับสนุนแบรนดอยาง

ชัดเจน เห็นไดชดัใน คำจำกดัความของการสนับสนุน เชน การปองกันแบรนดเมื่อถกูโจมตีและการสนับสนุนอยางแขง็ขันของ

แบรนด 

Ehrenberg (2000) กลาววา การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนไมเหมือนกับการส่ือสารแบบบอกตอออนไลน 

การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดูเหมอืนจะ มีการโนมนาวใจ, มีการสนับสนุนอยางโจงแจง, มีการใหเหตุผล และ มี

การพดูจูงใจเตม็รูปแบบ 

2.1.5 ความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ันของผูบริโภคกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจติอล 

Becerra and Badrinarayanan (2013) กลาววา ความเชื่อมัน่ในตราสินคามอีิทธิพลอยางยิง่ตอการตัดสินใจซื้อ อีก

ทั้งความจงรกัภักดีที่ลูกคามีตอแบรนดหรอืสินคาและการเปนผูสนับสนุนตราสินคา 

กฤตญิา เขยีวชอุม (2564) ไดทำการศึกษา การศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อมั่นในตราสินคากับการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาขอลูกคากลุมบิ๊กไบค ณฐั ฮอนดาบิ๊กวิง ในเขตจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวาความเชื่อมั่นในตรา

สินคามีความสัมพันธเชิงบวกและสอดคลองกบัการเปนผูสนบัสนุนตราสินคาของ ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวงิ ในเขตจังหวดัขอนแกน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติอยูทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน 

2.1.6 ความสัมพันธระหวางการการสรางอัตลักษณแบรนดกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล  

Coelho (2018) กลาววา การรบัรูถงึความเหมอืนกันระหวางแบรนดกับแนวคิดในตนเอง จนนำไปสูความภักดีของ

ผูบริโภคตอแบรนด 

Kock (2020) การศึกษา ความสัมพันธระหวางอัตลักษณแบรนดกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 

ใหผลการศึกษาระหวาง อัตลักษณแบรนดและการสนับสนุนตราสินคาผานออนไลน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญที่

ระดับ 0.05 

2.1.7 ความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีในตราสินคากับการเปนผูสนับสนุนตราสินคา  ผานออนไลนดิจิตอล 

van Doorn (2010) กลาววา ผูบริโภคที่มีอัตลักษณเดียวกับแบรนดมักจะภักดีตอแบรนดและใชเวลากับ 'พฤตกิรรมที่

พิเศษ' เชน การแนะนำแบรนดหรือชวยเหลือผูอื่นดวยคำถามเกี่ยวกับแบรนด 

Kock (2020) การศึกษา ความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับความจงรกัภักดใีน

ตราสินคา ใหผลการศึกษาระหวาง การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับความจงรกัภักดใีนตราสินคามี

ความสัมพันธกนัอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

2.1.8 ความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจติอลกับการสื่อสารแบบบอกตอ 

Ismail and Spinelli (2012) ไดศึกษาผลกระทบของความรกัในตราสินคาที่มตีอการส่ือสารแบบบอกตอ ในบริบทของ

ตราสินคาแฟชั่น เนื่องจากเปน ตราสินคาที่อยูในขอบเขตของความสัมพันธระหวางผูบริโภคและตราสินคาจากการศึกษา 

พบวาความรกัในตราสินคามีความสัมพันธทางบวกกับการส่ือสารแบบบอกตอ 
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กฤตญิา เขยีวชอุม (2564) ไดทำการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคากับการส่ือสารแบบบอก

ตอ ของกลุมลูกคาบิ๊กไบค ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวงิ ในเขตจงัหวดัขอนแกน ผลการศึกษาพบวาการเปนผูสนับสนุนตราสินคามี

ความสัมพันธเชงิบวกและสอดคลองกับการส่ือสารแบบบอกตอของ ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวงิ ในเขตจังหวดัขอนแกน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติอยูที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวแปรอสิระมีความสัมพันธกัน 

2.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

กฤติญา เขียวชอุม ( 2558 ) ไดทำการศึกษาแนวทางการเสริมสรางลูกคาใหเปนผูสนับสนุนตราสินคาของ ณัฐ 

ฮอนดา บิ๊กวิง จังหวดขอนแกน เพื่อศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคา ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวิง ของกลุมลูกคาบิ๊กไบค ในเขต

จังหวัดขอนแกน ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาจำนวน 120 คน มีแบบสอบถามการเปนผูสนับสนุนตราสินคา 

ใชมาตรวัด 5 ระดับ พบวา ทานมักจะพูดถึงณฐัฮอนดาบิ๊กวิงในเชิงบวกเสมอ ทานจะแนะนำคนรูจักวาทำการซื้อสินคากับณัฐ 

ฮอนดาบิ๊กวิง จังหวัดขอนแกน อยูในระดับที่เห็นดวย สำหรับการเปนผูสนับสนุนตราสินคา ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวิง ของกลุมลูกคา

บิ๊กไบค ในเขตจังหวัดขอนแกน 

กิตติภณ โสภณรัตน (2562)  ไดทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาคูคาใหเปนผูสนับสนุนขาวตราโซทอง จ. ขอนแกน 

ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาจำนวน 206 ราน แบบสอบถาม ปจจัยการเปนผูสนับสนุนตราสินคา หจก. โซ

ทอง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแกนของคูคา ใชมาตรวัด 5 ระดับ พบวา ขาวตราโซทองสมควรที่จะไดรับการเปนลูกคาที่

ซื่อสัตยจากทาน  ทานมีความเชื่อมั่นในขาวตราโซทอง อยูในระดับที่เห็นดวย สำหรับปจจัยการเปนผูสนับสนุนตราสินคา 

หจก. โซทอง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแกนของคูคา 

2.3 กรอบแนวคิด 

ปจจัยที่มอีิทธพิลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล และความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคา

ผานออนไลคดิจิตอลกับการส่ือสารแบบบอกตอของผูประกอบการ บริษทั ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี โดยผูศึกษาไดกรอบ

แนวความคิด ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2.4 สมมติฐาน 

H 1 ความเชื่อมั่นในตราสินคา การสรางอัตลักษณแบรนด และความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธกับการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของกลุมลูกคาที่ซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัดจังหวัดอุดรธานี 

H 2 การเปนผูสนับสนุนตราสินคามีความสัมพันธกับการสื่อสารแบบบอกตอผานออนไลนดิจิตอล ของกลุมลูกคาที่ซื้อ

บานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัดจังหวัดอุดรธานี 

3. วิธีการศึกษา 
การวจิัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชการวิจยัเชิงสำรวจ (Survey)  
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลค

ดิจิตอล 

ความเชื่อม่ันในตราสินคา 

การสรางอัตลักษณในตราสินคา 

ความจงรักภักดีในตราสินคา 

การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผาน

ออนไลนดิจิตอล 

การสื่อสารแบบบอกตอ 

H1 

H2 
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาคือ กลุมลูกคาที่มาซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี จำนวน

ประชากรทั้งหมด 336 คน กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Cochran ในป 1977 สำหรับตัวแปรตอเนื่อง (Barlett, 

Kotrlik and Higgins, 2001) และปรับสูตรเมื่อขนาดกลุมตัวอยางเกินรอยละ 5 ของประชากรไดขนาดตัวอยาง 87.12 คนใน

การวิเคราะหสถิติดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ควรใช 30 ตัวอยางตอ 1 ตัวแปร

อิสระ  (Van Voorhis and Morgan, 2007) จึงปรับขนาดตัวอยางเปน 120 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามมีทั้งหมด 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เงินเดือน โดยใชมาตรวัดแบบมาตร

นามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale) 

สวนที่ 2 ขอมูลการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล จำนวน 4 ดาน ดัดแปลงมากจาก                Wilk 

et al. (2019)  ไดแก ดานการปกปองตราสินคา ดานการพูดถึงตราสินคาในแงบวก ดานการแบงปนขอมูลของตราสินคา ดาน

การแสดงภาพในเชิงบวก โดยมีขอมูลรายดาน ดังนี้ ดานการปกปองตราสินคา 5 ขอ ดัดแปลงมากจาก Wilk et al. (2019) 

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.959 ดานการพูดถึงตราสินคาในแงบวก 4 ขอ ดัดแปลงมากจาก Wilk et al. (2019) 

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.931 ดานการแบงปนขอมูลของตราสินคา 4 ขอ ดัดแปลงมากจาก Wilk et al. 

(2019) แปรผลโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.899 ดานการแสดงภาพในเชิงบวก 3 ขอ 

ดัดแปลงมากจาก Wilk et al. (2019) สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.773 ใชมาตรวัด 5 ระดับเริ่มตั้งแต 1 ไมเห็น

ดวยอยางยิ่งไปจนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่งและแปรผลโดยใชเกณฑคาเฉลี่ยแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบัค เทากับ 0.960 

สวนที่ 3 ขอมูลความเชื่อมั่นในตราสินคาของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี  ดัดแปลงมาจาก  

Becerra and Badrinarayanan (2013) จำนวนทั้งหมด 4 ขอ ใชมาตรวัด 5 ระดับเริ่มตั้งแต 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่งไปจนถึง 5 

เห็นดวยอยางยิ่งและแปรผลโดยใชเกณฑคาเฉล่ียแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.966 

สวนที่ 4 ขอมูลการสรางอัตลักษณตราสินคาของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ดัดแปลงมาจาก 

Sauer and Ratneshwarand and Sen (2012) จำนวนทั้งหมด 5 ขอ ใชมาตรวัด 5 ระดับเริ่มตั้งแต 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่งไป

จนถึง 5 เห็นดวยอยางยิ่งและแปรผลโดยใชเกณฑคาเฉลี่ยแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 

0.952 

สวนที่ 5 ขอมูลความจงรักภักดีในตราสินคาของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ดัดแปลงมาจาก 

Carroll and Ahuvia (2006) จำนวนทั้งหมด 4 ขอ ใชมาตรวัด 5 ระดับเริ่มตั้งแต 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่งไปจนถึง 5 เห็นดวย

อยางยิ่งและแปรผลโดยใชเกณฑคาเฉล่ียแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค เทากับ 0.848 

สวนที่ 6 ขอมูลการสื่อสารแบบบอกตอของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ใชเครื่องมือ Word-of-

Mouth Index (WoMI) ของ Freed (2013) จำนวน 2 ขอ โดยใชมาตรวัด 11ระดับ คือ 0 ถึง 10 โดยในขอที่ 1 ใหมาตร 0 

ถึง 6 เปนกลุ มผู ที ่ไมสนับสนุน (Detractors) มาตร 7 ถึง 8 เปน กลุ มที ่รู สึกเฉยๆ (Passives) มาตร 9 ถึง 10 เปนกลุม

ผูสนับสนุน (Promoters) และในขอที่ 2 ใหมาตร 0 ถึง 6 เปน Promoters มาตร 7 ถึง 8 เปน Passives มาตร 9 ถึง 10 เปน 

Detractors และคำนวณ คา Net Promoter Score และ Word of Mouth Index  
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาไดทำการสรางแบบสอบถาม Google Form เพื่อใหลูกคาสะดวกในการตอบแบบสอบถาม และสะดวกตอผู

ศึกษาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามผาน Line ใหกับกลุมลูกคา จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ผูศึกษาไดชี้แจง

ถึงวัตถุประสงคในการศึกษาและอธิบายถึงความหมายของขอคำถามแตละขออยางละเอียดจากนั้นไดทำการตรวจสอบความ

ถูกตองและครบถวนของขอมูลในแบบสอบถาม แลวจึงทำการเขารหัสเพื่อประมวลผลขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

โดยสถิติที ่ใชในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแกความถี ่ (Frequency) รอยละ 

(Percentage)คาเฉล่ีย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแกการการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis)และวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 58.3 รองลงมาเพศชาย 41.7 อายุ 31-40 ป รอยละ 54.2รองลงมาอายุ 

41-50 ป รอยละ 24.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 71.7 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ12.50 อาชีพพนักงาน

เอกชนรอยละ 34.2 รองลงมา ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 28.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน50,000 บาท รอยละ 61.7 

รองลงมา 50,001 – 100,000 บาท รอยละ 23.30 

ผลการศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจติอลของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

ผลการศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของผูประกอบการ บริษทั ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี 

ดังรูปที่ 2 

2 คาเฉล่ียของขอมูลการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 

จากรูปที่ 3 พบวา ระดับความคิดเห็นการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด 

จังหวัดอุดรธานี มีคาเฉล่ียอยูระหวาง 3.45–3.98 โดยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับเห็นดวยทั้งหมด 16 ขอ 

ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล  ระดับความคิดเห็นผลการศึกษาปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล ไดแก ดานความเชื่อมั่นในตราสินคา ดานการสรางอัตลกัษณ

ตราสินคา ดานความจงรักภักดีในตราสินคา แสดงในรูปที่ 4  
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ความเชื่อมั่นในตราสินคา   การสรางอัตลักษณตราสินคา                         ความจงรักภักดีในตราสินคา   

รูปที่ 3 คาเฉล่ียของขอมูลของความเชื่อมั่นในตราสินคา การสรางอัตลักษณตราสินคา ความจงรกัภักดใีนตราสินคา 

จากรูปที่ 3 พบวา ความเชื่อมั่นในตราสินคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานีคาเฉลี่ยอยู

ระหวาง 3.93 – 3.97 โดยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับเห็นดวยทั้งหมด 4 ขอ  

 การสรางอัตลักษณตราสินคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

3.38-3.62 โดยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับเห็นดวยมี 4 ขอ ไดแก ทานรูสึกอยางยิ่งวาทานเปนสวนหนึ่งกับบริษัท ABC จำกัด 

ทานเชื่อมั่นในบริษัท ABC จำกัด นี้มากๆ บริษัท ABC จำกัด นี้มีเอกลักษณหรือตัวตนแบบเดียวกับความเชื่อของทาน บริษัท 

ABC จำกัด เหมือนเปนสวนหนึ่งของทาน และไมแนใจ 1 ขอ ไดแก บริษัท ABC จำกัด มีความหมายตอทานมาก 

 ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

2.88-3.15 โดยกลุมตัวอยางที่อยูในระดับไมแนใจมี 4 ขอ ไดแก เปนตราสินคาเดียวเทานั้นที่ทานจะซื้อ เมื่อทานไปเลือกซื้อ

บานทานไมสนใจคูแขงเลย หากในพื้นที่นั้นไมมีตราสินคานี้ทานจะเลื่อนการซื้อหรือไปหา     ที่ ๆมีตราสินคานี้ ทานจะไมไป

ซื้อตราสินคาอื่นเลย 

ผลการศึกษาการสื่อสารแบบบอกตอของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี 

การวัดผลการสื่อสารแบบบอกตอโดย Net Promoter Score ซึ่งคำนวณโดยการลบผูวารายออกจากโปรโมเตอร

และหารดวยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เปนตัวเลขเดียวที่รวบรวมความเปนไปไดที่คุณจะมีการบอกตอแบบบอกตอที่ดี 

มาตราสวนเริ่มจาก -100 ถึง +100 และยิ่งสูงยิ่งดี ซึ่งต่ำกวา 0 (ศูนย) แสดงวาธุรกิจมีปญหามากมายและจำเปนตองปรับปรุง 

NPS ระหวาง 0 ถึง 30 ถือวาดี 30 ถึง 70 ถือวาเยี่ยม 70 ถึง 100 ถือวายอดเยี่ยม 

ผลการศกึษาการสื่อสารแบบบอกตอของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี มีดังน้ี 

   1.แนวโนมที่จะแนะนำผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานีของกลุมลูกคา กลุมผู ที ่ไมสนับสนุน 

(Detractors) เทากับ 62 % กลุมที่รูสึกเฉยๆ (Passives) เทากับ 20.8% กลุมผูสนับสนุน (Promoters) เทากับ 16.7%  Net 

Promoter Score = Promoters - Detractors = 16.7% - 62.6% = - 45% อยูในระดับที่ตองปรับปรุงอยางเรงดวน   

  2.แนวโนมที่จะกีดกันผูอื่นจากผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ของกลุมลูกคา กลุมผูที่กีดกัน 

(Detractors) เทากับ 6.7% กลุมที่รูสึกเฉยๆ (Passives) เทากับ 10% อยูในระดับที่ดี กลุมผูสนับสนุน (Promoters) เทากับ 

83.40% สวนการหาคา Word of Mouth Index = True Promoters - True Detractors เทากับ 10% ถือวาอยูในระดับที่

ดี 

ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการเปนผูสนับสนุน

ตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของกลุมลูกคาที่ซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลค ไดแก ความเชื่อมั่นในตรา

สินคา การสรางอัตลักษณแบรนด และความจงรักภักดีในตราสินคากับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของ

กลุมลูกคาที่ซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ไดผลการศึกษาดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ของความ เชื่อมั่นของผูบริโภค       การ

สรางอัตลักษณแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคากับกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของกลุมลูกคาที่

ซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา ความเชื่อมั่นในตราสินคา ความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธกันกับการปกปองตรา

ส ินค  าผ  านออนไลน ด ิ จ ิ ตอล อย  า งม ีน ั ยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ  0 .05  ซ ึ ่ ง สามารถ เข ี ยนสมการได ด ั งนี้  

Y = 0.388Y+ 0.461x1+ 0.283x2  

  ความเชื่อมั่นในตราสินคา การสรางอัตลักษณแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธกันกับการพูดถึง

ตราสินคาในแงบวกผานออนไลนดิจิตอล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังนี้ Y = 0.530Y+ 

0.474x1+ 0.181x2+ 0.231x3 

 ความเชื่อมั่นในตราสินคา การสรางอัตลักษณแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธกันกับการแบงปน

ขอมูลของตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังนี้ Y = 0.392Y+ 

0.267x1+ 0.335x2+ 0.277x3 

 ความเชื่อมั่นในตราสินคามีความสัมพันธกันกับการแสดงภาพในเชิงบวกผานออนไลนดิจิตอล อยางมีนัยสำคัญ ทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังนี้ Y = 0.392Y+ 0.267x1 

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลมีความสัมพันธ

กันกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถเขียนสมการได

ดังนี้ Y = 0.610Y+ 0.420x1.207x2.228x3 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับการสื่อสารแบบปากตอ  ของ

กลุมลูกคาที่ซื้อบานจัดสรรของผูประกอบการบริษัท ABC จำกัดจังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 

B SE β Sig B SE β Sig B SE β Sig B SE β Sig B SE β Sig

คา่คงที� 0.338 0.252 0.183 0.53 0.195 0.007 0.392 0.282 0.168 1.46 0.323 0.001 0.61 0.174 0.001

ความเชื�อม ั�นในตรา

สินคา้ 0.461 0.092 0.428 0.001 0.474 0.071 0.491 0.001 0.267 0.117 0.264 0.024 0.39 0.118 0.377 0.001 0.42 0.064 0.462 0.001

การสร้างอตัลกัษณ์

ในตราสินคา้ 0.188 0.104 0.189 0.075 0.181 0.06 0.21 0.003 0.335 0.103 0.305 0.002 0.127 0.134 0.134 0.345 0.207 0.072 0.248 0.005

ความจงรักภกัดีใน

ตราสินคา้ 0.283 0.077 0.294 0.001 0.231 0.081 0.261 0.005 0.277 0.087 0.282 0.002 0.133 0.099 0.144 0.182 0.228 0.053 0.281 0.001

R R2 Adjust R2

Durbin-Watson VIF

R = 0.794  R2 = 0.631 

Adjust R2 = 0.621 F = 

13.411         VIF= 2.022 – 

R = .852  R2 = .725 

Adjust R2 = .718 F = 8.263 

VIF = 2.022-3.473

R = .744  R2 = .554 

Adjust R2 = .542 F = 10.208 

VF = 2.022-3.473

R = .577  R2 = .333

Adjust R2 = .321 F = 5.495 

VF = 2.022-3.473

R = .867  R2 = .752

Adjust R2 = .745 F = 

117.134 VIF = 2.022-3.473

ปัจจัยที�ส่งผลต่อการ

เป็นผู้สนบัสนุนตรา

สินค้าผ่านออนไลค์

ดจิิตอล

การปกป้องตราสินค้าผ่าน

ออนไลน์ดจิิตอล

การพูดถึงตราสินค้าในแง่บวก

ผ่านออนไลน์ดจิิตอล

การแบ่งปันข้อมูลของตรา

สินค้าผ่านออนไลน์ดจิิตอล

การแสดงภาพในเชิงบวกผ่าน

ออนไลน์ดจิิตอล

การเป็นผู้สนบัสนุนตรา

สินค้าผ่านออนไลน์ดจิิตอล
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสหสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับการสื่อสารแบบ

บอกตอของกลุมลูกคา  

   

การปกปอง

ตราสินคาผาน

ออนไลน

ดิจิตอล 

การพูดถึงตรา

สินคาในแงบวก

ผานออนไลน

ดิจิตอล 

การแบงปนขอมูล

ของตราสินคาผาน

ออนไลนดิจิตอล 

การแสดงภาพใน

เชิงบวกผาน

ออนไลนดิจิตอล 

การเปนผูสนับสนุน

ตราสินคาผาน

ออนไลนดิจิตอล 

การสื่อสารแบบ

บอกตอ  

การปกปองตราสินคา

ผานออนไลนดิจิตอล 

Pearson Correlation 1 .760** .661** .504** .858** .328** 

Sig. (2-tailed)  <.001 <.001 <.001 <.001 <.001 

N 120 120 120 120 120 120 

การพูดถึงตราสินคาใน

แงบวกผานออนไลน

ดิจิตอล 

Pearson Correlation .760** 1 .690** .567** .907** .393** 

Sig. (2-tailed) <.001  <.001 <.001 <.001 <.001 

N 120 120 120 120 120 120 

การแบงปนขอมูลของ

ตราสนิคาผาน

ออนไลนดิจิตอล 

Pearson Correlation .661** .690** 1 .488** .855** .371** 

Sig. (2-tailed) <.001 <.001  <.001 <.001 <.001 

N 120 120 120 120 120 120 

การแสดงภาพในเชิง

บวกผานออนไลน

ดิจิตอล 

Pearson Correlation .504** .567** .488** 1 .726** .257** 

Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001  <.001 0.005 

N 120 120 120 120 120 120 

การเปนผูสนับสนุน

ตราสนิคาผาน

ออนไลนดิจิตอล 

Pearson Correlation .858** .907** .855** .726** 1 .403** 

Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 <.001  <.001 

N 120 120 120 120 120 120 

การสื่อสารแบบบอก

ตอ  

Pearson Correlation .328** .393** .371** .257** .403** 1 

Sig. (2-tailed) <.001 <.001 <.001 0.005 <.001  

N 120 120 120 120 120 120 

จากตารางที่ 2 พบวา การปกปองตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล การพูดถึงตราสินคาในแงบวกผานออนไลนดิจิตอล การ

แบงปนขอมูลของตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูงมีความสอดคลองกัน (Multicollinearity) ดังนั ้นจึงอาจไมเหมาะสมที ่จะทำการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ไดตอไป 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบงาย(Simple Linear Regression)  ของการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผาน

ออนไลนดิจิตอลมีความสัมพันธกับการสื่อสารแบบบอกตอของกลุมลูกคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัด

อุดรธานี 

 

 

การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Sig. 

B Std. Error Beta Sig 

คาคงที ่ -1.085 1.350  .423 

การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 1.713 .358 .403 <.001 

R R2 Adjust R2  R = .4.3 R2 = .162 Adjust R2 = .155 F = 22.850  

VIF = 1 Durbin-Watson = 2.062 
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จากตารางที่ 3 พบวาการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลมีความสัมพันธกับการสื่อสารแบบบอกตอของกลุม

ลูกคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การศึกษาความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับ

การส่ือสารแบบบอกตอ พบวา มีความสัมพันธกันเชิงบวก อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.2 อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลพบวา ระดับความคิดเห็นการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล ดานการพูดถึงตราสินคาในแงบวก พบวา ทานพูดแตสิ่งดีๆ เกี่ยวกับบริษัท ABC 

จำกัด ทานแนะนำผูอื่นวาประทับใจในประสิทธิภาพของบริษัท ABC จำกัด อยูในระดับที่เห็นดวย สอดคลองกับการศึกษาของ 

กฤติญา เขียวชอุม ( 2558 ) ไดทำการศึกษาแนวทางการเสริมสรางลูกคาใหเปนผูสนับสนุนตราสินคาของ ณัฐ ฮอนดา บิ๊กวิง 

จังหวดขอนแกน เพื่อศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคา ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวิง ของกลุมลูกคาบิ๊กไบค ในเขตจังหวัดขอนแกน 

พบวา ทานมักจะพูดถึงณัฐฮอนดาบิ๊กวิงในเชิงบวกเสมอ ทานจะแนะนำคนรูจักวาทำการซื้อสินคากับณัฐ ฮอนดาบิ๊กวิง จังหวัด

ขอนแกน อยูในระดับที่เห็นดวย สำหรับการเปนผูสนับสนุนตราสินคา ณัฐ ฮอนดาบิ๊กวิง ของกลุมลูกคาบิ๊กไบค ในเขตจังหวดั

ขอนแกน และผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล ดานความเชื่อมั่นในตรา

สินคา พบวา ทานมีความเชื่อมั่นในสินคาและบริการของบริษัท ABCจำกัด ทานคิดวา บริษัท ABC จำกัด มีความซื่อสัตยใน

การใหบริการ อยูในระดับที่เห็นดวย สอดคลองกับการศึกษาของ กิตติภณ โสภณรัตน (2562) ไดทำการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคูคาใหเปนผูสนับสนุนขาวตราโซทอง จ. ขอนแกน ใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาจำนวน 206 ราน 

แบบสอบถามความ ปจจัยการเปนผูสนับสนุนตราสินคา หจก. โซทอง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแกนของคูคา ใชมาตรวัด 5 

ระดับ พบวา ขาวตราโซทองสมควรที่จะไดรับการเปนลูกคาที่ซื่อสัตยจากทาน  ทานมีความเชื่อมั่นในขาวตราโซทอง อยูใน

ระดับที่เห็นดวย สำหรับปจจัยการเปนผูสนับสนุนตราสินคา หจก. โซทอง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแกนของคูคา 

5. สรุปผลการศึกษา 
    การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการเปนผูสนับสนุน

ตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล และความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอลกับการสื่อสาร

แบบบอกตอของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี ผูศึกษาไดทำการสรุปดังนี้ 

    1. สรุปผลการศึกษาการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล พบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 16 

ขอ 

    2. สรุปผลการศึกษาความเชื่อมั่นในตราสินคามี พบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย 4 ขอ 

    3. สรุปผลการศึกษาการสรางอัตลักษณตราสินคา พบวามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวย 4 ขอ และมีระดับ

ความเห็นอยูในระดับไมแนใจ 1 ขอ 

    4. สรุปผลการศึกษาความจงรักภักดีในตราสินคา พบวาระดับความคิดเห็นอยูในระดับที่ไมแนใจ 4 ขอ 

    5. สรุปผลการศึกษาความตั้งใจในการแนะนำสินคาของกลุมลูกคา พวา Net Promoter Score = -45%  และWord  of 

Mouth Index = 10% 

    6.ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลคดิจิตอล ไดแก ความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

การสรางอัตลักษณตราสินคา ความจงรักภักดีในตราสินคากับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล พบวาความ

เชื่อมั่นของผูบริโภค การสรางอัตลักษณแบรนด ความจงรักภักดีในตราสินคามีความสัมพันธเชิงบวกและสอดคลองกับการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 
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    7.ความสัมพันธระหวางการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลกับการสื่อสารแบบบอกตอพบวาการเปน

ผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลมีความสัมพันธเชิงบวกและสอดคลองกับการส่ือสารแบบบอกตอ  

6. ขอเสนอแนะ 

     6.1 ขอเสนอแนะ     

 1. จากการศึกษาเรื่องความจงรักภักดีในตราสินคาของกลุมลูกคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด ควรเนนใน

เรื่องของการสรางความจงรักภักดีในตราสินคาเพิ่มมากขึ้น เชน มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกคาเกา รวมถึงของกำนัลแกลูกคา 

และการปรับปรุงบริการหลังการขายใหกับกลุมลูกคา เชน นำแอพพลิเคชั่นหลังบานมาใช     การเพิ่มระบบรักษาความ

ปลอดภัย การจัดสภาพแวดลอมโครงการบานจัดสรร 

 2.จากการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นในตราสินคาของกลุมลูกคา ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จงัหวัดอุดรธานี 

สามารถนำขอมูลความเชื่อมั่นในตราสินคา ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดเปนผูสนับสนุนตราสินคาเพิ่มขึ้นตอไป 

 3.จากการศึกษา การเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอลของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัด

อุดรธานี สามารถนำไปปรับใชในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 4.จากการศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นในตราสินคามีความัสมพันธกับการเปนผูสนับสนุนตราสินคาผานออนไลนดิจิตอล 

ของผูประกอบการ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดอุดรธานี ไปปรับใชในการบริการและพัฒนาในดานการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายได 

       6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอไป 

 1.ควรทำการศึกษาวิจัยเรื่องความจงรักภักดีของลูกคาในธุรกิจอยางตอเนื่อง เนื่องจากในปจจุบันความจงรักภักดีของ

ลูกคาที่มีตอตราสินคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ 

 2.การศึกษานี้ใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปรตอเนื่อง (Continuous variables) เปนสำคัญ ใน

การศึกษาตอไปควรกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปรจัดกลุม (Categorical 

Data) เพื่อใหสามารถศึกษาการแบงกลุมประชากรได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจรบับริการกรณีศึกษา 

Day Spa บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด 

the factors of marketing mix affecting decision-making to receive services.  

A case study of Day Spa at Ban Na Thong Health & Spa Co., Ltd 

 
วรณัฐ  ประคองคำ และ อารดา  มหามิตร 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา Day 

Spa บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด มีวัตถุประสงคดังนี้ 1 เพื่อศึกษาโครงสรางทางประชากรศาสตรที่มีอทิธพิล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 2. ปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมผูใชบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 3 เพื่อ

ศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ทำการศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูมาใชบริการสปา

เพื่อสุขภาพประเภท Day spa บานนาทอง Health & Spa จำนวน 405 คน โดยใชวิธีการเก็บแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่

ใชในการเก็บขอมูล ผูศึกษาพบวา ผูที่มาใชบริการสวนใหญเปน เพศหญิง อยูในชวงอายุ ระหวาง 31 – 40 ป ระดับการศึกษา

อยูในชวงปริญญาตรี สวนใหญเปนบริษัทเอกชน รายไดอยูระหวาง 30,001 – 45,000 บาท สถานะภาพสมรส ดานพฤติกรรม 

ผูที่มาใชบริการสวนใหญ เขารับบริการ 1 ครั้ง/เดือน เขารับบริการในวันหยุดเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เขารับ

บริการในเวลา 13.01 – 15.00 น. สวนใหญเขารับบริการคนเดียว โดยสวนใหญจะใชบริการ นวดแผนไทย สวนใหญที่เขาใช

บริการเพราะ เพื่อพักผอน คลายเครียดปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลการวิเคราะหพบวา มีทั้งหมด 3 ปจจัยที่มีคา 

Significant นอยกวาคา α ที่ 0.05 ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน

กระบวนการใหบริการในขณะที่ปจจัยที่อื่นๆ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดาน

บุคลากร ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บานนาทอง Health & Spa 

จำกัด 

คำสำคัญ : Day spa, สปาเพื่อสุขภาพ, พฤติกรรม, การตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด 

Abstract 

This research was study the factors of marketing mix affecting decision-making to receive services.  A 

case study of Day Spa at Ban Na Thong Health & Spa Co., Ltd. The objectives are as follows: (1) to study 

the demographic structure influencing decision making. Service (2) behavioral factors of service users 

Influence on service decision (3) to study the marketing mix that influences service decision.  The study 

sample consisted of 405 participants in day spa treatment at Ban Nathong Health & Spa by using a 

questionnaire collection method.  Most of those who use the service are female, in the age range between 

31-40 years old, their education is in the bachelor's degree.  Most of them are private companies, their 

income between 30,001 - 45,000 baht, marital status, behavioral, most of the people who come to use 

the service once/month, on and Saturday-Sunday and public holidays and the service during 1 p.m. – 3 

p.m., most of them received the service alone. Most of them use Thai massage service. And they use the 
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spa service because of relaxation and stress relief. Marketing mix factors The results of the analysis revealed 

that there are 3 factors that have a Significant value less than α at 0.05, namely, promotion factors, market 

physical factors The service process factor, while the others are the product factor. price factor, Location 

factor and personnel factors has no influence on decision-making in choosing to use day spa services at 

Ban Na Thong Health & Spa Co., Ltd. 

Keywords: Day spa, Health & Spa, Behavioral, Decision, Marketing mix 
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1. บทนำ 
สภาวะสังคมในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูงประชาชนตองดิ้นรนสูเปาหมายเดียวกัน เพราะ สิ่งที่จะสนองความ

ตองการของเรามีอยูอยางจำกัด ทำใหการแขงขันจึงเปนสิ่งจำเปนที่ตองเกิดขึ้นอยูเสมอ จึงสงผลใหเกิดความเครียดทาง

รางกายจะเกิดความไมสมดุลของระบบฮอรโมนที่ทำหนาที่ควบคุมการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกาย ทำใหระบบการ

ทำงานของรางกายบกพรอง ทำใหการรับรูเสื่อมลง ความสามารถในการแกปญหาลดลง ไมสนใจสิ่งรอบตัว ความคิดสับสน 

ความจำลดลง สมาธิลดลง ตัดสินไมได แสดงอารมณไมเหมาะสม โกรธ และหงุดหงิดงาย กลัว นอนไมหลับ สูญเสียความ

เชื่อมั่นในความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเอง (กีรติญา,2557) ปจจุบันธุรกิจสปาขยายตัวอยางตอเนื่อง (กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา, 2563) เปดเผยวาใน ป 2562 มีจำนวนธุรกิจสปาและธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศ

ไทย จำนวนทั้งส้ิน 1,335 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,706.48 ลานบาท จากขอมูลแสดงใหเห็นถึงจำนวนผูประกอบการธุรกิจส

ปาในประเทศไทยกำลังเติบโตอยางตอเนื่อง นำมาสูการศึกษาวิจัยคนควาโดยที่ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานประชากร 

ปจจัยดานพฤติกรรม และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจบริการดานสุขภาพ

ประเภท Day Spa จากสถานะการปจจุบันธุรกิจสปาไดรับผลกระทบอยางมาก เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 และ

นโยบายการปดประเทศของภาครัฐ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชธุรกิจ

บริการดานสุขภาพประเภท Day spa เพื่อใหผูประกอบการนำไปสรางกลยุทธ สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

และ ผูที่มีความสนใจที่จะดำเนินธุรกิจประเภทนี้ ที่ตองการแนวทางในการดำเนินธุรกิจสปา 

1.1ความเปนมาของบริษัท 

บริษัทบานนาทอง Health & Spa จำกัด กอตั้งเมื่อป 2012 โดย คุณ กัญจนพร มั่งมี มีการจดทะเบียนในนามบริษัท 

ป 2015 เริ่มธุรกิจสปาขึ้นโดยใชคฤหาสถหลังใหญมีพื้นที่มากถึง 2 ไร ซึ่งชั้นลางเปนพื้นที่สวนตอนรับมีพื้นที่ใหนั่งพักผอน 3 

จุด มีหองนวดไทย 2 เตียง 1 หอง นวดไทยกับนวดเทาอยูดวยกัน มีเตียงนวดไทย 3 เตียง ที่นั่งนวดเทาอยู 3 ที่นั่ง ชั้นบนฝง

หองนวดไทยก็จะมีหองนวดไทย  2 เตียง และ หองนวดไทย 3 เตียง สวนของสปาก็จะมีหองสปาเปนหองเดี่ยว 3 หอง หอง

หนึ่งมีตูอบ หองมีอางจากุชชี่ไวใหบริการ และทุกหองมีหองอาบน้ำในตัว 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดปจจัยดานประชากรศาสตร  

(Schiffman & Wisenblit : 2015 อางถึงใน นภาวรรณ คณานุรักษ, 2555) ไดกลาววา การ แบงสวนตลาดประชากร

ทำไดโดยการแบงกลุมของผูบรโิภคตามอายุ รายได เชื้อชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานสมรส ประเภทและขนาดของใชใน

ครัวเรือน และที่ตั้งทางภูมิศาสตรตัวแปร เหลานี้มีวัตถุประสงคเชิงประจักษและสามารถซักถามหรือสังเกตุไดอยางงายดาย ส่ิง

เหลานี้ชวยให นักการตลาดไดจำแนกผูบริโภคแตละประเภทตามที่กำหนดไวไดอยางชัดเจน เชน กลุมอายุ หรือ กลุมรายได

เชนเดียวกับ ระดับชนชั้นทางสังคมที่จะถูกกำหนด 

2.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 

ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน (2549, น. 190-191) ไดศึกษาถึงแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรม ผู บริโภค (Analyzing 

consumer behavior) เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค สินคาของผูบริโภค วามีลักษณะอยางไรที่

ผูบริโภคมีความพึงพอใจคำถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6w และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who, What, 

Why, Who When, Where, และ How  

2.3 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

(Kotler and Keller, 2016 ; Armstrong and Kotler ,2014 อางถึงใน ฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน,2561 น.22)การ

บริการนั้น มีลักษณะพิเศษที่มีความแตกตางไปจากสินคาทั่วไป คือ บริการเปนส่ิงที่จับตองไมไดและ ไมมีตัวตน นอกเหนือจาก

นั้นการบริการยังขึ้นนกับเวลาเปนหลัก ดังนั้นนสวนประสมการตลาดบริการจะมีองคประกอบเพิ่มขึ้นนมาจากสวนประสมทาง

การตลาดของสินคาทั่วไป โดยจะประกอบไปดวย องคประกอบที่เปนสวนประสม ทั้ง7 อยาง ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่

ใหบริการ การสงเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการใหบริการ 

2.4 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวกับการตัดสินใจ  

อดุลย จาตุรงคกุล (2550: 48-49) ไดกลาวถึง กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ซึ่งเปน กระบวนการสำคัญที่นาจะ

ศึกษาวากอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจนั้นมีขั้นตอนการตัดสินใจอยางไร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะตัดสินใจนั้นมี

ขั้นตอนการตัดสินใจอยางไร ซึ่ง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคอาจแบงพิจารณาออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.5 ความรูทั่วไปเก่ียวกับสปา 

เดย สปา (Day Spa) เดยสปา มีชื่ออื่นวา ซิตี้สปา (City Spa) คือสปาที่ตั ้งอยูในทำเลที่สะดวกตอการใชบริการ 

เขาถึงไดงาย เชน ใกลที่พักอาศัย อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา บริเวณศูนยกลางธุรกิจหรือ ในอาคารสนามบิน ฯลฯ 

รูปแบบการบริการคอนขางหลากหลาย ลักษณะการใชบริการจะเปนชวงเวลาสั้นๆ จัดเปนสปาประเภทที่เปดใหบริการมาก

ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากใชดานตนทุนที่ตํ่า และ อัตราคาบริการถูกกวาบริการสปาประเภทอื่น เดยสปามีรูปแบบการ

ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนการบริการไมยุงยาก สามารถทำใหเสร็จสิ้นระหวางวัน อาจใชเวลาเพียง 30 นาทีหรือ

มากกวา ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา ไมจำเปนตองมีหองพักไวบริการ เดยสปาไดรับความความนิยมมาก ในกลุม

ผูใชบริการที่มีเวลานอยหรือผูที่ทำงานในเมือง การบริการสวนใหญเนนการบริการเสริมความงาม การผอนคลายความตึง

เครียดดวยนํ้ามันหอมระเหย สปาประเภทนี้มักถูกจัดรวมอยูกับสถานเสริม ความงาม  

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ศมน พรหมหิตาทร (2560) ไดทำการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพ ประเภท 

Day spa ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากผลการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง พบวา ลักษณะ

ทาง ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa ในเขต กรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑล มีอัตราสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 68.1 และ 31.9 ตามลำดับ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa ของผูใชบริการที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งหมด 6 

กลุ มปจจัย โดย เรียงลำดับจากคาสัมประสิทธิ ์สมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดาน 

ผลิตภัณฑและความเพียงพอของสาขาที่ใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการและการแตงกายของ พนักงาน ปจจัยดานราคาและ

ความเหมาะสมของระยะเวลาการใหบริการ ปจจัยดานบุคคล ปจจัย ดานการสรางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพและ

ความรูในการใหบริการของพนักงาน และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและการอธิบายขั้นตอนการใชบริการอยางชัดเจน 

สมพิศ กองอังกาบ อโณทัย งามวิชัยกิจ ลัดดา วัจนะสาลิกากุล (2559) ไดทำการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาด

ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารผลการวิจัย พบวา การบวน

การดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีผลตอ ระยะเวลาและคาใชจาย ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับความถี่และระยะเวลาที่

ใชบริการ ดานผลิตภัณฑ และดานราคามีความสัมพันธกับความถี่ในการใชบริการ ดานบุคลากรมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่

ใชบริการ 

2.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม   

 
 

สมมติฐานที่ 1  

H1 ปจจัยประชากรศาสตรของกลุมผูใชบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa 

บานนาทอง Health & Spa จำกัด 

โครงสรางประชากร  

เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, อาชีพ, 

รายไดตอเดือน, สถานภาพสมรส 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 7P 

ไดแก ผลิตภัณฑ, ราคา, สถานที่

ใหบรกิาร, การสงเสริมการตลาด, 

บุคลากร, ลักษณะทางกายภาพ, 

กระบวนการใหบริการ 

การตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา 

Day Spa บริษัท สปาบานนาทอง 

Health & Spa จำกัด 
 

แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 6w 

และ 1H  

Who, What, Why, Who When, 

Where, และ How 
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สมมติฐานที่ 2  

H2 ปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมผูใชบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บาน

นาทอง Health & Spa จำกัด 

สมมติฐานที่ 3  

H3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สปาเพื่อสุขภาพประเภท 

Day spa บานนาทอง Health & Spa จำกัด 

 

3. วิธีการศึกษา 
จากการที่ผูศึกษาทำการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการการตัดสินใจรับบริการ Day Spa สปา

บานนาทอง Health & Spa จำกัด ทำการศึกษากลุมตัวอยาง คือ ผูมาใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บานนา

ทอง Health & Spa โดย กลุมตัวอยางจากผูที ่เขามาใชบริการ โดย เปน กลุม Line Official ของทางรานที่คอยติดตาม

ขาวสารของทางราน จำนวน 664 คน โดยกำหนดขนาดตัวอยางจาก สูตรการคำนวณหาขนาดตัวอยางของ  Taro Yamane 

ที่ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ทำการเก็บ

แบบสอบถามออนไลน จำนวน 405คน ผานทาง Google Form ผานกลุม Line Office ของทางรานเนื่องจากปญหาดาน

สถานะการณ Covid-19 ทำใหจำนวนผูมาใชบริการนอยลง เก็บขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) ไดจากการสืบคนขอมูล 

จากตำรา บทวิจัย แนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่มีแหลงอางอิงที่นาเชื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

มีการจัดทำแบบสอบถามจำนวน 4 สวนไดแก ลักษณะสวนบุคคลดานประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพ เปนประเภท checklist สวนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูที่เขามาใช

บริการ ประกอบดวย แบบสอบถามทั่วไปเปนประเภท Checklist 6 ขอ และ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

เปนมาตรวัด Likert scale ผูตอบสามารถเลือกได 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ขอ สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด เปน 

แบบสอบถามเกี่ยวกับ ประกอบดวย 7 สวน โดยลักษณะแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนมาตร

วัด Likert scale ผูตอบสามารถเลือกได  5 ตัวเลือก จำนวน 38 ขอ สวนที่ 4 การตัดสินใจรับบริการ ประกอบดวย เปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจรับบริการแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนมาตรวัด Likert 

scale ผูตอบสามารถเลือกได 5 ตัวเลือก จำนวน 5 ขอ 

ใชการวิเคราะห สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชในการพรรณนาลักษณะสวนบุคคล วิเคราะหระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa 

จำกัด และ การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการ เก็บขอมูลแบบ

แบบสอบถามและทดสอบสมมติฐาน ดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิจัยใช การวิเคราะหการถดถอยพหุ 

(Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร โดยทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บานนาทอง 

Health & Spa จำกัด ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมีอัตราสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 66.7 

และ 33.3 ตามลำดับ โดยสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 39.3 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 74.3 ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 36.3 มีรายไดตอเดือนอยูที่ 30,001 – 45,000 

บาท คิดเปนรอยละ 40.0 และสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 54.8 ของกลุมตัวอยาง 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาจำแนกตามเพศ 

การตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ 
เพศ 

t-test for Equality of Means 

𝒙𝒙� S.D. t df Sig.(2-tailed) 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ ชาย 4.35 0.304 -6.494 403 .000 

หญิง 4.50 0.179    

 จากตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานดานเพศกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บาน

นาทอง Health & Spa จำกัด ผลการวิเคราะหที่ไดมีคา Significant เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา α ที่ 0.05 หรือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก H0 ดังนั้น จึงสรุปไดวา เพศที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บาน

นาทอง Health & Spa จำกัด ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เนื่องจาก ปจจัยเรื่องเพศที่มีความแตกตางกัน อาจมีการตัดสินที่แตกตาง

กัน รวมถึงการบริการที่ เพศหญิงตองการบริการที่ครบถวน มีการอาน ความคิดเห็นตางๆ กอนที่จะตัดสินใจเขารับบริการ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศมน พรหมหิตาทร (2560) เพศหญิงมีความพึงพอใจ มากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศชายอาจมี

ความใสใจใน รายละเอียดขั้นตอนการสปาที่แตกตางกับเพศหญิง หรือรูปแบบการสปาที่เนนในดานของการบำรุง ความสวย

ความงามใหกับเรือนรางเปนสวนใหญ จึงทำใหปจจัยทางดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอ ระดับความพึงพอใจในการใชบริการที่

แตกตางกัน 

 

ขอมูลพฤติกรรมการเขารับบริการโดยทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บาน

นาทอง Health & Spa จำกัด พฤติกรรมการเขารับบริการของกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเขารับบริการอยูที่ 1 

ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 51.4 โดยมาเขารับบริการในวันหยุดเสาร – อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 75.3 

สวนมากมาในชวงเวลา 13.01 – 15.00 น. คิดเปนรอยละ 32.1 ซึ่งจะมาใชบริการคนเดียว คิดเปนรอยละ 55.1 และจะรับ

บริการนวดแผนไทยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.0 สวนสาเหตุที่เขามารับบริการ คือ ตองการพักผอน คลายเครียด คิดเปน

รอยละ 50.6 ของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเขารับบริการ Day Spa สปาบาน

นาทอง Health & Spa จำกัด ดังนี้  

ในเรื่องของการทำสปาเปนการสรางความผอนคลายใหกับตนเองมีความเห็นดวยมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.73 

รองลงมาคือ จะเลือกรับบริการจากสปาที่เคยใชบริการเปนรานประจำกอนเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.59 จะเลือกรับบริการ

จากรานสปาที่มีชื่อเสียงและมีการพูดถึงบอยเพราะมีความนาเชื่อถือ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.27 หลังจากทำงานมาอยางหนัก 

ทานจะเลือกเขามารับบริการสปาเพื่อเปนตัวชวยในการผอนคลาย โดยมีคาลี่ยอยูที่ 4.25 และ ทานมักจะเลือกสปาที่ทาน

สะดวกในการเขารับบริการกอนเสมอ โดยมีคาล่ียอยูที่ 4.13 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาจำแนกตามวันในการเขารับบริการ 

การตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ 

วันในการ 

เขารับบริการ 

t-test for Equality of Means 

𝒙𝒙� S.D. t df Sig.(2-tailed) 

การตัดสินใจ

เลือกใชบริการ 

วันจันทร-ศุกร 4.39 .3132 -3.027 403 .003 

วันเสาร-อาทิตย 

และหยุดนักขัตฤกษ 

4.47 .2067    

 จากตารางการทดสอบสมมตฐิานดานพฤติกรรมเรื่องวนัในการเขารับบริการกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสปา ผลการ

วิเคราะหที่ไดมีคา Significant เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา α ที่ 0.05 หรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัย

เรื่องวันในการเขารับบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ กลุมผูรับบริการสวนใหญ จะเขามาใชบริการในวัน 

เสาร-อาทิตย ทำใหผูใชบริการ สามารถ เลือกดูความคิดเห็นจากสื่อตางๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจเขารับบริการได

สอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2550) กลาววา แนวคิดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การคนหาขอมูล เมื่อความตองการของเรา

เกิดการกระตุนมากพอ เมื่อสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการนั้นอยูใกล จะทำใหผูบริโภคดำเนินการคนหาขอมูลที่

เกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ เกี่ยวกับปจจัยการเขารับบริการในดานพฤติกรรม โดยใชตัวแปรตามเปนการ

ตัดสินใจเขารับบริการ 

Variable β t-value Sig. 

1.. พฤติกรรมการเขารับบรกิาร 0.526 12.370 .000* 

หมายเหตุ: n = 405, R = 0.549, Adjusted R2 = 0.289, SEest = 0.202, F = 24.433 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปจจัยดานพฤติกรรมการเขารับบริการ ทั้ง 5 ขอคำถามไดแก 1. ทานมักจะเลือกสปาที่ทานสะดวกในการเขารับ

บริการกอนเสมอ 2. ทานคิดวาการทำสปาเปนการสรางความผอนคลายใหกับตนเอง 3. หลังจากการทำงานมาอยางหนัก ทาน

จะเลือกเขามารับบริการสปาเพื่อเปนตัวชวงในการผอนคลาย 4. ทานจะเลือกรับบริการจากรานสปาที่เคยใชบริการเปนราน

ประจำกอนเสมอ 5. ทานจะเลือกรับบริการจากรานสปาที่มีชื่อเสียง และ มีการพูดถึงบอย มีคา Significant เทากับ < 0.001 

เนื่องจากบางครั้งผูบริโภคจะเลือกสถานที่ที่มีชื่อเสียง สะดวกเขารับบริการ และเคยใชเปนประจำ สอดคลองกับ อดุลย จาตุรง

คกุล (2550) กลาววา แนวคิดที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการรับรูปญหา บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตนเองบุคคลจะเริ่ม

รูถึงวิธีการจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต 
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การวิเคราะหปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day 

spa บานนาทอง Health & Spa จำกัด  

ตารางที่4 การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ เกี่ยวกับปจจัยการเขารับบริการในดานสวนประสมทางการตลาด โดยใชตัวแปร

ตามเปนการตัดสินใจเขารับบริการ 

Variable β t-value Sig. 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.085 1.535 .126 

2. ปจจัยดานราคา 0.044 0.778 .437 

3. ปจจัยดานสถานที ่ -0.005 -0.093 .926 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.155 2.894 .004* 

5. ปจจัยดานบคุลากร 0.058 0.961 .337 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 0.158 2.510 .012* 

7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 0.327 6.344 .000* 

หมายเหตุ: n = 405, R = 0.679, Adjusted R2 = 0.452, SEest = 0.178, F = 48.579 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เนื่องจากใชบริการสวนใหญ มีการใชส่ือ Social Media การประชาสัมพันธหรือการ

โฆษณา ลวนเปนการกระตุน ใหผูมาใชบริการ เกิดการตัดสินใจเขามาใชบริการรานเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ศมน 

พรหมหิตาทร (2560) ไดอธิบายถึง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจในการใชบริการสปาเพื่อ

สุขภาพ ประเภท Day spa มอบ สวนลดในโอกาสพิเศษ หรือ การมีบริการอื่น ๆ  

 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ เนื่องจาก ลักษณะทางกายภาพ ของราน ไมวาจะเปน การจัดพื้นที่สวนตัวใหกับ

ผูใชบริการ ผาเช็ดตัว เสื้อผา หรือ แมกระทั้ง เสียงเพลง แสงไฟ กลิ่นภายในราน อุณหภูมิ ปจจัยยอยๆทั้งหมดนี้ สะทอนให

เห็นถึง ผูใชบริการมองคุณลักษณะโดยรวมของรานสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ กองอังกาบ อโณทัย งามวิชัยกิจ ลัดดา 

วัจนะสาลิกากุล (2559) กลาวถึง ปจจัยดานสถานที่และส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับระยะเวลาและคาใชจายในการใชบริการ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หากผูประกอบการจัดสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหมีความรูสึกอบอุนสะดวกสบาย พรอมที่จะใหบริการอยู

ตลอดเวลา  

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ เนื่องจาก กระบวนการใหบริการควรมีการเรียงลำดับเปนขั้นเปนตอนอยางชัดเจน

เพื่อใหผูใชบริการ ทราบขั้นตอนทุกครั้งกอนเขารับบริการ ไมวาจะเปนเรื่องการแจกแจงราคากอนเริ่ม รับบริการ ระยะเวลา

ตรงครบตามที่ตกลงไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศมน พรหมหิตาทร (2560)กลาวถึงปจจัยดานกระบวนการและการแตงกาย

ของพนักงาน สงผลตอ ความพึงพอใจในการใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa ซึ่งประกอบดวย การใหบริการตาม

เวลาที่กำหนดเสมอ การมีมาตรฐานการบริการ จึงสงผลให ผูใชบริการเกิดความประทับใจ รูสึกคุมคาเมื่อไดรับการบริการ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมผูใชบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา Day 

Spa บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด ไดผลการศึกษา ดังนี้ ปจจัยเรื่องเพศมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เลือกใชบริการ สวนปจจัย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ผลจากการทดสอบสมมติฐาน ผลจาก

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมของกลุมผูใชบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการกรณีศึกษา Day Spa 

บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด ไดผลการศึกษา ดังนี้ ปจจัยเรื่องวันในการเขารับบริการปจจัยดานพฤติกรรม

การเขารับบริการ ทั้ง 5 ขอคำถาม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ สวนความถี่ในการเขารับบริการ ชวงเวลา

ในการเขารับบริการ เขารับบริการกับใคร เขารับบริการใดมากที่สุด สาเหตุในการเขารับบริการ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของกลุ มผู ใชบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ

กรณีศึกษา Day Spa บริษัท สปาบานนาทอง Health & Spa จำกัด ไดผลการศึกษา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ ในขณะที่ปจจัยที่

อื่นๆ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานบุคลากร ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใน

การเลือกใชบริการสปาเพื่อสุขภาพประเภท Day spa บานนาทอง Health & Spa จำกัด อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งมีคา Significant 

มากกวาคา α ที่ 0.05  

5.1 ขอเสนอแนะ 

โดยผูใชบริการสวนใหญ จะเปนกลุมคนวัยทำงาน อาจจะมีสาเหตุการปวดเมื่อยเนื้อตัวมาจากโรคออฟฟศซินโดรม 

ทำใหทางผูประกอบการเอง ควรมีคำแนะนำกับผูรับบริการ ทางรานจำเปนจะตองเพิ่มพนักงานในชวงวันหยุด เสา-อาทิตย 

มากกวาชวงวันธรรมดา เพื่อสามารถจัดการปญหา บุคลากรไมเพียงพอได ในบางครั้ง ทางรานอาจจะเปดการจองคิว เพื่อที่จะ

บริหารจัดการไดงายขึ้น ทางสถานบริการควรจัดที่นั่งคอย พรอมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกตางๆ ควรมีผลิตภัณฑแปลก

ใหมขายที ่ร านใหผู ใชบริการทดลองใช ตรวจสอบราคากับรานคาในละแวกใกลเคียงเสมอเพื ่อไมใหราคาสูงเกินไป 

ประชาสัมพันธหลากหลายชองทางสม่ำเสมอ การจัดโปรโมชั่น มอบสวนลดในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด หรือเทศกาลตางๆ 

การเก็บสะสมแตม เพื่อแลกสวนลด หรือเก็บชั่วโมงการนวด รวมถึงจัดสถานที่ของรานใหสะอาด อบรมและดูแลพนักงานอยาง

เครงครัด ผูประกอบการควรมีมาตรฐานอยางชัดเจนการกำหนดขั้นตอน วิธีการนวด ทาทางการนวด ระยะเวลาที่ใชนวด 

ขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มขึ้น จากเดิมเปนที่รับบริการสปาบานนาทอง Health & Spa อยูแลว อาจมีการเพิ่มกลุม

ตัวอยางคนใน พื้นที่ใกลเคียงมากขึ้น สะทอนใหเห็นถึงคนในพื้นที่รูจักรานเรามากแคไหน การสัมภาษณเชิงลึก หรือ Focus 

Group ควบคูไปกับการ แจกแบบสอบถาม เพื่อไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึก และ สามารถสังเกตุพฤติกรรมของผูรับบริการเพื่อนำมา

เปนแนวทางในการสรุปประเด็นเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคเพิ่มขึ้น 
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5.2 ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

 ดวยสถานะการณ Covid-19 ในปจจุบัน ทำใหผูมาใชบริการที่สปามีจำนวนนอยลง ทำใหผูศึกษาตองนำรูปแบบการ

เก็บแบบสอบถามออนไลน ทำใหในบางครั้งไมสามารถใหคำแนะนำกับแบบสอบถามได  

 กรอบระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผลมีระยะเวลาส้ันดังนั้นขอมูลบางสวนอาจ

ขาดตกบกพรอง หรือ ขาดลายละเอียดบางสวน เนื่องจากมีขอจำกัดดังกลาว 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤตกิรรมผูบริโภค และแรงจงูใจ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

The Marketing mixes, consumer behavior and motivation factors affecting the 

consumer’s purchasing decision of Ketojenic. 
 

วรรณิศา สมบูรณ1 และศุภสนัต ปรีดาวิภาต2 

Wannisa Somboon and Supasan Preedawipat 

 

บทคัดยอ 
     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคและ

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค โดยตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาคือ ประสมทางการตลาดบรกิาร

(7P’S) พฤติกรรมผูบริโภค และแรงจูงใจ และตัวแปรตามคือการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค ซึ่งประชากร

ตัวอยางคือ กลุมผูเปนสมาชิก Keto's Facebook group จํานวน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค คือปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค พบวา ปจจัย ดาน

เหตุผล  และดานอารมณ  มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค และปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคแตกตางกัน พบวา เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค และชองทางในการซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคแตกตางกัน  

 

คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, แรงจูงใจ, การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 
     The propose of this independence study is study the factors influencing the consumer’ s purchasing 

decision of Ketojenic. Including independent marketing mix 7Ps, consumer behavior, and motivation factors 

and dependent variable is consumer decision. The sample group used in this independence study consisted 

of 400 people with Keto's Facebook group.  The tool used to collect data was an online questionnaire. 

Results showed that market mixs ( 7P’ S)  factors, influencing the purchase decision of Ketojenic is product 

and physical evidence.  The motivation factors including reasonable motivation, emotional motivation 

influencing the purchasing decision of consuming Ketojenic.  And consumer behaviors including the where 

and reason to buy influencing the purchase decision of Ketojenic. 

  

Keyword: Marketing Mixs 7Ps, Consumer behavior, Motivation, Consumer decision 
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1. บทนำ 
ที่มาและความสำคัญของปญหา   

     สภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอวน เปนปญหาทางสาธารณะสุขที่สำคัญทั่ว และเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากร

โลกและคนไทย ซึ่งมีอัตราการตายสูงถึง 2.8 ลานตอป จากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ทำใหในปจจุบันผูบริโภคเริ่ม

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำหนักตัวเกิน เมื่อกระแสการดูแลสุขภาพกำลังเปนที่

นิยมอยางมาก สงผลใหผูบริโภคในยุคปจจุบันนั้น เริ่มสนใจที่จะศึกษา คนควาหาขอมูล เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  และหนึ่งใน

วิธีการดูแลตัวเอง หรือลดน้ำหนักที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกใชนั้นคือการลดน้ำหนักโดยการทานอาหารคีโตเจนิค โดยตลาดของ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 11.8 

ปญหาการศึกษา 

     อรวรรยา พันธุลาภ, (2563) กลาววาแมวาอาหารประเภทคีโตเจนิคนั้น มีสรรพคุณมากมาย แต ทวา ผูบริโภคทั่วไปทราบ

ถึงสรรพคุณดังกลาวเปนจำนวนที่นอย และไมเปนที่แพรหลายในประเทศ ไทย อีกทั้งในแงของธุรกิจ อาหารคีโตเจนิค ถือเปน

ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ที่มีขนาดเล็กที่ มีคูแขงนอย จึงทําใหมีธุรกิจSME หลายเจาที่เริ่มเขามาทําตลาดอาหารคีโต

เจนิคในรูปแบบอาหาร สําเร็จรูปหรือวัตถุดิบอาหารมากขึ้น ทั่งมีหนารานและไมมีหนาราน และมีธุรกิจ SME ที่เดิมผลิตหรือ 

จําหนายอาหารเพื่อสุขภาพเพียงอยางเดียว เริ่มเพิ่มหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับหลักการของคีโตเจ นิคมากขึ้น และยัง

ครอบคลุมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพประเภทอื่นๆดวย ผูวิจัยจึงมองเห็นวา ผลิตภัณฑคีโตเจนิค อยูในตลาดที่กำลังโต

เนื่องจากผูบริโภคหันมาสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น จึง ไดจัดทำวิจัยเลมนี้เพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมผูบริโภค และแรงจูงใจของ ผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพื่อเปนแนวทางใน การวางกล

ยุทธในการ ดำเนินการทางตลาดเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค และผูศึกษาพบวา งานวิจัยเกี่ยวกับเผลิต-

ภัณฑคีโตเจนิคยังมีไมมาก และยังไมมีงานวิจัยไหนที่ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws1H และ ปจจัยดานแรงจูงใจ 

อยางครบถวนทำใหผูทำศึกษาเล็งเห็นวาการศึกษาในเรื่อง ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ

แรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค มีความนาสนใจ อีกทั้งยังเปนการสิเคราะหการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคี

โตเจนิคในหลายๆดาน เพื่อมาหาความสัมพันธของการตัดสินใจซื้อ 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     การวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการที่มีความสนใจที่จะจัดจำหนายผลิตภัณฑคีโตเจนิค ที่จะไดทราบถึงปจจัย

สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรม และแรงจูงใจของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของตนเอง และสามารถนำผลที่ไดจาก

การศึกษามาปรับกลยุทธการตลาด ที่จะนำมาใชกับผูบริโภคใหมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภคใหมีความเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม  
การอางอิงในเน้ือหา 

     แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมบริโภค Leavitt, 1972 อางใน ฑิตาพร รุงสถาพร (2563) กลาววา พฤติกรรมของผูบริโภค 

หมายถึง การแสดงออกแตละคนปจเจก บุคคลในการใชสินคาและบริการทางใดทางหนึ่ง รวมไปถึงการตัดสินใจ มีผลตอการ

แสดงออกของแตละบุคคลซึง่แตกตางกันออกไป บงบอกถึงความชอบและไมชอบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งสามารถสังเกตได หรือวัด

ได เชน การแสดงออกจากสีหนา ทาทางการเคลื่อนไหวตางๆ หรือความคิด เปนตน คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม

ผูบริโภค คือ 6Ws1H ซึ่งประกอบดวย ผูบริโภค (Who) ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What) ทำไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมี

สวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who is participates) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) ผูบริโภคซื้อ

อยางไร (How) 

     แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2558) อางอิงใน ศศิพร บุญชู (2560) ไดให

ความหมายของลักษณะประชากรไววา ลักษณะทางประชากรศาสตร จะประกอบไปดวยขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เชน 

เพศ อายุ รายได อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอื่นๆ เพื่อใชเปนเกณฑที่สำคัญในการกำหนดเปาหมายทางการตลาด 

การแบงสวนทางการตลาด และการนำขอมูลมาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกบัตัวแปรเรื่องสวนประสมทางการตลาด Kukanja, Gomezelj Omerzel & Kodrič (2017) 

ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา สวนประสมทางการตลาดคือกลุมเครื่องมือทางการตลาดซึ่งธุรกิจใช

รวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดในตลาดเปาหมายกลาวคือ เปนการสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความ

พึงพอใจ ซึ่งจะสวนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ, ราคา, สถานที่ชองทางจัดจำหนาย, การสงเสริม

การตลาด, บุคคล, ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

     แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ กัตติกา อรามโชติ (2559) กลาววา แรงจูงใจหมายถึง พลังภายในของแตละบุคคลที่ถูก

กระตุน โดยบุคคล หรือสภาพแวดลอม ใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ออกมาสูเปาหมายที่ตนเอง ตองการหรือผูชักจูง

ตองการ ซึ่งแรงจูงใจแบงออก 3 ดานคือ ดานเหตุผล ดานอารมณ และดานปจจัยภายนอก 

     แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552), อางอิงใน กันยาพัชร วิชญชัยสิทธิ์ (2560) 

กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ เปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ประกอบไปดวย การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1)การรับรูถึงความตองการหรือปญหา 2)การแสวงหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4)การตัดสินใจซื้อ 

5)พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     อรรถสิทธิ์  สกลคณาพงษ  และ ณกมล จันทรสม (2559) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ

การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ทางดานผลิตภัณฑ  ทางดานราคา และทางดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

     นายปกรณยศ ลาภกาญจนา (2560) ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ของบุคคลวัยทำงานในเขต

บางเขนกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญระดับมากดานเหตุผล (คุณภาพอาหารเพื่อ

สุขภาพ) และดานอารมณ (ความเชื่อมั่น อาหารเพื่อสุขภาพ, ความคลอยตาม) ใหความสำคัญระดับปานกลางในดานปจจัย

ภายนอก (คานิยม, สังคม, เศรษฐกจิ) 
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     ณัฐพพัส ภรพภัสสรณ (2563) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานการประปา

นครหลวงสำนักงานใหญ” ผลการวิจัยสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญสวนใหญ มีความถี่ในการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพอยูที่เดือนละครั้ง มีการรับรูอาหารเพื่อสุขภาพเปนอาหารคลีน มีการรับขาวสารสวนใหญมาจากชองทาง อินเทอรเน็ต/

โซเชียลเน็ตเวิรก สรุปโดยภาพรวมไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานกลุมตัวอยางอยูใน

ระดับปานกลาง 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และแรงจูงใจ ที่มผีลตอการตดัสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค 

 

3. ระเบยีบวิธีการวิจัย 
     ลักษณะของประชากรกลุมผูบริโภคที่ใชในการศึกษา คือกลุมสมาชิก Facebook 5 กลุมคือ Keto Family (TH)-อาหารคี

โตแบบไมเครียด, ตลาดนัดคีโต (Keto market), Keto friends, คีโตมือใหม, Easy Keto ซึ่งเปนผูบริโภคที่มีความสนใจ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคโดยตรง มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เปนสมาชิกในกลุม เนื่องจากเปนประชากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับคีโต

เจนิคโดยตรง และเปนผูที่มีความรูและพื้นฐานดานการบริโภคอาหารคีโคเจนิค ซึ่งสามารถวิเคราะหและขอมูลแบบสอบถามได

ชัดเจน ผูวิจัยกำหนดตัวอยางโดยใชตารางของ Yamane (1967) ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และคาความคลาด

เคลื่อนที่ระดับรอยละ + - 5 ซึ่งตัวอยางที่ไดมาไดทำการเลือกใชวิธีในการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให

ภาพลักษณกลุมที่เลือกนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

 

𝑛𝑛 = 𝑧𝑧2

4𝑒𝑒2
                  (1) 

 

โดยแทนคา N ขนาดของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 

ราคา, สถานที่จดัจำหนาย, สินคา, การสงเสริม

การตลาด, บุคลากร, กระบวนการ, ส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพ 

แรงจงูใจไดแก ดานเหตุผล, ดานอารมณ, ดาน

ปจจัยภายนอก 

พฤติกรรม 6Ws 1H ไดแก ใคร, อะไร, ที่ไหน, 

เมื่อไหร. ทำไม. ใครทีเ่กี่ยวของ. อยางไร 

 

การตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค 
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              E แทนความคลาดเคล่ือน 95% (e = 0.05) 

              Z แทน คาที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีคา Z=1.96 เมื่อแทนคาประชากรในสูตรจะไดผลลัพธ 

ดังนี้ 

 

𝑛𝑛 =
1.962

4(0.05)2
 

                                                      (1) 
𝑛𝑛 = 384.16 
     

สมการที่ (1) แสดงสูตรการหาขนาดของตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคล่ือนในการประมาณไมเกิน 5% 

     ดังนั้น จำนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล เปนจำนวน 385 ตัวอยาง และแบบสอบถาม เพื่อปองกันการผิดพลาด

ของแบบทดสอบ ผูวิจัยจะแจกแบบทดสอบจำนวน 400 ชุด โดยการสงแบบสอบถามผาน Google form เมื่อรวบรวมขอมูล

ไดครบตามจำนวน 400 คน ผูวิจัยจะทำการประมวลผลการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปสถิติทางคอมพิวเตอร SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

     การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา  เปนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภคโดยการอธิบายคาความถี่ และคารอยละ สวนปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด โดย

การอธิบายคาเฉล่ีย และคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เปนการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบ

สมมติฐาน โดยใชเครื่องมือวิเคราะหผลทางสถิติดังนี้ 

- การวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่เปนอิสระ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อทดสอบความ

แตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางวามีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค แตกตางกัน 

หรือไม 

- การวิเคราะหปจจัย เพื่อใชในการจัดกลุมหรือรวมกลุมตัวแปรที่ของแตละปจจัยที่มีความสัมพันธเขาไวดวยกัน 

- การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด พฤติกรรม และแรงจูงใจ กับตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

95% 

 

สมมติฐานการวิจัย 

        สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค  

        สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคมี 6Ws1H ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค

แตกตางกัน 

        สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค 
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4. ผลการศึกษา 
ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตร 

     ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 336 คน คิดเปนรอยละ 84 มีอายุระหวาง 20-30 ป 

จำนวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.5 มีสถานภาพโสด จำนวน 315 คน คิดเปนรอยละ 78.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 270 คน คิดเปนรอยละ 67.5 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 มีรายไดนอยกวา 

10,000 บาท จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29 และสวนใหญพบแบบสอบถามจากกลุม Facebook “Keto Family (TH)-

อาหารคีโตแบบไมเครียด” จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55 

 

ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค เมื่อพิจารณาคาสถิติสมาการถดถอย

พหุคูณที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค ไดแก  ดานผลิตภัณฑ และดานลักษณะทางกายภาพ  มีความผันแปรในการสงผลได รอยละ 45.9 

หมายความวา เมื่อปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพิ่มขึ้น 0.266 หนวย เมื่อดานอื่นๆคงที่ และเมื่อปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทาง

กายภาพ  เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพิ่มขึ้น 0.280 หนวย เมื่อดานอื่นๆคงที่ 

และสามารถสรุปผลจำแนกเปนรายดานไดดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคระบุสวนประสมในการผลิตอยางชัดเจน รองลงมาคือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคไดรับการรับรองจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑคีโตเจนิคใหคุณคาทางโภชนาการครบถวน ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีบรรจุภัณฑสวยงาม 

ฉลากมีสรรพคุณชัดเจน และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีตราสินคาที่มีชื่อเสียง เปนที่นิยม ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 2  ดานราคา โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประโยชนที่ไดรับ รองลงมาคือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีราคาที่เหมาะสมกับ

ปริมาณ และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีราคาที่เหมาะสมกับตราสินคา ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 3 ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉล่ีย

มากที่สุด คือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคสามารถซื้อ Onlineได  รองลงมาคือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีจำหนายตามหางสรรพสินคาชั้น

นำ และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคสามารถซื้อที่มากได ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ มีการโฆษณาโดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือ รองลงมาคือ มีการจัดโปรโมชั่น ที่นาสนใจ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย

อยางตอเนื่อง และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธผานหลายชองทาง ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 5 ดานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานมี

ความรูในการแนะนำที่ถูกตองและครบถวน รองลงมาคือ มีพนักงานที่สามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และขอที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด คือ พนักงานมีกริยาที่สุภาพเรียบรอย พรอมใหคำแนะนำเสมอ ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 6 ดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

กระบวนการส่ังซื้อสินคารวดเร็ว และถูกตอง รองลงมาคือ กระบวนการจัดสงที่รวดเร็วและทันตามกำหนด และขอที่มีคาเฉล่ีย

นอยที่สุด คือ กระบวนการชำระเงินถูกตอง และมีหลากหลายชองทางใหเลือก ตามลำดับ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1692



     สมมติฐานที่ 7 ดานลักษณะทางกายภาพ ภาพโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉล่ีย

มากที่สุด คือ สภาพแวดลอมบริเวณรานคาสะอาด รองลงมาคือ มีการจัดการหนารานที่ดึงดูด สะอาด และสวยงาม มีการจัด

หนารานนาดึงดูด  และขอแนะนำดวย และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ สถานที่จําหนายมีที่จอดรถเพียงพอ ตามลำดับ 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 

     ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค พบวา เมื่อพิจารณาคาสถิติสมาการถดถอย

พหุคูณที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค  

ไดแก  ดานเหตุผล  และดานอารมณ  มีความผันแปรในการสงผลได รอยละ 55.8 หมายความวา เมื่อปจจัยแรงจูงใจ ดาน

เหตุผล เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพิ่มขึ้น 0.421 หนวย เมื่อดานอื่นๆคงที่ 

และเมื่อปจจัยแรงจูงใจ ดานอารมณ เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพิ่มขึ้น 0.360 

หนวย เมื่อดานอื่นๆคงที่ 

     สมมติฐานที่ 8 ดานเหตุผล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค

เพราะทานตองการลดน้ำหนัก  รองลงมาคือ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะมีประโยชนตอสุขภาพ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจ

นิคเพราะชวยใหสุขภาพดี และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเพราะมีโรคประจำตัว  ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 9 ดานอารมณ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานรูสึกพึงพอใจทุกครั้ง

เมื่อน้ำหนักลดลงหลังจากทานคีโตเจนิค รองลงมาคือ ทานรูสึกวาทานสุขภาพดีเมื่อไดทานผลิตภัณฑคีโตเจนิค ทานมีความสุข

ทุกครั้งเมื่อไดทานอาหารคีโตเจนิค ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะไมพึงพอใจในรูปรางของตัวเอง และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด คือ ทานรูสึกวาทานทานผลิตภัณฑคีโตเจนิคตามกระแสสังคมเทานั้น ตามลำดับ 

     สมมติฐานที่ 10 ดานปจจัยภายนอก อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานซื้อ

เพราะบุคคลรอบขางหุนดี จึงอยากลดน้ำหนัก รองลงมาคือ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะเพื่อน ครอบครัว คนรูจักแนะนำ  

ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะเพื่อนแนะนำ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะกระแสสังคม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ทานซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเพราะโดนบุคคลอื่นบังคับซื้อ ตามลำดับ 

 

ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค 

     ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑคีโตเจนิคแตกตางกัน พบวา เหตุผลใน

การซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค และชองทางในการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโต

เจนิคแตกตางกัน ในขณะที่บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค ชวงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค ประเภท

ผลิตภัณฑคีโตเจนิค บุคคลที่มีสวนรวมในการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิค และวิธีการซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคที่แตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

     สมมติฐานที่ 11 ดานพฤติกรรมผูบริโภค What โดยสวนใหญซื้อเครื่องปรุงและวัตถุกิบ จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 

41.5 

     สมมติฐานที่ 12 ดานพฤติกรรมผูบริโภค Why เนื่องจากตองการควบคุมน้ำหนัก หรือลดน้ำหนัก จำนวน 236 คน คิดเปน

รอยละ 59 

     สมมติฐานที่ 13 ดานพฤติกรรมผูบริโภค Whom บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคสวนใหญเปน

เพื่อน จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.3 

     สมมติฐานที่ 14 ดานพฤติกรรมผูบริโภค When จะซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเมื่ออยากทานเทานั้น จำนวน 197 คน คิดเปน

รอยละ 49.3 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1693



     สมมติฐานที่ 15 ดานพฤติกรรมผูบริโภค Where มีวิธีซื้อโดยการสั่งผานระบบออนไลน จำนวน 228 คน คิดเปนรอยละ 

57 

     สมมติฐานที่ 16 ดานพฤติกรรมผูบริโภค Who กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคเอง จำนวน 315 คน 

คิดเปนรอยละ 78.7 

     สมมติฐานที่ 17 ดานพฤติกรรมผูบริโภค How กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคโดยซื้อผานชองทางออนไลน 

จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.7   

 

5. ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบการ 
     ดานผลิตภัณฑและดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งผลิตภัณฑคีโตเจนิคระบุสวนประสมในการผลิตอยางชัดเจนแต

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีตราสินคาที่ยังไมมีชื่อเสียงมากนัก จึงทำใหสินคายังไมแพรหลายในตลาด ดังนั้นควรสรางความแข็งแรง

ใหกับตราสินคา เพื่อสรางภาพจำใหแกผูบริโภค อีกทั้งผูประกอบการควรจัดหนารานใหมีสภาพแวดลอมบริเวณรานคาสะอาด 

ถูกสุขอนามัย และรูปแบบในการจัดโซนสินคามีความเปนระเบียบไมซับซอน 

     ดานบุคคล ควรมีการฝกอบรมใหพนักงานมีความรูเกี่ยวกับสินคาในการแนะนำสินคาอยางถูกตองและครบถวนและตอง

เขาใจในผลิตภัณฑอยางถูกตอง เพราะการจำหนายผลิตภัณฑคีโตเจนิคเปนเรื่องที่ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ ดังนั้นควรมี

ความพรอมในการใหขอมูลที่ละเอียด รวมถึงการมีกริยาที่สุภาพเรียบรอย พรอมใหคำแนะนำเสมอ 

     ดานกระบวนการ  และควรเนนกระบวนการสั่งซื้อสินคารวดเร็ว และถูกตอง ควรเพิ่มกระบวนการชำระเงิน และมี

หลากหลายชองทาง เนื่องจากสถานการณปจจุบันมีการใชแอพพลิเคชั่น และวอลเล็ตตางๆ ในการชำระเงิน จึงจะทำให

ผูบริโภครูสึกถึงความสะดวกในการชำระเงินมากขึ้น 

     ดานชองทางการจัดจำหนาย จะตองสามารถซื้อผลิตภัณฑคีโตเจนิคผานทางชองทาง Online และ Offline ไดเชนกัน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกลูกคามากขึ้น ในสวนของหนาราน สินคาควรจะตั้งอยูในสวนที่สามารถหาสินคาและมองเหน็ไดงาย 

ทั้งยังตองมีการจัดวางที่เปนระเบียบ ใน สวนของออนไลนเว็บไซตที่ขายสินคาตองตกแตงสวยงาม และ มีการจัดเรียงสินคา

เปนหมวดหมู พรอมรายละเอียดสินคาที่ชัดเจน  

     ดานราคา ควรใหความสำคัญกับการตั้งราคา ผลิตภัณฑคีโตเจนิคควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพและประโยชน

ที่ไดรับ แตปจจุบันผลิตภัณฑคีโตเจนิคมีราคาที่คอนขางสูง ดังนั้นผูจำหนายอาจปรับการสรางมูลคาเพิ่มใหมีความเหมาะสมกบั

ตัวสินคามากขึ้น เชน การใหขอมูลที่เปนประโยชน ใหขนาดทดลอง เปนตน 

     ดานเหตุุผล และดานอารมณ ผูประกอบการควรใหขอมูลเกี่ยวกับขอดี หรือประโยชนของผลิตภัณฑตอผูบริโภค อยาง

ถูกตองและชัดเจน เนนการชวยใหสุขภาพดี อีกทั้งยังสามารถชวยควบคุมน้ำหนักไดมาปรับใชในกลยุทธทางการตลาด เพื่อ

ดึงดูดใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป  

     ผูวิจัยควรศึกษาถึงทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑคีโตเจนิค เพื่อใหทราบถึงอุปสรรคและโอกาสของตัวผลิตภัณฑ 

และสามารถนำผลไปใชวางแผนกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑคีโตเจนิคอยางประสบความสำเร็จที่สุดในอนาคตได 

     ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากชองทางอื่น ๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถามทาง ออนไลน หรือกลุม Facebook 

เพื่อใหไดขอมูลกลุมตัวอยางที่หลากหลาย และราบขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคและ ปจจัยมีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคซึ่งอาจจะมีความแตกตางกัน  และสามารถนำไปขยายผลเพื่อ อธิบายปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑคีโตเจนิคได อีกทั้งแนวทางในการปรับและพัฒนากลยุทธที่ตรงกับความตองการของผูผูบริโภคมากที่สุด   

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1694



     ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อคาดการณและนำขอมูลไปประยุกตในการวางแผนกล

ยุทธการตลาดของผลิตภัณฑคีโตเจนิคอยางประสบความสำเร็จที่สุดในอนาคตได 
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สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

Managerial Environment and Marketing Component of Korea Restaurants 
in Udon Thani Municipality Area Udon Thani Province 

วรรษิกา คณาวิวัฒน01 และ รจุิรัตน พัฒนถาบุตร1

2 

Watsika Kanawiwat and Ruchirat Patanathabutr 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลี

ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วิจัยดวยการวิเคราะหทางการจัดการ ดวยวิธีวิจัยเอกสารและวิธีการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานโอกาส ภาครัฐมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ มีเทคโนโลยีสั่งซื้ออาหารและ

การจัดการภายในราน ผูคนปรับพฤติกรรมใหเขากับสถานการณวิถีใหม จำนวนรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานียังมีจำนวนนอยทำใหมีโอกาสการแขงขันในตลาดนี้อยู ดานภัยคุกคาม สถานการณ Covid-19ที่ไมอาจคาดเดา 

กำลังซื้อของผูบริโภคยังไมฟนตัวแตมีตัวเลือกในการบริโภคอาหารที่มากขึ้น เปนสวนที่ยังตองคอยเฝาระวังในธุรกิจนี้ และพบ

องคประกอบการตลาดรานอาหารเกาหลีซึ่งกำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได34ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการวิเคราะหเชิง

สำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการตลาดของรานอาหารเกาหลีในพื้นที่ศึกษาตอไป 
 

คำสำคัญ: รานอาหารเกาหลี, ส่ิงแวดลอมทางการจัดการ,องคประกอบการตลาด, การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

 

Abstract 
This article is presented about the management environment and marketing component of Korean 
restaurants in Udon Thani Municipality Area Udon Thani Province. In term of management analysis, 
documentary research, and semi-structure interview were used. The results found that in opportunity was 
discovered that government policy has the potential to help the country's economy. Technology has 
evolved to make ordering food and operating the restaurant. People have behaviors that adapt to new 
normal and with the number of Korean restaurants in Udon Thani is still a small number, so there is still a 
chance to compete in this market. In terms of threats, one of the issues found is the unpredictable outbreak 
of COVID-19. Consumers' purchasing power has not recovered. Additionally, consumers have a wider range 
of food options. Therefore, it is a part that still needs to be vigilant. In term of Marketing Component of 
The Korea Restaurant found 34 observable variables, which will be applied in the Exploratory Factor 
Analysis (EFA) research and determine the marketing guidelines of Korean restaurants in the study area. 
 
Keywords: Korea food restaurant, Managerial Environment, marketing components, Semi-Structured 

Interview 
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1. บทนำ 

 

     ในเวลานี้รานอาหารเกาหลีเปนที่นาจับตามอง เพราะปที่ผานมามีมูลคาตลาดถึง 2,000 ลานบาทและคาดวาจะโตขึ้น

เรื่อยๆรวมกวา 400,000  ลานบาท ในอัตราที่โตขึ้น 4-5% ทุกป  ในปจจุบัน นอกจากซีรีส ภาพยนตรและรายการวาไรตี้แลว 

วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารเกาหลียังถูกนำเสนอในคอนเทนตรูปแบบตางๆ เชน สารคดี วิดีโอทาง Netflix หรือวิดีโอทาง 

YouTube ยิ่งผลักดันให K-Food เปนอีกหนึ่ง Soft Power ที่มีอิทธิพลในระดับโลก (Brand buffet, 2564) การที่ประเทศ

เกาหลีสงออกวัฒนธรรมผานความบันเทิงทำใหผูคนซึมซับรูจักอาหารเกาหลีและมีสวนรวมกับมันไปจนถึงชอบอาหารเกาหลี

โดยไมรูตัว (เสาวลักษณ เชื้อคำ, 2564) จากฐานขอมูลของบริษัท วงใน มีเดีย จำกัด (2564) จังหวัดที่มีรานอาหารมากที่สุดใน

ภาคอีสานไดแก นครราชสีมา ขอนแกน และอุดรธานี ตามลำดับ คนอีสานสวนใหญมักจะนิยมทานอาหารที่มีรสชาติ

หลากหลาย จึงไมแปลกหากภาคอีสานจะมีรานอาหารหลากสไตลหลากหลายสัญชาติ เชน อาหารญี่ปุน อาหารจีน อาหาร

เวียดนาม และอาหารเกาหลี ซึ่งสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจาก K-POP และซีรีสเกาหลี ปจจุบันในภาคอีสานมีรานอาหาร

เกาหลีเพียง 150 รานเทานั้น  

(Isan Insight & Outlook, 2564) 

     จากขอมูลขางตนนี้จึงคาดการณวาตลาดอาหารเกาหลีมีแนวโนมเติบโตมากขึ้น และเนื่องดวยวัฒนธรรมความเกาหลีกำลัง

แทรกซึมเขามาในวิถีการดำเนินชีวิตของผูคนในประเทศไทย สงผลบวกตอตลาดอุตสาหกรรมรานอาหารเกาหลี ทำใหผูศึกษา

ซึ่งมีความตองการประกอบธุรกิจรานอาหารเกาหลีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหารเกาหลี โดยผูศึกษาจึง

กำหนดในเรื่องของการศึกษาแบงออกเปน4ระยะ ดังแสดงในขั้นตอนการวิจัยที่แสดงในภาพที่2 โดยการศึกษาในระยะที่1และ

ระยะที่2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการและศึกษาองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเพื่อคนหาตัวแปรสังเกตไดและนำไปศึกษาตอเนื่องในการวิเคราะหองคประกอบเชิง

สำรวจ โดยคาดวาจะนำผลที่ไดมากำหนดเปนแนวทางการตลาดตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

     การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออมโดยใชทฤษฎี PESTEL Analysis ซึ่งประกอบดวย 6 ดาน 

ไดแก ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอม และดานกฎหมายวิเคราะหปจจัยที่สงผล

กระทบทางออมตอธุรกิจรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอก

ที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมเปนเครื่องมือแบงออกเปน 5 

องคประกอบ คือ 1) การวิเคราะหดานคูแขงขันทางตรง 2) การวิเคราะหดานคูแขงขันรายใหม 3) การวิเคราะหดานสินคาหรือ

บริการทดแทน 4) การวิเคราะหดานผูจำหนายวัตถุดิบ และ 5) การวิเคราะหดานลูกคา (Porter, 1980)  และยังนำเครื่องมือ

ในการวิเคราะหธุรกิจดวย SWOT Analysis คือ การวิเคราะหธุรกิจหรือองคกรเพื่อคนหา โอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้นภายนอกของธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห หาโอกาส ปองกันและแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ 

(Budiman, Tarigan, Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018)   
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2.2 การตลาดรานอาหารเกาหลี 
    
   พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานอาหารเกาหลีที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ คือมีรสชาติอรอยตามรีวิวที่ดี มีความ

คาดหวังในการใหบริการของพนักงานวาจะไดรับบริการที่มีความรวดเร็วในการใหบริการและ (ชุติภา จันทศร และกิตติพันธ 

คงสวัสดิ์เกีรติ, 2560)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลี คือ คูปองสวนลดโปรโมชั่นตางๆ (คุณวุฒิ 

วัฒนพิมล, 2554) การสรางความจงรักภักดีตอการใชบริการและคุณภาพของอาหารเปนปจจัยที่สำคัญมากในการประกอบ

ธุรกิจประเภทรานอาหาร (เจริญขวัญ วงคเพ็ญ, 2558)  ปจจัยสำคัญที่ทำใหผู บริโภคเลือกใชบริการรานอาหารเกาหลี 

ใหบริการอาหารเกาหลีรสชาติดั้งเดิมในราคาที่ถูก ทำเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการเดินทาง และมีกระแสความนิยมในการ

บริโภคอาหารเกาหลีในกลุมผูบริโภคชาวไทยมีเพิ่มมากขึ้น (ณัฎฐณิชา และ ปริณทิพย, 2563) ดังนั้นการศึกษาองคประกอบ

การตลาดของรานอาหารเกาหลีจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะองคประกอบที่สัมพันธกับความตองการของบริบทพื้นที่ศึกษาดังนั้น

ผูศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยคือการตลาดรานอาหารเกาหลีดังแสดงใน

ภาพที่ 1 

                                      ตัวแปรแฝง                      ตัวแปรสังเกตได 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการตลาดรานอาหารเกาหลี 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมการตลาดของธุรกิจรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

     ในการวิเคราะหส่ิงแวดลอมการตลาดของพื้นที่ที่ศึกษาผูศึกษาทำการวิเคราะหในสามประเด็น ไดแก 

สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง และการวิเคราะห โอกาส 

อุปสรรคของธุรกิจ ดวยวิธีการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ (Scott, 2006)    

 

3.2 การศึกษาองคประกอบของรานอาหารเกาหล ี
 

      วิธีการวิเคราะหองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลี ผูศึกษามีวิธีการศึกษาประกอบไปดวยการทำวิจัยเอกสาร 

จำนวน 60 ฉบับ และการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจรานอาหารเกาหลีโดยเปน

ผูประกอบการรานอาหารเกาหลีทั้งหมด 11 คน ซึ่งในการวิจัยควรมีผูใหขอมูลสำคัญจากการสัมภาษณไมต่ำกวา 8 คน (บุญ

ธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) เมื่อไดตัวแปรมา ใหนำสวนของการวิจัยเอกสารรวมกับคาความถี่ของการสัมภาษณเชิงลึกจาก

ผูเชี่ยวชาญ และเลือกตัวแปรที่คาความถี่รวมเกินครึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาเปนผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554) อัน

เปนจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการศึกษา เนื่องจากมีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาใชในการศึกษา 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2552)   

องคป์ระกอบการตลาดร้านอาหาร

เกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

 จงัหวดัอุดรธานี 

 

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

…………….. n term 
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การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1และ3.2 เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปนสี่สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนแคการศึกษาในสวนที่1และ2ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสูการ

วิจัยในสวนที่ 3 และ 4 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 
 

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื่องมือ PESTEL Analysis มีรายละเอียด

ดังนี้ ดานนโยบายทางการเมืองมีโอกาสจากนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐและการขยายการลงทุน

ของผูประกอบการธุรกิจรายใหญในธุรกิจรานอาหารมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ตางจังหวัด ดานเศรษฐกิจพบการคาดการวาธุรกิจ

รานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบจะมีมูลคายอดขายคิดเปนการขยายตัวจากปกอน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2565) และดานดาน

สังคมและวัฒนธรรมปจจุบันคนไทยรูจักคุนเคยกับอาหารเกาหลี และรสชาติถูกปากกับคนไทย (กนกวรรณ เกิดผลานันท, 

2564) ดานเทคโนโลยีไดมีแอปพลิเคชันเขามาชวยใหการส่ังซื้ออาหารงายขึ้น มีชองทางการชำระสินคาที่หลากหลาย และยังมี

โปรแกรมที่วิเคราะหขอมูลใหตั้งแตตนทุนถึงกำไรของธุรกิจ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2564) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและ

นิเวศวิทยา ผูคนมีพฤติกรรมที่ปรับใหเขากับสถานการณวิถีใหมและพฤติกรรมการนั่งทานทีร่านกก็ลับมาเพิ่มขึน้หลังคลายล็อก

ดาวน (ออมใจ วงษมณฑา, 2564) ทางดานกฎหมาย จังหวัดอุดรธานีไดถูกกำหนดเปนพื้นที่นำรองดานการทองเที่ยว (พื้นที่สี

ฟา) จึงถือเปนโอกาสของธุรกิจในการหากลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น ทางดานภัยคุกคาม เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

ที่ยังไมหายไป และกำลังซื้อของผูบริโภคที่ยังไมฟนตัวดี จึงเปนสิ่งที่ธุรกิจตองมีแผนปองกันและรับมือหากเกิดการระบาดใหญ

ที่ทำใหไมสามารถเปดรานตามปกติได 

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง โดยใชโดยเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขันใน

อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้ การแขงขันกับคูแขงขันทางตรง ยังมีการแขงขันที่ต่ำเนื่องจากจำนวนรานอาหารเกาหลีที่

ตั้งอยูภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีมีจำนวนนอยซึ่งมีการขายประเภทอาหารที่แตกตางกัน ในดานการ

ตอรองของผูจำหนายวัตถุดิบธุรกิจมีอำนาจในการตอรองสูง เนื่องจากปจจุบันมีจำนวนผูจัดจำหนายวัตถุดิบคอนขางมาก และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                              + 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการจดัการ 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โดย PESTEL และ 5 Forces Model 

การศึกษาระยะท่ี 1 

วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

 

การวจิยัเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 2: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

      

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี  

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

องคป์ระกอบหลกั 34 องคป์ระกอบ 

การระดมสมอง (Brainstorm) 

แนวทางการตลาดร้านอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 3: วเิคราะห์เชิงปริมาณ 

      

การศึกษาระยะท่ี 4: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 
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ราคารวมถึงคุณภาพไมไดแตกตางกันมากนัก (นารญา พงไทยสงค, 2555) ทางดานภัยคุกคาม การเขามาของผูประกอบการ

รายใหมคอนขางงาย  เนื่องจากในการเริ่มลงทุนทำธุรกิจรานอาหารเกาหลีนั้นใชเงินทุนไมสูงมาก รานอาหารทุกประเภท

สามารถทดแทนกันได และผูบริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้น สามารถเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลาย  (นารญา พงไทยสงค, 

2555) 

    อภิปรายผลการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะสงผลตอธุรกิจรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี มีประเด็นหลักที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้ 

     ดานโอกาส ไดแก ภาครัฐมีมาตรการนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ และผูคนมีพฤติกรรมที่ปรับใหเขากับ

สถานการณวิถีใหม สอดคลองกับบทความของดำรงเกียรติ มาลา (2565) ไดกลาววา ทิศทางธุรกิจรานอาหารในป 2565จะ

กลับมาฟนตัวโดยโดยปจจัยบวกสำคัญคือนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเขามาชวยกระตุนการใชจายและเพิ่มกำลัง

ซื้อของผูบริโภค อาทิ มาตรการคนละครึ่ง รวมถึงการกลับมาใชชีวิตประจำวันแบบมาตรฐานใหมของผูบริโภค มีเทคโนโลยีที่

เขามาชวยในการการจัดการภายในรานอาหารใหงายขึ้น และชองทางการชำระสินคาที่หลากหลาย สอดคลองกับบทความของ 

Amarin Academy (2562) ไดกลาววา ในปจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหรองรับการบริหารจัดการรานเพื่อชวยควบคุม

ตนทุนและคำนวณกำไรรวมถึงระบบ E- Payment ไมเพียงแตอำนวยความสะดวกใหแกลูกคา แตยังชวยใหรานไดมีโอกาสใน

ธุรกิจมากขึ้น และดวยจำนวนรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานียังมีจำนวนนอย สอดคลองกับ

บทความของ Isan Insight & Outlook (2564) ไดกลาววา จังหวัดในภาค อีสานรอยละ 50 มีรานอาหารเกาหลีเปดใหบริการ

เพียง 0-2 รานเทานั้นทำใหยังมีโอกาสในการแขงขันในตลาดนี้อยู  

     ดานภัยคุกคาม ไดแก กำลังซื้อของผูบริโภคที่ยังไมฟนตัวดี  รวมทั้งยังมีการระบาดของ Covid-19 ที่ไมอาจคาดเดาได 

สอดคลองกับบทความของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2565) ไดกลาววา แนวโนมธุรกิจรานอาหารป 2565 ยังเปนปที่ตองระมัดระวงั 

เนื่องจากตลาดยังมีปจจัยเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ Omicron และสายพันธุอื่นที่อาจเกิดขึ้นได รวมถึงกำลังซื้อ

ของผูบริโภคที่ยังไมกลับมาฟนตัวดี อีกทั้งผูบริโภคมีตัวเลือกที่มากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลาย ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นารญา พงไทยสงค (2555) ที่พบวา เพราะมีอาหารหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรสชาติ หาก

ไมชอบอาหารประเภทนี้ก็สามารถทานอาหารอื่นแทนได 
 

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหล ี 
 

     ผลจากการวิจัยเอกสารจำนวน 60 ฉบับและการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจรานอาหารเกาหลีจำนวน11

คน พบตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปร และพบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม เทากับ 18 จึง

สามารถนำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได มีคาความถี่แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการตลาดรานอาหารเกาหลี 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดธุรกิจรานอาหารเกาหล ี ความถี่ 

รสชาติของอาหาร 25 

ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 25 

มีการโฆษณาผานส่ือตาง ๆ 24 

มีรีวิว/ชื่อเสียงที่ดี 23 

สรางความจงรักภักดีตอการใชบริการ 23 

มีการจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกคา 23 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1700



 

จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 
 

     ตัวแปรที่ 1 รสชาติของอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานอาหารคือรสชาติ ตองเปนอาหารที่มีรสชาติอรอยและถูก

สุขลักษณะมีรสชาติที่ถูกปากคนไทย มีจุดเดนที่รสชาติของอาหารที่ไมเหมือนใครเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภค สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ชุติภา จันทศร และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกีรติ (2560) ที่พบวา การตัดสินใจในการใชบริการรานอาหารเกาหลี 

เปนอาหารที่มีรสชาติอรอยและถูกสุขลักษณะ 

การตั้งราคาที่เหมาะสม 22 

ภายในรานมีบรรยากาศและการตกแตงที่ดี 22 

ความหลากหลายของเมนูอาหาร 21 

การบริการอยางมีคุณภาพ 21 

ทำเลที่ตั้งรานเขาถึงไดงาย 20 

หนาตาความสวยงามของอาหาร 20 

รานมีเวลาเปด-ปดที่ชัดเจน 20 

มีรูปแบบที่แตกตางจากรานอาหารประเภทอื่นๆ 19 

มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 19 

ความสะอาดของอาหาร, เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ และภายในราน 18 

พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี 18 

มีการตอบสนองที่ดีตอลูกคา 18 

การสรางบริการใหเปนที่รูจักและประทับใจ 18 

ตามกระแสเกาหลี 18 

การใหบริการที่รวดเร็ว 18 

มีสารอาหารครบถวนและเปนประโยชนตอรางกาย 18 

มีการจัดอบรมพนักงานกอนการใหบริการลูกคา 18 

พนักงานมีความชำนาญและมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 18 

มีความนาเชื่อถือในการใหบริการ 18 

มีการส่ือสารที่ดีและชัดเจนกับลูกคา 18 

รานมีชองทางการจำหนายที่หลากหลายรวมถึงบริการจัดสง 18 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกภายในราน 18 

รานมีที่จอดรถที่เพียงพอ 18 

ความปลอดภัยในการใชบริการ 18 

พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย 18 

มีการเปดเพลงสรางบรรยากาศ 18 

ชองทางการจายเงินที่ถูกตอง แมนยำ และหลากหลาย 18 

มีรสชาติและกล่ินอายดั้งเดิมของเกาหลีใต 18 
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     ตัวแปรที่ 2  ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารมีการเลือกสรรวัตถุดิบที่คุณภาพ ใชวัตถุดิบที่สดใหม

แตกตางจากรานอาหารทั่วไป สดใหม สะอาด สอดคลองกับผลการวิจัยของ คุณวุฒิ วัฒนพิมล (2554) ที่พบวา คุณภาพของ

วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารเกาหลีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการของผูใชบริการมากที่สุด 

     ตัวแปรที่ 3 มีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ การนำเสนอขอมูลของรานผานสื่อ การโฆษณารานอาหารผานเว็บไซต โซเชียล

มีเดีย โทรทัศน หรือปายหนาราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจริญขวัญ วงคเพ็ญ (2558) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญ

ตอการไดรับขอมูลโปรโมชั ่นเกี ่ยวกับรานอาหารเกาหลีผานทางสื่อสังคมออนไลน และนำไปตัดสินใจในการใชบริการ

รานอาหารเกาหลี 

     ตัวแปรที่ 4 มีรีวิว/ชื่อเสียงที่ดี ทางรานไดรับการรีวิวจากเว็บไซตสื่อโซเชียลตางๆ วาเปนรานอาหารเกาหลียอดนิยม มี

การบอกตอ และพูดถึงประสบการณดี ๆ ที่ไดรับจากการใชบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวี 

(2561) ที่พบวา ผูบริโภคมีการคนหาขอมูลรานจากการรีวิวในสื่อออนไลนและเว็บไซตของรานมากอนเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในใชบริการ 

     ตัวแปรที่ 5 สรางความจงรักภักดีตอการใชบริการ เมื่อลูกคารูสึกพึงพอใจตอการใหบริการจะสามารถสรางความ

จงรักภักดีใหเกิดขึ้นกับทางรานได มีการกลับมาใชบริการซ้ำจนใชบริการการเปนประจำ มีความภาคภูมิใจในการใชบริการ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจริญขวัญ วงคเพ็ญ (2558) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญในการเลือกรับประทานรานอาหาร

เกาหลีอยูเปนประจำและมีความภูมิใจที่ไดใชบริการรานอาหารเกาหลี เกิดความรูสึกอยากที่จะเขาไปใชบริการรานอาหาร

เกาหลีรานนั้นทุกครั้งที่นึกถึงอาหารเกาหลีและเกิดการเขาไปใชบริการอยูเปนประจำ 

     ตัวแปรที่ 6 มีการจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกคา การจูงใจผูบริโภคโดยใชคูปองหรือสวนลด มีการจัดราคาพิเศษใหกับนกัเรียน 

นักศึกษา วันสำคัญตางๆ มีบัตรสะสมแตมเพื่อใชเปนสวนลดในครั้งถัดไป สอดคลองกับผลการวิจัยของ นารญา พงไทยสงค 

(2555) พบวา กลุมตัวอยางจะใหความสำคัญกับโปรโมชั่นของทางรานที่มีสวนลดใหแกลูกคาในวันสำคัญตางๆ เชน วันเกิด 

     ตัวแปรที่ 7 การตั้งราคาที่เหมาะสม ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ สมเหตุสมผลคุมคากับ

การบริการ โดยการกำหนดราคานั้นสามารถสรางคุณคาการรับรูของสินคาและบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุติภา จัน

ทศร และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกีรติ (2560) ที่พบวา ผูใชบริการรานอาหารเกาหลีตัดสินใจใชบริการรานอาหารเกาหลีเนื่องจาก

ราคาอาหารเหมาะสม  

     ตัวแปรที่ 8 ภายในรานมีบรรยากาศและการตกแตงที่ดี บรรยากาศและการตกแตงภายในรวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบมี

ความสวยงาม ทันสมัย ถายทอดเอกลักษณเฉพาะของทางราน มีความสวยงามสไตลเกาหลี สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิริน

ทิพย หอมขจร (2556) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารในรานอาหาร

เกาหลี คือ บรรยากาศดี การตกแตงเหมือนประเทศเกาหลี 

     ตัวแปรที่ 9 ความหลากหลายของเมนูอาหาร มีความหลากหลายของเมนูอาหารไมวาจะเปนปงยาง ทอด ผัด แกงหรือ

ซุป อาหารเซต มีผักและเครื่องเคียงที่หลากหลาย มีจำนวนเมนูใหเลือกสรรปริมาณมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจริญ

ขวัญ วงคเพ็ญ (2558) ที่พบวา ผูบริโภคมีความคาดหวังกับรสชาติที ่มีความอรอยของอาหารเกาหลีและรวมถึงการมี

เมนูอาหารเกาหลีใหเลือกหลากหลายทำใหผูบริโภคอยากที่จะเขาไปใชบริการรานอาหารเกาหลีมากยิ่งขึ้น 

     ตัวแปรที่ 10 การบริการอยางมีคุณภาพ การใหบริการอยางมีคุณภาพ ถูกตองครบถวน รวดเร็ว พนักงานมีกิริยามารยาท

ที่ดี และคงไวซึ่งบริการคุณภาพที่มีการพัฒนา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ เนาวรัตน แกวสัตยา (2552) ที่พบวา ปจจัยลักษณะภายนอกที่ทำใหผูบริโภคเลือกใชบริการรอยละ78.5 คือ

ความคุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพอาหารและคุณภาพการบริการที่กลุมตัวอยางคาดหวัง 

     ตัวแปรที่ 11 ทำเลที่ตั้งรานเขาถึงไดงาย สถานที่ตั้งของรานคางายตอการใชบริการ ทำเลที่ตั้งของรานตั้งอยูถนนสาย

หลักที่ผูคนมักใชสัญจรกันเปนประจำ สามารถมองเห็นรานไดชัดเจน สะดวกและงายตอการเดินทาง สอดคลองกับผลการวิจัย
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ของ ขวัญเรือน อัมพวา (2556) ที่พบวา ปจจัยดานสถานที่มีผลระดับมาก ไดแก ทำเลที่ตั ้งไมพลุกพลานหรือไมแออัด

จนเกินไป ติดถนนใหญไป-มาไดสะดวก 

     ตัวแปรที่ 12 หนาตาความสวยงามของอาหาร มีการตกแตงจานที่สวยงามเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจที่จะรับประทาน 

จัดวางไดสวยงาม มีการออกแบบใหหนาตาและการตกแตงมีความโดดเดนแตกตางจากรานอาหารประเภทอื่นๆ หนาตานา

รับประทาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทิพย หอมขจร (2556) ที่พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกรานอาหารเกาหลีในระดับมาก ไดแก อาหารสะอาด สีสันสวยงาม ความสวยงามของการจัดเรียงอาหารและเครื่องดื่ม 

     ตัวแปรที่ 13 รานมีเวลาเปด-ปดที่ชัดเจน ควรระบุเวลาทำการใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภครับทราบและสามารถเลือกมาใช

บริการไดตามสะดวก รวมถึงเปนการชวยใหทางรานมีการจัดการในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบใหเพียงพอในการใหบริการ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทิพย หอมขจร (2556) ที่พบวา ปจจัยยอยดานการจัดจำหนายที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

รานอาหารเกาหลีในระดับปานกลาง ไดแก การมีเวลาเปด-ปด ที่แนนอน  

     ตัวแปรที่ 14 มีรูปแบบที่แตกตางจากรานอาหารประเภทอื่นๆ ผูบริโภคมีความสนุกสนานกับรูปแบบที่แปลกใหม มี

ความเปนเอกลักษณ ความแตกตางดานการบริการ สอดคลองกับบทความของ บุญอยู ขอพรประเสริฐ (2548) กลาววา เมื่อ

พูดถึงอาหารเกาหลีจะนึกถึงการสรางประสบการณใหมใหถือวาเปนจุดเดนสําคัญของรานอาหารเกาหลีที่สรางการแทนที่

รานอาหารเดิมๆที่มีอยูในตลาด 

     ตัวแปรที่ 15 มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา สามารถเขาถึงลูกคาอยางครอบคลุมและตอเนื่อง มีความเขาใจ

เกี่ยวกับรสนิยมลูกคาไดดี ดูแลลูกคาเหมือนเปนคนในครอบครัวของเราเอง ควรมีการติดตอและสอบถามผลการใชบริการ

อยางตอเนื่อง สอดคลองกับบทความของ Luecke and Collis (2005) ฐานความสัมพันธที่ดีตอลูกคา จะสรางความภักดีให

เกิดขึ้นกับลูกคาซึ่งจะสงผลใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว 

     ตัวแปรที่ 16 ความสะอาดของอาหาร, เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ และภายในราน ความสะอาดภายในรานอาหาร ภาชนะ 

แกวน้ำและอุปกรณตางๆที่ใชประกอบอาหารและรับประทานสะอาด อยูในสภาพใหม สอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทิพย 

หอมขจร (2556) พบวา ปจจัยดานสิ่งนำเสนอทางกายภาพ ที่มีผลตอการตัดสินใจการเลือกรานอาหารเกาหลี ในระดับมาก

ที่สุด ไดแก สถานที่ใหบริการสะอาด ระบบถายเทอากาศดี จาน ชอน/ซอม แกวน้ำ และอุปกรณตางๆมีความสะอาด 

     ตัวแปรที่ 17 พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี พนักงานมีกิริยามารยาทที่ดี บุคลิกภาพและลักษณะที่เปนเอกลักษณในการ

ใหบริการลูกคา มีใจรักในการบริการ ใหบริการดวยความเต็มใจ เปนมิตรมีความเปนกันเองแตตองสุภาพ มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ

หนาตายิ้มแยมแจมใส สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวี (2561) ที่พบวา รานอาหารสไตลเกาหลีมีพนักงาน

ที่มีรูปลักษณ บุคลิกภาพที่ดี และลักษณะที่เปนเอกลักษณในการใหบริการ ใหความสนใจและใสใจกับลูกคา  

     ตัวแปรที่ 18 มีการตอบสนองที่ดีตอลูกคา สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ

เหมาะสม ทำใหลูดคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบริการ เอาใจใสลูกคาใหมากที่สุดไมนิ่งเฉยตอความตองการของลูกคา 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุติภา จันทศร และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกีรติ (2560) ที่พบวา สวนใหญเลือกใชบริการรานอาหาร

เกาหลีที่มีลักษณะเดน คือ พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคามากที่สุด 

     ตัวแปรที่ 19 การสรางบริการใหเปนที่รูจักและประทับใจ มีการบริการที่เปนไปดวยความเรยีบรอย สรางความประทับใจ 

ไดรับประสบการณดี ๆรูสึกพึงพอใจตอการใหบริการ เพื่อเปนการกระตุนและสรางความพึงพอใจดึงดูดผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อ

และกลับมารับประทานอีกครั้ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ นารญา พงไทยสงค (2555) ที่พบวา ปจจัยสำคัญของ

ความสำเร็จของธุรกิจบริการ ไดแก การบริการที่เปนไปดวยความเรียบรอยและสรางความประทับใจใหลูกคาที่มาใชบริการ  

     ตัวแปรที่ 20  ตามกระแสเกาหลี กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี ไมวาจะเปน อาหาร ซีรีส ดารา ศิลปนK-pop เชน มีฉาก

อาหารในซีรีสจึงทำใหอยากรับประทานอาหารเกาหลี มีศิลปนดาราเปนพรีเซนเตอรใหกับสินคา หรือบริโภคสินคานั้นๆ จึงทำ
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ใหเกิดความอยากบริโภคตาม สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชญาณ ลำเภา (2556) ที่พบวาการรับรูกระแสเกาหลีนิยมโลก มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี  

     ตัวแปรที่ 21 การใหบริการที่รวดเร็ว ความรวดเร็วในการใหบริการ ที่ถูกตองและเต็มใจ ไมปลอยใหมีระยะเวลาในการ

รอคอยอาหารหรือการรับบริการเปนเวลานาน เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

รสสุคนธ รสชะเอม (2553) ที่พบวา เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันในเรื่องพนักงาน

ตองบริการดวยความรวดเร็ว 

     ตัวแปรที่ 22 มีสารอาหารครบถวนและเปนประโยชนตอรางกาย เปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ มีสารอาหารที่จำเปนและไม

เปนอันตรายตอรางกาย มีประโยชนและคุณคาสารอาหาร สามารถเสริมสรางสุขภาพใหแกผูที่รับประทานได สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ชุติภา จันทศร และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกีรติ (2560) ที่พบวา ผูใชบริการรานอาหารเกาหลี จะมีการตัดสินใจใช

บริการรานอาหารเกาหลีที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพแตกตางกัน ไมแตกตางกันเนื่องจากอาหารเกาหลี

เปนอาหารที่คอนขางดีตอสุขภาพ สามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย ประกอบกับกระแสรักสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นและหันมา

ใสใจเรื่องอาหารในชวงหลายปที่ผานมา 

     ตัวแปรที่ 23 มีการจัดอบรมพนักงานกอนการใหบริการลูกคา ผูประกอบการควรมีการอบรมมารยาทของพนักงานใน

ดานของการใหบริการ มารยาทที่ควรแสดงตอหนาลูกคา กฎระเบียบของทางราน มีการใหความรูเกี่ยวกับรายการอาหารและ

สวนประกอบ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวี (2561) ที่พบวา รานอาหารสไตลเกาหลีควรใหความสำคัญ

กับกระบวนการอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีบุคลิกภาพ และลักษณะที่เปนเอกลักษณสำหรับการใหบริการลูกคา  

     ตัวแปรที่ 24 พนักงานมีความชำนาญและมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ พนักงานมีความรูเกี่ยวกับอาหารเกาหลีเปนอยาง

ดี มีการแนะนำอาหารใหลูกคาได สามารถบอกสวนประกอบในอาหารใหลูกคาได มีความชำนาญในการบริการและการปรุง

อาหาร สอดคลองกับผลการวิจัยของ นารญา พงไทยสงค (2555) ที่พบวา พนักงานปรุงอาหารจำเปนจะตองมีความรู

ความสามารถในการปรุงอาหารเกาหลี พนักงานสามารถแนะนำเมนูใหลูกคาได นอกจากนั้น 

     ตัวแปรที่ 25 มีความนาเชื่อถือในการใหบริการ สามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูบริโภควาจะไดรับการบริการที่ดี  

ปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพของราน จนเกิดความเชื่อมั่นในการใชบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ รสสุคนธ รสชะเอม 

(2553) ที่พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการดานกระบวนการ ไดแก การสรางความรูสึกที่ดีตลอดจนความ

เชื่อมั่นใหกับลูกคาวาจะไดรับสินคาและบริการที่ดีสมดังตั้งใจ 

     ตัวแปรที่ 26 มีการสื่อสารที่ดีและชัดเจนกับลูกคา สามารถบอกรายละเอียด แนะนำ และตอบคำถามของลูกคาไดอยาง

ถูกตองและครบถวน เพื่อผูบริโภคมีความเขาใจถึงลักษณะของการบริการและประเภทอาหารที่ใหบริการ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ พิชชาภรณ ศิริโสดา (2558) ที่พบวา เนื้อหาของสารจะตองเปนขอมูลที่ตรงไปตรงมาและสามารถบอก

รายละเอียดของรานอาหารไดอยางชัดเจน เพื่อผูบริโภคมีความเขาใจถึงลักษณะของการบริการและประเภทอาหารที่ใหบริการ 

     ตัวแปรที่ 27 รานมีชองทางการจำหนายที่หลากหลายรวมถึงบริการจัดสง ชองทางการจำหนายที่หลากหลาย เชน มี

การสั่งซื้อผานแอปพลิเคชัน หรือชองทางโซเชียลมีเดียของราน  รวมถึงมีบริการจัดสงถึงที่ เพื่อความสะดวกแกผูบริโภค และ

เปนการสงเสริมการตลาดใหกับทางราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Sudthanuch Boonyathanee (2020) ที ่พบวา 

สามารถสงเสริมการตลาดไปยังแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียซึ่งลูกคาสามารถเห็นโฆษณาไดงายผานแอปพลิเคชันการสงอาหาร 

เชน Food panda และ Grab 

     ตัวแปรที่ 28 มีสิ ่งอำนวยความสะดวกภายในราน มีสิ ่งอำนวยความสะดวกใหแกผูบริโภคที่เขามาใชบริการ เชน 

อุปกรณ/ สิ่งอำนวยความสะดวกบนโตะอาหาร ปลั๊กไฟ Wi-Fi  มีที่นั่งที่เพียงพอ สั่งอาหารผานโปรแกรมที่ทันสมัย สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ขวัญเรือน อัมพวา (2556) ที่พบวา ควรมีอุปกรณอำนวยความสะดวกบนโตะมีใหบริการอยางเพียงพอ 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวี (2561) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยวา
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รานอาหารสไตลเกาหลีมีความแตกตางดานการบริการโดยรวม ไดแก รูปแบบและขั้นตอนในการส่ังอาหารผานระบบและ

โปรแกรมที่ทันสมัย เขาใจงายและแตกตางไปจากในอดีต 

     ตัวแปรที่ 29 รานมีที่จอดรถที่เพียงพอ มีพื้นที่จอดรถรองรับเพียงพอตอผูใชบริการ กวางขวาง ปลอดภัย มีแสงไฟ

เพียงพอตอการมองเห็นและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ มีปายและลูกศรบอกทางไดอยางชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นารญา พงไทยสงค (2555) ที่พบวา การมีที่จอดรถเพียงพอ สงผลตออิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร รานอาหารเกาหลี 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการวิจัยของ Sudthanuch Boonyathanee (2020) มีขอเสนอแนะวา แมวาลูกคาจะนำรถยนต

สวนตัวมาก็ตาม ควรมีที่จอดรถสะดวกสบายไวเปนบริการอยางหนึ่ง 

     ตัวแปรที่ 30 ความปลอดภัยในการใชบริการ มีความรูสึกปลอดภัยในการใชบริการ อุปกรณภายในรานรวมถึงบริเวณ

ที่ตั ้งของรานมีความปลอดภัย มีการเช็กสภาพใหอยูในลักษณะที่พรอมใชงาน มีพื้นที่ที ่ไมแออัดจนเกินไป สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สาธิตา สุทธิไตรรงค (2557) ที่พบวา ผูใชบริการจะตองไดรับความปลอดภัยในการใชบริการไมเสี่ยง ไมเกิด

ปญหาตางๆตามมาภายหลัง ไมผิดพลาดจากการทำงานของพนักงานใหบริการ  

     ตัวแปรที่ 31 พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย พนักงานแตงกายและบริการ สุภาพ เรียบรอย มีเครื่องแบบที่เหมาะสม

กับการใหบริการ ถูกสุขอนามัยและกาลเทศะหรือเขากับบรรยากาศสไตลความเปนเกาหลี สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

รสสุคนธ รสชะเอม (2553) ที่พบวา พนักงานของรานควรมีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเครื่องแบบที่สะอาด เรียบรอยและ

เหมาะสมของพนักงานที่ใหบริการ  

     ตัวแปรที่ 32 มีการเปดเพลงสรางบรรยากาศ มีการเปดเพลงเกาหลี หรือมิวสิควิดีโอเพลงเกาหลีเพื่อสรางบรรยากาศ

ภายในราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ Dat Tuan Tran (2013) ที่พบวา ผูบริโภคที่ชื่นชอบในนักรองเกาหลีพวกเขาจะไป

ใชบริการที่รานอาหารเกาหลีเพื่อดูรูปศิลปน, มิวสิควิดีโอ และภาพยนตร  

     ตัวแปรที่ 33 ชองทางการจายเงินที่ถูกตอง แมนยำ และหลากหลาย สามารถจายเปนเงินสด บัตรเครดิต/เดบิต สแกน

คิวอารโคด หรือใชการสั่งจายเงินผานแอปพลิเคชันตางๆโดยที่คำนวณออกมาไดอยางถูกตองและแมนยำ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ อัญธิกา แกวศิริ (2560) ที่พบวา ดานกระบวนการใหบริการมีความสำคัญกับผูบริโภคในดานการคิดเงินที่

ถูกตองแมนยำ และนำเทคโนโลยีเขามาใชอำนวยความสะดวกในดานการคิดคาบริการ 

     ตัวแปรที่ 34 มีรสชาติและกลิ่นอายดั้งเดิมของเกาหลีใต มีรสชาติที่เหมือนหรือใกลเคียงกับรสชาติดั้งเดิมของประเทศ

เกาหลีใต มีการใชวัตถุดิบ สวนผสม เครื่องปรุงและมีวิธีการทำที่ตรงตามตนฉบับ มีความรูความเขาใจในรสชาติของอาหาร

เกาหลีอยางลึกซึ้ง สอดคลองกับวิจัยของ เจริญขวัญ วงคเพ็ญ (2558) ใหความหมายของรานอาหารเกาหลีวา มีวัฒนธรรมของ

คนเกาหลี รสชาติของอาหาร รวมถึงประเภทของเมนูอาหารเปนแบบสไตลของคนเกาหลีแทๆ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ

วิจัยของ นารญา พงไทยสงค (2555) กลาววา พอครัวควรมีความรูความสามารถในอาหารเกาหลี 
 

5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
     จากที่ผู ศึกษาไดวิเคราะหสิ ่งแวดลอมภายนอกทางการจัดการที่กระทบตอธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยออม ทำใหเห็น

ความสำคัญของโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คือการที่ภาครัฐมี

มาตรการนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศชวยกระตุนการใชจายและเพิ่มกำลังซื้อของผูบริโภค อาทิ มาตรการคน

ละครึ่ง มีเทคโนโลยีที่เขามาชวยในการสั่งซื้ออาหารของผูบริโภคที่งายขึ้นผานแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ตางๆ และยังมีการพัฒนา

แอปพลิเคชันใหรองรับการบริหารจัดการรานเพื่อชวยควบคุมตนทุนและคำนวณกำไรรวมถึงระบบ E- Payment ที่อำนวย

ความสะดวกใหแกลูกคาและชวยใหรานไดมีโอกาสในธุรกิจมากขึ้น ผูคนมีพฤติกรรมที่ปรับใหเขากับสถานการณวิถีใหม และ

ดวยจำนวนรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานียังมีจำนวนนอยรวมถึงจังหวัดในภาค อีสานรอยละ 

50 มีรานอาหารเกาหลีเปดใหบริการเพียง 0-2 รานเทานั้นทำใหยังมีโอกาสในการแขงขันในตลาดนี้อยู  
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     ในสวนของดานภัยคุกคามมีประเด็นที่พบคือ การระบาดของ Covid-19ที่ไมอาจคาดเดาไดประกอบกับกำลังซื้อของ

ผูบริโภคที่ยังไมฟนตัวดีและผูบริโภคยังมีตัวเลือกที่มากขึ้นในการเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลายจึงเปนสวนที่ยังตอง

คอยเฝาระวังเพราะอาจทำใหธุรกิจเกิดความลมเหลวได และสามารถสรุปองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีได 34 ตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 3  

     ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางการตลาด

รานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดมสมองกับ

ผูประกอบการรานอาหารเกาหลี นอกจากนี้ผูที่สนใจในการตลาดเรื่องดังกลาว สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไปใช

ประโยชนไดเชนกัน และหากผลการศึกษา EFA เปนไปตามเงื่อนไขผูศึกษาอาจพิจารณาใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 องคประกอบการตลาดรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี            
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การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

Analysis rate of return and risk of investment in Market for Alternative 

Investment (mai) 
 

วรวิทย จิตรพฒันากุล0

1 และ ดร.ธฤตพน อูสวัสด์ิ1

2 

Worrawit Chitpattanakul and Dr.Thitapon Ousawat 

  

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรพัยเอ็ม เอ ไอ

(mai) และหาหลักทรพัยที่มรีาคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ตามแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรพัย(CAPM) 

ขอมูลทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย ดชันีตลาด mai, ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม 8 กลุมและราคาหลักทรัพยใน mai 101 

หลักทรัพย เก็บขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแต 31 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 65 ผลการศึกษาพบวาตลอดชวงที่ศึกษาตลาด mai ให

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียอยูที่ 0.50% ตอเดอืน มีดัชนีกลุมอุตสาหกรรมที่มอีัตราผลตอบแทนสูงกวาตลาด mai 5 กลุมคือ 

เทคโนโลย,ี บรกิาร, สินคาอุปโภคบริโภค, เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, อสังหาริมทรัพยและกอสราง ผลการศึกษาในสวน

การประเมินมูลคาหลักทรพัยดวยแบบจำลอง CAPM พบวามี 25 หลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน มี 44 หลักทรัพยที่มี

ราคาสูงกวาที่ควรจะเปน และมีหลักทรัพยที่มรีาคาเหมาะสมจำนวน 32 หลักทรัพย 

 

คำสำคัญ: ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ, แบบจำลอง CAPM, ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน, ราคาสูงกวาที่ควรจะเปน, ราคา

เหมาะสม 

 

Abstract 
The objectives of this study are to study rate of return and risk of Market for Alternative Investment (mai) 

and find overvalued stock and undervalued stock by CAPM. Data which is used in this study are mai index, 

8 mai industry index, 101 Securities listed in mai from 31 March 2017 – 28 February 2022. The results 

showed the return rate of mai is 0.50% per month. There are 5 mai industry index has a higher rate of 

return than mai are Technology, Service, Consumer Product, Argo & Food Industry, Property & Construction. 

In terms of CAPM, the results showed that 25 stocks are Undervalued, 44 stocks are Overvalued and 32 

Stock are Fair Valued. 

 

Keywords: mai, CAPM, Overvalued, Undervalued, Fair Valued 
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1. บทนำ 

 

     ปจจุบันประชาชนไทยหันมาใหความสนใจกับการลงทุนมากขึ้น โดยมทีศันคติที่เชื่อวาการมีแหลงรายไดจากการทำงาน

เพียงอยางเดียวไมไดเปนแหลงรายไดที่มีความมั่นคงอีกตอไป และเชื่อวาสามารถเกษยีณอายไุดรวดเร็วยิ่งขึ้นหากประสบ

ความสำเร็จในการลงทุน การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) จงึไดรับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูลงทุนมี

โอกาสไดรับผลตอบแทนจากหลักทรพัย ทัง้ผานการรับเงินปนผล และสวนตางราคาจากการขายหลักทรพัย ในอัตราที่สูงและ

มีสภาพคลองในการซื้อขายมากกวาเมื่อเทียบกบัการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทำใหการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ถือเปนทางเลือกสำคัญในการลงทุนสำหรับประชาชนไทย เหน็ไดจากจำนวนการเปดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยที่เรงตวัขึ้นในป 

2563 – 2564 

 

ตารางที่ 1 ขอมลูจำนวนลูกคาที่เปดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยตัง้แตป 2560 – 2564 

 

ป จำนวนลูกคาทีเ่ปดบัญชี ณ สิน้ป (บัญชี) 

2560 2,189,868 

2561 2,434,011 

2562 2,766,934 

2563 3,513,997 

2564 5,221,119 

 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอม็ เอ ไอ แมจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูง แตผูลงทุนที่ไมมปีระสบการณกม็ีโอกาสที่

จะเผชิญกับความเส่ียงในระดับสูงไดเชนกัน ปจจัยสำคัญที่สงผลตอผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุที่นักลงทุนจะ

ไดรับ ขึ้นอยูกับวาผูลงทุนสามารถคัดเลือกหลักทรัพยในการลงทุนไดเหมาะสมหรือไม อยางไรก็ดีในปจจุบันขอมูลของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และการเผยแพรบทวิเคราะหหลักทรัพยกลับมีอยูอยางจำกัด ทำใหการประเมินมูล

คาที่เหมาะสมของหลักทรพัยในตลาดหลักทรพัยเอ็ม เอ ไอ สำหรับนักลงทุนรายยอยเปนไปไดยาก 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จึงสามารถชวยใหผูลงทุน

เขาใจถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย และนำไปสูการสรางกลยุทธการลงทุนเพื่อตัดสินใจ

เลือกลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ดัชนีกลุมอุตสาหกรรม mai จำนวน 8 กลุม และหลักทรัพยในดัชนี mai จำนวน 101 หลักทรัพย ระหวาง 31 มี.ค. 60 – 28 

ก.พ. 65 และประยุกตใชแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) เพื่อหาหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน 

(Undervalued)  เพื่อตัดสินใจลงทุน และหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) เพื่อหลีกเล่ียงการลงทุน 
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1.1 วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

     1.หาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาด mai และดัชนีกลุมอุตสาหกรรม mai จำนวน 8 กลุม เพื่อ

หากลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนมากกวาตลาด 

     2.ศึกษาวิเคราะหผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยในตลาด mai เพื่อหาหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนมากกวา

ตลาด 

     3.เพื ่อศึกษาหลักทรัพยที ่มีราคาสูงกวาที ่ควรจะเปน (Overvalued) และหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที ่ควรจะเปน 

(Undervalued) ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการลงทุน 

 

อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหลักทรัพย จะประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวน 1.อัตราผลตอบแทน

ที่แทจริง 2.อตัราเงินเฟอที่คาดวาจะเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ลงทนุ 3.สวนชดเชยความเส่ียงของหลักทรัพยที่ลงทุน อัตรา

ผลตอบแทนที่แทจรงิ และอัตราเงินเฟอนั้นคือผลตอบแทนที่ไมมีความเส่ียงซึง่เปนผลตอบแทนขั้นตนที่ผูลงทุนตองการ

เหมือนกัน ขณะที่สวนชดเชยความเส่ียง(Risk Premium) คืออัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มที่เกดิขึ้นจากความเส่ียงของ

หลักทรัพยที่เลือกลงทุน อยางไรก็ดกีารลงทุนมีโอกาสที่ผูลงทนุจะไมไดผลตอบแทน หรืออาจสูญเสียเงินลงทนุก็ได การ

คาดหวังอตัราผลตอบแทนนั้นจงึเปนไปตามความสัมพันธระหวางความเส่ียงและอัตราผลตอบแทน โดยที่ผูลงทุนมกัจะ

คาดหวังอตัราผลตอบแทนที่สูงขึ้น หากการลงทุนนั้นมีความเส่ียงสูงขึ้น ในทางตรงกันขามหากการลงทุนนั้นมีความเส่ียงต่ำ 

อัตราผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวังจะลดลง (ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย, 2564) 

 

แนวคิดในการสรางเสนหลกัทรัพย (Security Market Line) 

 

หากการลงทุนมกีารกระจายความเส่ียงที่สมบรูณแลว ความเส่ียงที่ลงเหลืออยูสำหรับผูลงทุนคือ ความเส่ียงที่เปนระบบ

(Systematic Risk) หรือความเส่ียงของตลาดทีไ่มสามารถกำจดัออกไปไดโดยการกระจายลงทุน ซึ่งใชคา β เปนตัวชี้วัด 

ดังนั้นหากหลักทรัพยนั้นมีคา β สูง ผูลงทุนยอมตองการสวนชดเชยความเส่ียงที่สูงขึ้นเชนกนั ทำใหอัตราผลตอบแทนที่

คาดหวังจากหลักทรัพยนั้นสูงกวาหลักทรัพยทีม่ีคา β ต่ำกวา โดยความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนทีค่าดหวังและความ

เส่ียงทีว่ัดดวยคา β สามารถนำมาแสดงในรูปเสนตรง Security Market Line (SML) จุดดุลยภาพของอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย(Fair Valued) จะอยูบนเสน SML 

 

แบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) 

 

ความสัมพันธระหวางความเส่ียง และอัตราผลตอบแทนที่ไดจาก Security Market Line จะถูกเรียกวา แบบจำลองในการ

กำหนดราคาหลักทรพัย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) แบบจำลองถกูพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการหลายทานในเวลา

ใกลเคียงกัน ไดแก Sharpe Treynor และถูกพัฒนาในเวลาตอมาโดย Lintner Mossin แบบจำลองทำหนาที่ในการแสดงถงึ

อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ ณ ระดับความเส่ียงทีเ่ปนระบบที่วัดดวยคา β หากหลักทรัพยมีความเส่ียงที่เปนระบบ
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หรือ คา β สูงอตัราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากหลักทรพัยนั้นยอมตองสูงขึ้นตามสวนชดเชยความเส่ียงดวย ผลลัพธของ 

CAPM จะแสดงออกมาในรูปแบบอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุนในหลักทรัพยหนึ่ง ๆ จะเทากับอตัรา

ผลตอบแทนที่ปราศจากความเส่ียง (Rf) บวกดวยผลคูณระหวางสวนชดเชยความเส่ียงและคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรพัย

ที่นำมาคำนวณ 

หากหลักทรพัยนั้นมีอัตราผลตอบแทนไมเปนไปตามแบบจำลอง หมายความวาหลักทรัพยนัน้มีมูลคาที่แตกตางไปจากทฤษฎี

หากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยอยูเหนือเสน Security Market Line หมายความวาหลักทรพัยนั้นมีอตัราผลตอบแทน

สูงกวาทฤษฎี เปนหลักทรัพยทีม่ีราคาต่ำกวาทีค่วรจะเปน(Undervalued) ผูลงทุนจะเขาซื้อหลักทรัพย ขณะที่ผูถือหลักทรพัย

จะไมขายออกมา หากอัตราผลตอบแทนของหลักทรพัยอยูต่ำกวาเสน Security Market Line หมายความวาหลักทรัพยนั้นมี

อัตราผลตอบแทนต่ำกวาทฤษฎี เปนหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน(Overvalued) ผูลงทุนจะขายหลักทรัพยนั้น 

ขณะที่ผูถอือยูกต็องการขายหลักทรัพยออกมาเชนกัน 

 

 
 

รูปที่ 1 การประเมินราคาหลักทรัพยตามแบบจำลอง CAPM 

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 

พรวรรณ นันทแพศย (2550) ไดศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย(SET) โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางคือ หลักทรัพยตามหมวดธุรกจิที่มีมูลคาการซื้อขายรวมสูงสุด 5 อันดับ

แรก ไดแก 1. กลุมพลังงาน 2. กลุมธนาคาร 3. กลุมเทคโนโลยีและการส่ือสาร 4. กลุมพัฒนาอสังหาริมทรพัย 5. กลุมวัสดุ

กอสราง มาหาผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย และนำมาคำนวณแบบจำลอง CAPM โดยศึกษาตัง้แตป 2546 – 

2550 เพื่อหาวาหลักทรัพยในแตละกลุมมีผลตอบแทนและความเส่ียงเปนเทาใด และมีหลักทรัพยใดที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะ

เปน(Overvalued) และราคาตำ่กวาที่ควรจะเปน(Undervalued) 

ผลการศึกษาพบวามีเพียงดัชนหีลักทรัพยกลุมพลังงาน เทคโนโลยีและการส่ือสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกวาดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยพบวากลุมพลังงานจำนวน 13 

หลักทรัพย มีหลักทรพัยทีร่าคาต่ำกวาที่ควรจะเปนมากที่สุดจำนวน 9 หลักทรัพย หลักทรัพยกลุมธนาคารจำนวน 10 

หลักทรัพย มีหลักทรพัยทีร่าคาต่ำกวาที่ควรจะเปน 4 หลักทรัพย หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีและการส่ือสารทัง้หมด 14 

หลักทรัพย มีหลักทรพัยทีร่าคาต่ำกวาที่ควรจะเปนทั้งหมด 7 หลักทรัพย กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งหมด 32 หลักทรัพย มี
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หลักทรัพยที่ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปนทั้งหมดเพียง 3 หลักทรพัย กลุมวัสดกุอสรางทัง้หมด 16 หลักทรัพย มหีลักทรัพยที่ราคา

ต่ำกวาที่ควรจะเปนทั้งหมด 4 หลักทรัพย  

 

ปยะชัย ทองศรี (2551) ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) 

เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET Index) โดยการแบงกลุมหลักทรพัย mai จำนวน 20 หลักทรัพยโดย

คัดเลือกจาก 8 อุตสาหกรรม และหลักทรัพยใน SET Index จำนวน 20 หลักทรพัย จาก 8 อุตสาหกรรมเชนเดียวกัน มา

เปรียบเทียบผลตอบแทนทีเ่กิดขึ้นระหวางป 2545 – 2551 และคำนวณแบบจำลอง CAPM เพื่อหาวาหลักทรัพยในแตละกลุม

มีผลตอบแทนและความเส่ียงเปนเทาใด และมีหลักทรัพยใดทีม่ีราคาสูงกวาทีค่วรจะเปน(Overvalued) และราคาต่ำกวาทีค่วร

จะเปน(Undervalued) 

ผลการศึกษาพบวาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีอตัราผลตอบแทนสูงกวาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ขณะที่สัดสวนหลักทรัพยที่ราคาซื้อขายต่ำกวาทีค่วรจะเปนใน mai มีไมแตกตางจาก SET Index โดยหลักทรัพย

ที่ศึกษาใน mai ทั้งหมด 20 หลักทรพัยมีหลักทรัพยทีร่าคาต่ำกวาที่ควรจะเปนจำนวน 9 หลักทรัพย และมีหลักทรัพยที่ราคา

สูงกวาที่ควรจะเปนจำนวน 11 หลักทรัพย ขณะที่หลักทรัพยทีศึ่กษาใน SET Index ทั้งหมด 20 หลักทรัพยมีหลักทรัพยที่

ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปนจำนวน 10 หลักทรัพย และราคาสูงกวาที่ควรจะเปน 10 หลักทรัพย 

 

วัชรพล บูระชาติ (2553) ศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงและผลการดำเนินงานของหลักทรพัยในเอ็ม เอ ไอ โดยศึกษา

อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรพัยในเอ็ม เอ ไอ จำนวน 40 หลักทรพัยระหวางป 2550 – 2552 

ผลการศึกษาการคำนวณแบบจำลอง CAPM พบวา หลักทรัพยใน mai ที่คัดเลือกทัง้หมด 40 หลักทรัพย มีเพยีง 6 หลักทรัพย

เทานั้นที่มรีาคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) และมีหลักทรัพยที่ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ซึง่เปน

หลักทรัพยที่ลงทุนไดทัง้หมด 34 หลักทรัพย  

 

บดินทรเดช แกวสีเคน, นารี ผากา, มัลลิกาสหีาไชย, รัตนากร ผุดผอง, นัชชา โยธานัก (2562) ไดศึกษาผลตอบแทนที่

ปรับความเส่ียงของหุนสามัญจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

โดยมาตรวดั Jensen’s Alpha ระหวางป 2557 – 2561 โดยแบงการศึกษาเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศ

ไทยจำนวน 450 หลักทรัพย หลักทรพัยในเอ็ม เอ ไอ จำนวน 75 หลักทรัพย เพื่อหาหลักทรพัยที่มีอตัราผลตอบแทนสวนเกิด 

(Excess Return) จากตลาดหลักทรพัย 

ผลการศึกษาพบวา Jensen’s Alpha ของทัง้ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรพัยเอ็ม เอ ไอ ไมตางจาก

ศูนย หรือไมสามารถเอาชนะตลาดได แตหากแยกศึกษาตามหมวดธรุกิจพบวาตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอหมวด

อสังหาริมทรพัยและกอสรางมคีา Jensen Alpha เปนบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถติิที่ 1.68%  

 

วิไลวรรณ เทีย่งตรง (2561) ศึกษาความเส่ียง ผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของหลักทรัพยกลุมบรกิารทางการ

ทองเที่ยวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชแบบจำลอง CAPM ระหวางวันที่ 1 มนีาคม 2559 ถงึ 30 เมษายน 2560 

โดยมี 11 หลักทรัพยทีท่ำการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวามีหลักทรัพยทั้งหมด 8 หลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน(Undervalued) ไดแก ERW GRAND 

GREEN LRH MANRIN OHTL ROH และ SHANG มี 3 หลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ไดแก ASIA 

CENTEL และ CSR 
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3. วิธีการศึกษา 

 
ขอมูลที่ใชในงานวิจัย  

     ขอมูลทีใ่ชในการศึกษาเปนขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลตัง้แต 31 มี.ค. 60 – 28 ก.พ. 65 

จำนวน 60 เดือน ไดแก ดัชนีปดรายเดือนของตลาด mai, ดัชนีปดรายเดือนของกลุมอตุสาหกรรม mai จำนวน 8 กลุม, ราคา

ปดรายเดือนของหลักทรัพยในตลาด mai ที่มขีอมูลการซื้อขายครบตลอดชวงที่ศึกษาจำนวน 101 หลักทรัพย  และอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 เดอืน  

 
ขั้นตอนการศึกษา 

     นำขอมูลราคาปดของดัชนตีลาดหลักทรัพย และหลักทรพัยที่เก็บรวบรวมมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง

เปนรายเดือน เพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงทีไ่ดเปนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียและความเส่ียงเฉล่ียตอเดือน 

     หลังจากนั้นนำขอมูลอัตราผลตอบแทนมาคำนวณคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพย โดยคำนวณคาความแปรปรวน

รวมระหวางอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยใน mai และอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย mai กบัคาความ

แปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย mai โดยสามารถคำนวณไดตามสมการ 2 

 

βi =  

 

     สมการที่ (1) การคำนวณคาสัมประสิทธิ์เบตา 

COV คือ คาความแปรปรวนรวมของ Ri และ Rm 

VAR คือ คาความแปรปรวนของ Rm 

βi คือ คาสัมประสิทธ์ิที่แสดงความเสี่ยงที่เปนระบบของหลักทรพัย i (คาเบตา) 

 

    หลังจากคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยทัง้หมด 101 หลักทรัพยแลว นำขอมูลที่ไดมาคำนวณแบบจำลอง 

CAPM เพื่อหาอัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่ควรจะเปนตามทฤษฎี เพื่อนำไปเปรยีบเทียบกับผลตอบแทนทีเ่กิดขึ้นจรงิของ

หลักทรัพย หากอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมากกวาผลตอบแทนที่ควรจะเปนตามแบบจำลอง CAPM หมายความวา

หลักทรัพยมรีาคาต่ำกวาที่ควรจะเปน หากผลตอบแทนทีเ่กิดขึ้นจรงิต่ำกวาแบบจำลอง CAPM หมายความวาหลักทรัพยมี

ราคาสูงกวาที่ควรจะเปน โดยสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนไดตามสมการ 2 

 

E(ri) = Rf + βi(Rm - Rf) 

     สมการที่ (2) การคำนวณแบบจำลองกำหนดราคาหลักทรัพย 

 

โดยที่  E(ri) = อัตราผลตอบแทนทีผู่ลงทุนคาดหวังจากหลักทรัพย I 

Rf = อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free rate) 

Rm = อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังจากตลาด 

(1) 

(2) 
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βi = คาสัมประสิทธิ์เบตา แสดงความเส่ียงที่เปนระบบของหลักทรัพย 

 

     นำขอมูลอตัราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ควรจะเปนตามแบบจำลอง CAPM, อัตราผลตอบแทนที่เกดิขึ้นจริงของ

หลักทรัพย และคาสัมประสิทธิ์เบตามาใชในการสรางเสนหลักทรัพย(SML) หลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปนจะถกูแสดง

อยูบนเสน SML ขณะที่หลักทรพัยที่มรีาคาสูงกวาที่ควรจะเปนจะถูกแสดงอยูตำ่กวาเสน SML  

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
     ผลการศึกษาจะแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของดัชนีตลาดหลักทรัพย 

 

ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของดัชนี 

กลุมหลักทรัพย อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

mai TRI 0.50% 6.62% 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.58% 8.15% 

สินคาอุปโภคบริโภค 0.61% 9.37% 

ธุรกิจการเงิน 0.14% 9.30% 

สินคาอุตสาหกรรม 0.31% 6.12% 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 0.53% 10.05% 

ทรัพยากร 0.09% 9.55% 

บริการ 0.88% 7.08% 

เทคโนโลยี 1.06% 7.25% 

 

     จากตารางที่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาด mai และดัชนีกลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 กลุม พบวา 

ตลาด mai ใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 0.50% มี 5 กลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา

ตลาด mai คือ เทคโนโลยี 1.06% บริการ 0.88% สินคาอุปโภคบริโภค 0.61% เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.58% 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 0.53% มี 3 กลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวาตลาด mai คือ สินคา

อุตสาหกรรม 0.31% ธุรกิจการเงิน 0.14% ทรัพยากร 0.09% ในดานความเสี่ยงตลาด mai มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 

6.62% โดยที่ไมมีกลุมดัชนีใดเลยที่มีความเสี่ยงต่ำกวาตลาด ยกเวนกลุมสินคาอุตสาหกรรมที่มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 

6.12%  

 

สวนที่ 2 อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงของหลักทรัพย และผลประเมินตามแบบจำลอง CAPM 

 

ตารางที ่ 3 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี ่ยงของหลักทรัพยกับตลาด mai และผลการประเมินตาม

แบบจำลอง CAPM 
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ชื่อยอ 
ผลประเมินตามแบบจำลอง 

CAPM 
ชื่อยอ 

ผลประเมินตามแบบจำลอง 

CAPM 

ABICO ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน META ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

JCKH ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน PPS ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

KASET ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน PROUD ราคาเหมาะสม 

TACC ราคาเหมาะสม PSG ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

TMILL ราคาเหมาะสม SMART ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

XO ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน TAPAC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

ALPHAX ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน THANA ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

BGT ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน PSTC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

ECF ราคาเหมาะสม SEAOIL ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

EFORL ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน SR ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

HPT ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน STOWER ราคาเหมาะสม 

JUBILE ราคาเหมาะสม TAKUNI ราคาเหมาะสม 

MOONG ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน TPCH ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

NPK ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน TRT ราคาเหมาะสม 

TMC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน UMS ราคาเหมาะสม 

ACAP ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน UPA ราคาเหมาะสม 

AF ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน AKP ราคาเหมาะสม 

AIRA ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน ARIP ราคาเหมาะสม 

BROOK ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน ATP30 ราคาเหมาะสม 

GCAP ราคาเหมาะสม AUCT ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

LIT ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน BOL ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

CHO ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน CMO ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

CHOW ราคาเหมาะสม DV8 ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

CIG ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน FSMART ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

COLOR ราคาเหมาะสม FVC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

CPR ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน HARN ราคาเหมาะสม 

FPI ราคาเหมาะสม HEMP ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

KCM ราคาเหมาะสม KOOL ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

MBAX ราคาเหมาะสม LDC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 
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ชื่อยอ 
ผลประเมินตามแบบจำลอง 

CAPM 
ชื่อยอ 

ผลประเมินตามแบบจำลอง 

CAPM 

NDR ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน MORE ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

PDG ราคาเหมาะสม NBC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

PIMO ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน NCL ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

PJW ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน NEWS ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

PPM ราคาเหมาะสม NINE ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

RWI ราคาเหมาะสม OTO ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

SALEE ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน PHOL ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

SANKO ราคาเหมาะสม PICO ราคาเหมาะสม 

SWC ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน QLT ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

TMI ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน RP ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

TMW ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน SPA ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

UBIS ราคาเหมาะสม TNDT ราคาเหมาะสม 

UEC ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน TNH ราคาเหมาะสม 

UKEM ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน TNP ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

UREKA ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน TVD ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

YUASA ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน TVT ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

ARROW ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน WINNER ราคาเหมาะสม 

BSM ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน IRCP ราคาเหมาะสม 

DIMET ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน PLANET ราคาเหมาะสม 

HYDRO ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน SIMAT ราคาเหมาะสม 

JSP ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน SPVI ราคาต่ำกวาท่ีควรจะเปน 

K ราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน   

 

     จากตารางที่ 2 การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยพบวามีหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกวา

ตลาด mai จำนวน 59 หลักทรัพย และมีหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด mai จำนวน 42 หลักทรัพย  

     ในสวนผลการประเมินแบบจำลอง CAPM พบวามีหลักทรัพยที่ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ซึ่งนักลงทุน

ควรพิจารณาลงทุนจำนวน 25 หลักทรัพย  และมีหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ซึ่งนักลงทุนควร

หลีกเล่ียงลงทุนจำนวน 44 หลักทรัพย ขณะที่หลักทรัพยที่มีหลักทรัพยที่มีราคาเหมาะสมอยูที่ 32 หลักทรพัย 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากผลการศึกษาสรุปไดวา มี 5 กลุมอุตสาหกรรมที่สามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินจากตลาด mai คือ เทคโนโลยี 

1.06% บริการ 0.88% สินคาอุปโภคบริโภค 0.61% เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.58% อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

0.53% และมีเพียง 3 กลุมอุตสาหกรรมที่ไมสามารถสรางผลตอบแทนสวนเกินจากตลาด mai คือ สินคาอุตสาหกรรม 0.31% 

ธุรกิจการเงิน 0.14% ทรัพยากร 0.09% ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ บดินทรเดช แกวสีเคน (2562) ที่ไดศึกษาผลตอบแทนที่

ปรับความเสี่ยงของหุนสามัญของการลงทุนในหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพยเอ็ม 

เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen’s Alpha ซึ่งพบวา มีกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเพียงกลุมเดียวที่มีอัตราผลตอบแทน

สูงกวาตลาด mai ในขณะที่อีก 7 กลุมอุตสาหกรรมไมสามารถสรางผลตอบแทนชนะตลาดได 

 

     การศึกษาในสวนอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยสรุปไดวา มีหลักทรัพยจำนวน 59 หลักทรัพยที่สามารถ

สรางผลตอบแทนชนะตลาด mai ได และมี 42 หลักทรัพยที่ไมสามารถสรางผลตอบแทนชนะตลาด mai ได ในสวนผลการ

ประเมินแบบจำลอง CAPM พบวามีหลักทรัพยที่ราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาลงทุน

จำนวน 25 หลักทรัพย และมีหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ซึ่งนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงลงทุนจำนวน 

44 หลักทรัพย ขณะที่หลักทรัพยที่มีหลักทรัพยที่มีราคาเหมาะสมอยูที่ 32 หลักทรัพย 

 

ขอเสนอแนะ 
 

     1.ผูลงทุนควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ำกวาตลาด mai แตมีความเสี่ยงสูงกวา

ตลาด mai ไดแก 1.กลุมธุรกิจการเงิน 2.กลุมทรัพยากร และควรพิจารณาลงทุนเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราผลตอบแทน

มากกวาตลาด mai แตมีความเสี ่ยงสูงกวาเล็กนอยไดแก 1.เทคโนโลยี 2.บริการ 3.สินคาอุปโภคบริโภค 4.เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร  

     2.พิจารณาเลือกลงทุนเฉพาะในหลักทรัพยที่มีราคาต่ำกวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ซึ่งมีอยูทั้งส้ิน 25 หลักทรัพย 

     3.หลีกเล่ียงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ทั้งหมด 44 หลักทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1719



บรรณานุกรม 
 

ฝายพัฒนาความรู ผ ู ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (2564). หลักการลงทุน.(พิมพครั ้งที่ 1). 

กรุงเทพมหานคร 

 

พุฒิกานต ชูวิทยสกุลเลิศ. (2561). อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในกลุมหลักทรัพย SETHD. วารสารสุทธิ

ปริทัศน, 33(105), 164-174. 

 

สุจิตรา จิตรีเมต. (2559). การประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยใช

แบบจำลอง 3 ปจจัยของ Fama-French. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1720



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถือครองเงินสดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Determinants of Cash Holding of Listed Company in Stock Exchange of 

Thailand 

วรัมพร สุรียพรหมศิลป01 และ สุธาวัลย พฤกษอำไพ2

Varumporn Sureepromsilp and Suthawan Prukumpai 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอทิธิพลตอการถอืครองเงินสดของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 

แหงประเทศไทย โดยใชกลุมประชากรในการศึกษาครัง้นี้เปนขอมูลทางการเงินรายไตรมาส ในชวงเวลาไตรมาสที่ 1 ปพ.ศ. 2561 - 

ไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ. 2563 จำนวน 405 บรษิทั รวมทั้งส้ิน 4,680 รายการ โดยใชการวเิคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ แบบ 

Fixed Effect Regression Model เพือ่หาความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานขนาดกิจการ, กระแสเงินสด, ความผันผวน 

ของกระแสเงินสด และสถานการณแพรระบาดไวรสัโควดิ-19 มีนัยสำคัญทางสถิติเชิงบวกตอการถือครองเงนิสดของบริษทั ในทาง 

กลับกันความเส่ียงทางการเงินและสินทรัพยสภาพคลองนัยสำคัญทางสถติิเชิงลบตอการถือครองเงินสดของบริษทั ทัง้นี้จากการ 

วิจัยในครั้งนี้ไมพบความสัมพันธอยางมีนยัสำคัญของปจจัยดานโอกาสในการลงทุน และการจายเงินปนผล 

คำสำคัญ: การถือครองเงินสด, ทฤษฎีทางเลือก, ทฤษฎีการจดัลำดับเงินทุนตามลำดับขั้น, ทฤษฎีกระแสเงนิสด, 

Abstract 
The research aims to study the determinants of cash holding on the listed company in the Stock 

Exchange of Thailand. The data of sampling consists of financial information by quarterly from Q1 of 2018 to 

Q4 of 2020 totaling 405 companies and overall total 4,680 observations. The researcher adopted Multiple 

regression model which is Fixed Effect Regression Model to test the relationship between variables on Cash 

holding. The test result indicates that Firm Size, Cash Flow, Cash Flow Volatility and Covid-19 Situation have 

the significant influence on cash holding in positive way. On the other hand, Leverage and Liquidity assets were 

found on the negative relationships on cash holding. However, the results also indicate that there is no 

significant relationship between Investment Opportunity and Dividend. 

Keywords: Cash holding, Trade-off Theory, Pecking Order Theory, Free Cash Flow Theory 
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1. บทนำ 
 เงินสด (Cash) หรือกระแสเงินสด ถือเปนหัวใจที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ  เนื่องจากเงินสดถูกนำใชใน

เกือบทุกกระบวนการของบริษัทเริ่มตั้งแตกระบวนการกอตั้งกิจการ การลงทุนจายซื้อสินทรัพยในการดำเนินงาน ไปจนถึงขั้นตอน

การดำเนินงานรายวันที่ตองมีรายการจายเงินสด เชน การจายซื้อวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งเงินสดถือเปนสินทรัพยที่สะทอนใหเห็น

ถึงสภาพคลองของบริษัท ดังนั้นผูบริหารจำเปนตองใหความสำคัญกับการบริหารเงินสดใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหบริษัทไมตอง

เผชิญหนากับปญหาเงินสดขาดมือโดยหนึ่งในทางเลือกการบริหารที่บริษัทนำมาใชคือการพิจารณาเหมาะสมและครอบคลุมกับ

แรงจูงใจหรือวัตถุประสงค ซึ่งวัตถุประสงคหลักการถือครองเงินสดมีอยู 3 ประการ ตามการศึกษาของ Keynes (1936) คือ เพื่อใช

จายในการดำเนินธุรกิจรายวัน เพื่อสำรองใชในเหตุการณฉุกเฉินในอนาคต และเพื่อการเก็งกำไรในสถานการณที่ไมแนนอน 

 สำหรับตัวอยางสถานการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาที่เห็นไดชัดในปจจุบันคือ สถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งสรางความเสียหายภาคธุรกิจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเปนวงกวาง เชน ภาคธุรกิจมี

รายไดและผลกำไรลดลงฉับพลัน และอาจนำไปสูความเครียดทางการเงินหรือลมละลายในที่สุด ประเด็นสำคัญที่ทำใหเกิดความ

เสียหายเหลานั้น คือ การขาดสภาพคลองหรือเงินสดขาดมือ 

อยางไรก็ตามการถือครองเงินสดไมไดมีเพียงขอดีเทานั้น แตก็มีผลเสียเชนเดียวกัน เพราะเงินสดถือเปนสินทรัพยสภาพ

คลองสูงที่กอใหเกิดผลตอบแทนที่ต่ำที่สุด ฉะนั้นเมื่อบริษัทเลือกถือครองเงินสดเพิ่มสูงขึ้นหรือเพื่อรักษาระดับของเงินสดไวนั้นก็จะ

กอใหเกิดคาเสียโอกาสอันเกิดจากการที่ไมนำเงินสดนั้นไปลงทุน ฉะนั้นบริษัทจำเปนตองมีการพิจารณาบริหารการถือครองเงินสด

ใหอยูในระดับที่เหมาะสมซึ่งตองสอดคลองกับทั้งปจจัยตางๆ ขอจำกัดทางการเงินที่นำมาซึ่งผลกระทบทั้งทำใหถือครองเงินสดมาก

ขึ้นหรือนอยลง โดยทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในการอธิบายเรื่องการถือครองเงินสดไดมีการพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีที่เกี่ยวของจนมา

เปนทฤษฎีที่ยอมรับและใชกันอยางกวางขวางประกอบไปดวย 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีทางเลือก (Trade-off Theory) ทฤษฎีการ

จัดหาเงินทุนตามลำดับขั้น (Pecking Order Theory) และทฤษฎีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Theory) ฉะนั้นจาก

ความสำคัญตางๆของการถือครองเงินสดจึงนำมาซึ่งแรงจูงใจทำใหผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถือครอง

เงินสดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและการศึกษานี้จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารสามารถ

วางแผนหรือจัดการเกี่ยวกับการสำรองเงินสดที่เรียกไดวาเปนหนึ่งในวิธีการที่ชวยปองกันการเกิดความเครียดทางการเงินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถือครองเงินสดของที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง

ความสัมพันธของเหตุการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ตอการถือครองเงินสดของบริษัท 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหนักลงทุนทราบและใชศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลและทิศทางความสัมพันธตอการถือครองเงินสดของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพื่อใหผูบริหารใชเปนแนวทางในการวางแผนเกี่ยวกับ 

การถือครองเงินสดของบริษัท ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณที่ไมสามารถคาดไดลวงหนา 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการถือครองเงินสด ผูริเริ่มเสนอเกี่ยวกับประโยชนของการถือครองเงินสด คือ Keynes, 1936 ซ่ึง

ใชแรงจูงใจในถือครองเปนเกณฑ สามารถแบงได 3 ประการสำคัญคือ (1) Transaction motives คือ การถือครองเงินสดเพื่อการ

ทำธุรกรรม ชวยทำใหการดำเนินงานรายวันที่จำเปนตองใชเงินสดในการแลกเปลี่ยนทั้งรับและจายเงินของบริษัทไมหยุดชะงักและ

เปนไปอยางตอเน่ือง (2) Precautionary motives คือ การถือครองเงินสดเพื่อสำรองและรองรับในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผูบริหารจะเนนเพื่อใหเกิดความปลอดภัย มั่นคงของบริษัท (3) Speculation motives คือ การถือครองเงิน

สดเพื่อการเก็งกำไร มีความคลายคลึงกับการถือครองเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน แตสวนที่แตกตางกันคือการเก็งกำไรเปนหนึ่ง

ในการลงทุนซึ่งสรางมูลคาเพิ่มและความมั่งค่ัง 

2.1.2 ทฤษฎีทางเลือก (Trade-off Theory) โดย Myers (1977) กลาววาทฤษฎีนี้มีเปาหมายและมุงเนนการรักษาระดับ

อัตราสวนของกระแสเงินสดของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Optimal level) โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหวางตนทุนสวน

เพิ่มและผลประโยชนสวนเพิ่มของการถือเงินสด ซึ่งผลประโยชนของการถือเงินสดคือตนทุนในการทำธุรกรรมที่ตำ่ และตนทุนสวน

เพิ่มคือตนทุนในการถือครอง (Cost of carry) เปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากผลตางระหวางผลตอบแทนและดอกเบี้ยจากการกูยืม และ

ปญหาตัวแทน (Agency cost) ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มการถือเงินสดเพื่อใหผูบริหารมีอำนาจในการควบคุมและตัดสินใจไดมากขึ้น 

ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถใชอธิบายความสัมพันธกับการถือครองเงินสดของปจจัยตางๆประกอบดวย ขนาดของกิจการ, ความเสี่ยงทาง

การเงิน, กระแสเงินสด,ความผันผวนของกระแสเงินสด,สินทรัพยสภาพคลอง,โอกาสในการลงทุนและการจายเงินปนผล ดังเห็นใน

ตารางที่ 1 

2.1.3 ทฤษฎีการจัดหาเงินทุนตามลำดับขั้น (Pecking Order Theory) Myers and Majluf (1984) ไดอธิบายวา ความ

ไมเทาเทียมกันในการเขาถึงขอมูลของผูถือหุนและผูบริหารนำมาซึ่งตนทุน ซึ่งการจัดหาเงินทุนของบริษัทก็เชนเดียวกันโดยจะ

อางอิงและลำดับจากตนทุนในการจัดหาเงินทุนที่ต่ำสุดกอน นั่นคือ แหลงเงินทุนภายใน(Internal funds) อันไดแก กำไรสะสม

และการถือครองเงินสด ถัดไปคือแหลงเงินทุนภายนอก คือ ตราสารหนี้ การกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน และสุดทายตราสาร

ทุน การออกหุนสามัญเพิ่ม ซึ่งปจจัยดานขนาดของกิจการ, ความเสี่ยงทางการเงิน,กระแสเงินสดและโอกาสในการลงทุนสามารถ

อธิบายความสัมพันธภายใตทฤษฎีนี้ได ดังเห็นในตารางที่ 1 

2.1.4 ทฤษฎีกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Theory) ถูกพัฒนาและปรับใชกับการถือครองเงินสดของบริษัทโดย 

Jensen (1986) อธิบายไววา อำนาจในการตัดสินใจในการลงทุนของผูบริหารจะเพิ่มสูงขึ้นไดนั้นจะตองมาจากการถือครองเงินสด

เพิ่มขึ้นโดยที่บริษัทตองไมมีตนทุนจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอกเพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตามการถือครองเงินสดเพิ่มขึ้นก็

นำมาซึ่งปญหาตัวแทนเพราะผูถือหุนอาจมองในทิศตรงกันขามและเชื่อวาการเพิ่มถือครองเงินสดของผูบริหารไมมีจุดประสงคที่

ชัดเจน จะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสในการลงทุน มูลคากิจการลดลงและผลตอบแทนของผูถือหุนก็จะลดลงเชนเดียวกัน ซึ่งทฤษฎี

นี้สามารถใชอธิบายทิศทางความสัมพันธของปจจัยดานขนาดของกิจการ, ความเส่ียงทางการเงินและโอกาสในการลงทุนได ดังเห็น

ในตารางที่ 1 
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สัญลักษณ “ + ” หมายถึงความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน , 

สัญลักษณ  “ - ” หมายถึง ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และ 

สัญลักษณ  “ N/A ” หมายถึง ไมมีการกลาวอางถึงปจจัยนั้นภายใตทฤษฎี 

ตารางที่ 1 สรุปการพยากรณความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการถือครองเงินสดภายใตทฤษฎีทางเลือก, ทฤษฎีการจัดเงินทุน

ตามลำดับขั้น และทฤษฎีกระแสเงินสด 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปจจัยดานขนาดของกิจการตอการถือครองเงินสด โดยการศึกษาของ Hilgen (2015) และ Le et al. (2018) สรุปวา

ความสัมพันธเปนทิศทางตรงกันขามกับการถือครองเงินสด เพราะบริษัทที่มีขนาดใหญจะไดประโยชนเรื่องประหยัดตอขนาด 

(Economy of scale) จากการบริหารจัดการเงินสด และมีความหลากหลายของธุรกิจ โอกาสเกิดคามเครียดทางการเงินนอย จึง

ทำใหถือครองเงินสดนอยลง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย Al-Najjar (2013) ที่อธิบายวาบริษัทขนาดใหญมีความเปนไปไดที่มีโอกาสการ

ลงทุนสูง ฉะนั้นการถือครองเงินสดจะมีนัยสำคัญเชิงบวกคือสำรองเงินสูงขึ้น ซึ่งคำนวณไดจาก คำนวณไดจากคาลอการิทึม

ธรรมชาติของสินทรัพยรวม 

ปจจัยดานความเสี่ยงทางการเงิน ความสัมพันธจะเปนไปในเชิงลบเปนไปตามการศึกษาของ Hilgen (2015) อธิบายวา

หนี้สินมากแสดงใหเห็นถึงบริษัทสามารถเขาถึงตลาดหนี้ไดงาย และมีความสัมพันธอันดีกับเจาหนี้ ฉะนั้นบริษัทจะสามารถตอรอง

ตนทุนในการกอหนี้ไดในราคาที่ต่ำจึงทำใหถือครองเงินสดนอย และงานวิจัยของ Ferreira and Vilela (2004) อธิบายเพิ่มเติม

ภายใตทฤษฎีการจัดเงินทุนตามลำดับขั้นวาเมื่อหนี้สินสูงแสดงวาเงินสดของบริษัทนอยและจะเกิดขึ้นในกรณีที่กิจกรรมการลงทุน

สูงกวากำไรสะสม รวมถึงภายใตทฤษฎีทางกระแสเงินสดวาผูบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจสูงเมื่อหนี้สินนอยเนื่องจากผูถือหุนจะ

แทรกแซงนอย ฉะนั้นผูบริหารจะถือครองเงินสดเพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มอำนาจนั้น ในขณะที่งานวิจัยของ Ogundipe et al. (2012) พบวา

ความสัมพันธมีทิศทางเดียวกันเพราะความเครียดทางการเงินเกิดจากหนี้สินที่สูง ฉะนั้นเพื่อปองกันปญหาดังกลาวบริษัทจะถือ

ครองเงินสดสูงขึ้นดวย 

ปจจัยสินทรัพยสภาพคลอง โดย Ferreira and Vilela (2004) และ Kim et al. (2011) ไดศึกษาและพบหลักฐานวา

ความสัมพันธจะเปนไปในทิศทางตรงกันขาม เพราะสินทรัพยสภาพคลองสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดงาย เร็ว และตนทุนต่ำ จึงไม

มีความจำเปนที่จะสำรองเงินสดมาก 

ปจจัยดานกระแสเงินสดและปจจัยดานความผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่งกระแสเงินสดจะสัมพันธในทิศทางเดียวกันตาม

ศึกษาของ Le et al. (2018) เนื่องจากกระแสเงินสดถือเปนแหลงเงินทุนภายในที่ตนทุนต่ำ ฉะนั้นกระแสเงินสดสูงขึ้นสงผลใหการ

ถือครองเงินสดของบริษัทสูงขึ้นเชนเดียวกัน และ Uyar and Kuzey (2014) ใหเหตุผลเพิ่มเติมวาเพื่อใหไมสูญเสียโอกาสในการ

ลงทุน ในขณะที่ความผันผวนของกระแสเงินสดสัมพันธในทิศทางเดียวกันเชนกัน เนื่องจากความผันผวนของกระแสเงินสดคือ
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เหตุการณที่ไมแนนอนซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุประสงคในการถือครองเงินสด ฉะนั้นบริษัทจะสำรองเงินเพิ่มขึ้นเมื่อมีความผันผวนของ

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการรองรับสถาการณที่ย่ำแยและโอกาสลมละลายที่เพิ่มสูงขึ้น 

ปจจัยดานโอกาสในการลงทุน โดย Le et al. (2018) อธิบายวาเมื่อบริษัทมีโอกาสในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเปนตอง

เพิ่มการถือครองเงินสดเพื่อลดความเครียดทางการเงินจากขอจำกัดในการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก แตขัดแยงกับการศึกษา

ของ Ali and Yousaf (2013) ที่อธิบายวาผูบริหารที่มีโอกาสในการลงทุนที่ต่ำจะเพิ่มการสำรองเงินสดเพื่อสรางความมั่นใจวา

เพียงพอตอการลงทุนนั้นๆ 

ปจจัยดานการจายเงินปนผล โดยจากการศึกษาของ Al-Najjar and Belghitar (2011) และ Al-Najjar (2013) พบวา

บริษัทที่มีการจายเงินปนผลมีความสามารถในการระดมทุนเมื่อตองการไดงายโดยการลดการจายเงินปนผลลง ทำใหบริษัทไมตอง

สำรองเงินถาหากมีการจายเงินปนผล และสามารถจัดหาเงินทุนเมื่อตองการไดโดยมีตนทุนธุรกรรมต่ำกวาบริษัทที่ไมจายเงินปนผล 

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจการถือเงินสดของบริษัทเกี่ยวกับสถานการณวิกฤติที่ไมสามารถคาดคะเนได โดย การศึกษาของ 

Song and Lee (2012) และ Magerakis et al. (2020) อธิบายวาในชวงเหตุการณ วิกฤตการณทางการเงินทำใหคาเฉลี่ยของ

อัตราสวนเงินสดตอสินทรัพยเพิ ่มขึ ้นเกือบ 2 เทาจากเดิม รวมถึงงานวิจัยของ Cowling, Brown, and Rocha (2020) ที่ใช

แบบสอบถามและพบวาวิสาหกิจขนาดลางและขนาดยอมไดรับผลกระทบ มีโอกาสตองเผชิญกับการขาดแคลนเงินสดสูง มีความ

เส่ียงสูงที่จะไมมีกำไรสะสม จึงมีการปรับเพิ่มขึ้นของการถือครองเงินสด  

 จากที่ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถกำหนดกรอบแนวคิดของตัวแปรในการศึกษา ไดดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีการวิจัย 
การศึกษาคนควาครั้งนี้ใชเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และกลุมขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ  

(Secondary Data) ที่มีลักษณะเปน Panel data ที่ผสมผสานระหวาง Cross sectional data และ Time series data โดย  

  - ขนาดกิจการ (SIZE) 

  - ความเส่ียงทางการเงิน (LEV) 

  - กระแสเงินสด (CF) 

  - ความผนัผวนของกระแสเงินสด (CFV) 

  - สินทรัพยส์ภาพคล่อง (LIQ) 

  - โอกาสในการลงทุน (IO) 

  - การจ่ายเงินปันผล (DIV)  

  - สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (COV) 

 

การถือครองเงินสดของบริษทั (CASH) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 
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เกณฑในการคัดเลือกโดยเลือกบริษัทประชากรตัวอยางจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด 7 กลุมอุตสาหกรรมจาก 8 

กลุม ซึ่งไมรวมบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุน 

รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่ขอมูลทางการเงินไมครบถวนและอยูระหวางการฟนฟูกจิการ จำนวนรวมทั้งส้ิน 405 บริษัท โดยขอมูลมี

ลักษณะเปนรายไตรมาสในชวงรายไตรมาส 1 ป พ.ศ.2561 - ไตรมาสที่ 4 ปพ.ศ.2563 ขอมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมจากระบบ

ฐานขอมูลออนไลนในเว็บไซต SETSMART ตัวแปรตามคือการถือครองเงินสดของบริษัทซึ่งมาจากอัตราสวนของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสดตอสินทรัพยรวม และตัวแปรอิสระประกอบไปดวยขนาดของกิจการมาจากคาลอการิทึมของสินทรัพยรวม, 

ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจากอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม, สินทรัพยสภาพคลองวัดคาไดจากอัตราสวนของเงินทุน

หมุนเวียนสุทธิตอสินทรัพยรวม, กระแสเงินสดมาจากกำไรสุทธิบวกกลับคาเสื่อมตอสินทรัพยรวม, ความผันผวนของกระแสเงินสด

เกิดจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระแสเงินสด และโอกาสในการลงทุนซึ่งมาจากอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพย สุดทายคือตัวแปรหุนคือการจายเงินปนผลและสถานการณแพรระบาดไวรัสโควิด-19 โดยการวิเคราะหความสัมพันธใช

การวิเคราะหทั้งสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ำสุด และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดย

การทดสอบปญหา Multicollinearity, Autocorrelation  และสรางแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple linear 

Regression) วิเคราะหดวยวิธี Fixed Effect Regression Model  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ทำการศึกษา 

 Observation Mean Maximum Minimum Std Dev. 

 CASH  4,859 0.071 0.759 0.000 0.078 

 SIZE  4,859 22.714 28.571 18.670 1.570 

 LEV 4,859 0.432 1.616 0.010 0.219 

 LIQ  4,859 0.097 0.774 -1.391 0.227 

 CF  4,859 0.021 0.240 -0.657 0.031 

 CFV  4,859 0.016 0.187 0.001 0.016 

 IO  4,859 1.343 23.986 0.194 1.051 

จากตารางที่ 2แสดงขอมูลคาสถิติของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของกลุมประชากรประกอบไปดวย คาเฉลี่ย(Mean), 

คาสูงสุด(Maximum), คาต่ำสุด(Minimum) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std Dev.) จากจำนวนของขอมูลทั้งหมด 4,859 รายการ 

พบวา ตัวแปรตามคือการถอืครองเงินสดของบริษัท (CASH) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.071 มีคาสูงสุดคือ 0.759 มีคาต่ำสุดคือ 0.000 โดย

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.078 สำหรับความเสี่ยงทางการเงินหรือภาระหนี้สินมีคาสูงสุดที่ 1.616 เนื่องจากบางบริษัทมี

ขาดทุนสะสมที่มากกวาสวนของผูถือหุน และสินทรัพยสภาพคลองมีคาต่ำสุดอยูที่ -1.391 แสดงใหเห็นวาบริษัทมีหนิ้สินหมุนเวียน

ที่มากกวาสินทรัพยหมุนเวียน ในขณะที่ตัวแปรอิสระ ขนาดของกิจการ, ความเสี่ยงทางการเงิน, สินทรัพยสภาพคลอง, กระแสเงิน

สด, ความผันผวนของกระแสเงินสดและโอกาสในการลงทุน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 22.714, 0.432, 0.097, 0.021, 0.016 และ 1.343 

ตามลำดับ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานขนาดกิจการมีคาสูงสุดอยูที่ 1.570 แสดงถึงความผันผวนที่มากที่สุด 
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ผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน 

ในการทดสอบปญหาและความสัมพันธของการศึกษาครั้งนี้สรุปผลการวิเคราะหเชิงอนุมานไดดังนี้ โดยเริ่ม 

จากการทดสอบปญหา Multicollinearity หรือการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีตอกัน ซึ่งใชการพิจารณาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังเห็นไดจากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัว มีคา

นอยกวา 0.8 สามารถอธิบายไดวา ตัวแปรอิสระแตละตัวมีตัวสัมพันธกันต่ำและไมเกิดปญหา Multicollinearity  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีตอกัน โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Correlation SIZE LIQ LEV CF CFV IO DIV COV 

SIZE 1 
       

LIQ -0.2452 1 
      

LEV 0.4131 -0.5633 1 
     

CF 0.0825 0.0841 -0.1588 1 
    

CFV -0.2002 -0.0961 0.0816 -0.2251 1 
   

IO 0.0236 -0.0452 -0.0404 0.3425 0.0941 1 
  

DIV 0.1526 0.0441 -0.0127 0.1518 -0.1150 0.1150 1 
 

COV 0.0090 -0.0085 0.0135 -0.0308 0.0024 -0.0877 -0.0498 1 
 

หลังจากที่ไมพบปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปรอิสระ จึงทำการทดสอบ Correlated Random Effects – 

Hausman Test เพื่อหาแบบจำลองที่เหมาะสมระหวางแบบจำลอง Fixed Effect Regression Model และ Random Effect 

Regression Model โดยใชการทดสอบดวยวิธี Hausman Test หากคา Prob > 0.05 คือ ยอมรับ H0หรือใช Random effect 

model หาก Prob < 0.05 คือปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1หรือใช Fixed effect model ผลการทดสอบพบวาคา Prob ที่ไดจาก

การศึกษามีคา 0.0000 หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 อธิบายอีกนัยไดวาคา Prob. มีคานอยกวา 0.05 

นั ่นคือแบบจำลองที่เหมาะสมในการใชทดสอบสมการถดถอยเชิงพหุคูณในการศึกษาครั ้งนี ้คือ แบบจำลอง Fixed Effect 

Regression Model และขั้นตอนสุดทายในการทดสอบปญหาคือ การทดสอบและวิเคราะหความคาความคลาดเคลื่อนของขอมูล

จะตองมีความเปนอิสระตอกัน โดยใชการคาสถิติ Durbin–Watson (D.W.) จาก 

การทดสอบมีคาเทากับ 1.09 หมายความวาพบปญหา Autocorrelation จึงทำการแกไขปญหาโดยการเพิ่ม Autoregressive  

ลำดับที่ 1 หรือ AR(1) ในสมการ ทำใหคา Durbin Watson เทากับ 2.028 ซึ่งมีคาใกลเคียง 2 ทำใหไมมปญหา Autocorrelation 

และจึงนำขอมูลที่ไดหลังทดสอบไปเขาสมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อวิเคราะหความสัมพันธ 

และทิศทางระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชงิเสนพหุคูณ 
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ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะหสมการถดถอยเชงิพห ุ

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Constant -0.618 0.105 -5.847 0.000 

SIZE 0.037 0.005 7.868 0.000** 

LEV -0.270 0.013 -20.034 0.000** 

LIQ -0.316 0.009 -34.575 0.000** 

CF 0.138 0.020 6.805 0.000** 

CFV 0.599 0.098 6.110 0.000** 

IO 0.002 0.002 1.244 0.214 

DIV -0.001 0.001 -1.348 0.178 

COV 0.004 0.001 2.802 0.005* 

R-squared 0.855    

Adjusted R-squared 0.840    

Prob(F-statistic) 0.000    

*มีนัยสำคัญทางสถิติระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95   

**มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 99  

สามารถสรางสมการถดถอยเชงิพหุคูณจากผลในตารางที่ 5 ไดดังนี ้
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = −0.618 +  0.037𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 0.27𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿 + 0.138𝐶𝐶𝐶𝐶 + 0.599𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 − 0.316𝐿𝐿𝑆𝑆𝐿𝐿
+ 0.004𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ พบวาคา R-Square เทากับรอยละ 85.5 สำหรับคา Prob(F-statistic) 

ใหผลการศึกษาเทากับ 0.0000 ซึ่งมากกวาคาวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 99 หมายความวาตัวแปรอิสระในแบบจำลองมี

ความเหมาะสม มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานขนาดของกิจการ, ความเสี่ยงทางการเงิน, สินทรัพย

สภาพคลอง, กระแสเงินสด, ความผันผวนของกระแสเงินสดมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และการแพร

ระบาดไวรัสโควิด-19 มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  โดยที่ความเส่ียงทางการเงินและสินทรัพยสภาพคลอง

สัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆที่มีนัย สำคัญสัมพันธในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ปจจัยดานโอกาสในการ

ลงทุนและการจายเงินปนผลพบวาไมมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติในการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับสมมติฐานความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตวัแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ สมมติฐาน 
ผลการศกึษา 

ทิศทาง นัยสำคัญ 

ขนาดของกิจการ (SIZE) - + มีนัยสำคัญ 

ความเส่ียงทางการเงิน (LEV) - - มีนัยสำคัญ 

สินทรัพยสภาพคลอง (LIQ) - - มีนัยสำคัญ 

กระแสเงินสด (CF) + + มีนัยสำคัญ 

ความผันผวนของกระแสเงินสด (CFV) + + มีนัยสำคัญ 

โอกาสในการลงทุน (IO) + + ไมมีนัยสำคัญ 

การจายเงินปนผล (DIV) - - ไมมีนัยสำคัญ 

สถานการณการแพรระบาดไวรสัโควิด-19 (COV) + + มีนัยสำคัญ 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถอืครองเงินสดของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย โดยมีตัว

แปรตามคือการถือครองเงินสดของบริษัท และตัวแปรอิสระที่เกี่ยวของไดแก ขนาดของกิจการ, ความเสี่ยงทางการเงิน, สินทรัพย

สภาพคลอง, กระแสเงินสด, ความผันผวนของกระแสเงินสด, โอกาสในการลงทุน ตัวแปรหุนประกอบดวย การจายเงินปนผล และ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

99 ในทิศทางบวกตอการถือครองเงินสด ไดแก ขนาดของกิจการโดย บริษัทที่มีขนาดใหญจำเปนตองใชเงินในการลงทุนที่มากกวา

จึงสำรองเงินสดเพิ่มสูงโดยที่ไมจำเปนตองจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอกที่มีตนทุนที่สูง (Hilgen, 2015; Le et al., 2018) ปจจัย

กระแสเงินสด ผูบริหารจะพิจารณาถือครองเงินสดเพิ่มขึ้นเมื่อมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเปนบวกเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหา

แหลงเงินทุนจากภายนอกซึ่งมีตนทุนทีสู่ง (Le et al., 2018)  และความผันผวนของกระแสเงินสด ซึ่งบงชี้ใหเห็นถึงความไมแนนอน

ของกระแสเงินสด ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทจึงจำเปนตองถือครองเงินสดในปริมาณที่เพิ่ม

สูงขึ้น (Hilgen, 2015; Le et al., 2018) ในขณะความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามประกอบดวย ความเสี่ยงทางการเงินเปน

เพราะการลงทุนที่มากเกินกวากำไรสะสมแปลวาหนี้สินบริษัทสูงขึ้น และการถือครองเงินสดของบริษัทจะลดลงซึ่งแปรผกผันกับ

ความสัมพันธของการลงทุนและกำไรสะสม (Ferreira and Vilela, 2004) รวมถึงบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงินต่ำ จะทำใหผูถือ

หุนไมเขามามีบทบาทมากนักและสงผลใหผูบริหารมีอำนาจในการตัดสินใจที่เพิ่มสูงขึ้น ฉะนั้นเพื่อเปนการเพิ่มชองวางใหผูบริหารมี

อำนาจในการตัดสินใจเพิ่มสูงขึ้นถึงทำการถือครองเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้น (Le et al., 2018)  และปจจัยสินทรัพยสภาพคลอง เมื่อ

บริษัทมีสินทรัพยสภาพคลองที่สามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดเร็ว งาย และตนทุนต่ำแลวจะทำใหการถือครองเงินสดของบริษัทลดลง 

(Ozkan and Ozkan, 2004; Kim et al., 2011; Hilgen, 2015)  สำหรับปจจัยเรื่องสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 มี

ความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และเปนไปในทิศทางบวกตอการถือครองเงนิสด เนื่องจาก

การถือครองเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อสถานการณวิกฤตที่ไมสามารถคาดคะเนได ชวยทำใหบริษัทมีความปลอดภัย มั่นคง และสามารถ

ดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก (Sond and Lee, 2012; Magerakis et al., 2020)   อยางไรก็ตามพบวามีปจจัยดาน

โอกาสในการลงทุนและการจายเงินปนผลที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญในครั้งนี้ 
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ในการวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยสามารถศึกษาโดยเพิ่มประเด็นตางๆ เชน การศึกษาโดยแยกแตละอุตสาหกรรม เพราะอาจมี

ทิศทางความสัมพันธหรือนัยสำคัญของแตละปจจัยที่แตกตางกัน หรือเพิ่มตัวแปรอิสระที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน การกำกับดูแล

กิจการ เพราะการกระจายตัวของผูถือหุนอาจสงผลตอความมีอำนาจในการตัดสินใจถือครองเงินสดเพิ่มขึ้นของผูบริหาร เปนตน 

ซึ่งจะชวยทำใหไดผลการศึกษาที่ครบถวนทั้งในดานปริมาณและดานคุณภาพ 
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สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่มในเขต

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

Managerial Environment and Marketing Component of Food and Beverage 

Restaurant in Chum Phae Municipality Area, Khon Kaen Province 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบการตลาดรานอาหารและ

เครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน วิจัยดวยการวิเคราะหทางการจัดการ วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานจุดแข็ง ผูประกอบการมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเลือก

วัตถุดิบเปนอยางดี ดานจุดออน คือ ยังไมมีหนารานในการขายสินคาและพนักงานไมมีประสบการณและความชำนาญเกี่ยวกับ

ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ดานโอกาส พบวา ภาครัฐมีนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาคประชาชน มีเทคโนโลยีที่ชวย

ในการซื้ออาหารและชองทางการชำระเงินที่มากขึ้น ดานอุปสรรค การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไมสามารถคาดการณ

ไดและอัตราเงินเฟอทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคยังไมฟนตัวมากนัก จึงยังเปนสวนที่ตองเฝาระวังของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

และพบองคประกอบการตลาดธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มซึ่งกำหนดเปนตัวแปรสังเกตได 34 ตัวแปร ซึ่งจะนำไปใชในการ

วิเคราะหเชิงสำรวจและกำหนดแนวทางการตลาดของรานอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ศึกษาตอไป     

คำสำคัญ:รานอาหารและเครื่องดื่ม, องคประกอบการตลาด, ส่ิงแวดลอมทางการจัดการ 
 

Abstract 
This article is presented about the environmental management analysis and marketing component 

of restaurants and beverages in Chum Phae Municipality Area. Khon Kaen Province. Research with 

management analysis, documentary research and semi-structured interview methods. The results showed 

that in terms of strengths, entrepreneurs have good experience and expertise in selecting raw materials. 

The weakness is that the business does not have a store yet and employees have no experience and 

expertise in the food and beverage business.. On opportunities, it was found that the government had the 

policy to stimulate the economy of the people's sector. Including technology that helps to buy food online 

and more variety of payment channels. Threats The unpredictable covid-19 pandemic and inflation have 

caused consumer purchasing power to not recover much. Therefore, it is also a precautionary part of the 

food and beverage business and has found 34 observable food and beverage business marketing elements, 
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which will be used for survey analysis and determination of the marketing practices of the food and 

beverage restaurant in the study area.  

Keywords: Food and Beverage restaurant, Marketing components, Managerial Environment 

 

1. บทนำ  
 

     อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ

ของประเทศในหลายดาน เชน ดานการนำเขา-สงออกและดานการทองเที่ยว ในป 2560 - 2561 มูลคาตลาดของธุรกิจอาหาร

และเครื่องดื่มมีมูลคาสูงถึง 4 แสนลานบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2562) เมื่อปลายป 2562 ไดมีการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 สงผลตอทั้งเศรษฐกิจของประเทศและพฤติกรรมการใชชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป รัฐบาลไดออกมาตราการควบคุม

สถานการณการแพรระบาดของโรคโดยมีคำสั่งประกาศปดหางสรรพสินคา ตลาด แหลงชุมชน ทำใหธุรกิจรานอาหารเปนหนึ่ง

ในธุรกิจที่ไดรับผลกระทบคอนขางสูง (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2564) จากการระบาดของไวรัส

โควิด-19 นั้น ทำใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาตางๆ ผานชองทางออนไลนมากขึ้น รวมถึงการสั่งอาหารผานบริการ Food 

delivery ที่เพิ่มสูงขึ้น (กรมการสงเสริมการคาระหวางประเทศ, 2564) ในชวงปลายป 2564 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเริ่ม

ฟนตัวจากมาตราการตางๆ ของภาครัฐ เชน การยกเลิกเคอรฟว และการที่รัฐออกนโยบาย “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยว

ดวยกัน” เพื่อกระตุนการใชจายของภาคประชนชน สงผลทำใหแนวโนมภาพรวมของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเริ่มฟนตัว 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2564)  
     ปจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกนมีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให

ไมมีเวลามากพอที่จะทำอาหารดวยตนเอง อีกทั้งจำนวนรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองชุมแพยังมีจำนวนไมมาก

นัก จากโอกาสและความเปนไดทางธุรกิจดานอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโนมกลับตัวเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค สงผลบวกตอธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้นผู

ศึกษาในฐานะทายาทธุรกิจจึงเล็งเห็นโอกาสและตองการหาแนวทางการตลาดที่ตอยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยูแลว คือ ธุรกิจขาย

หมูสด สูธุรกิจที่สามารถใชความไดเปรียบและความเชี่ยวชาญของผูประกอบการทางดานวัตถุดิบใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการและศึกษาองคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อคนหาตัว

แปรสังเกตไดและนำตัวแปรที่ไดเหลานี้ไปเปนตัวแปรตั้งตนในการศึกษา 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

     จากการศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการของรานอาหารและเครื่องดื่มไดทำการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยการ

พิจารณาถึงความสามารถภายในของธุรกิจในทุกดาน โดยแหลงที่มาของขอมูลเบื้องตนเพื่อประเมินถึงสภาพแวดลอมภายใน 

เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการผลิต การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการเงินและบัญชี 

(พิมพณฐัชยา บุณยมาลิก, 2560)  การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจทางออม โดยการใชทฤษฎี PESTEL 

Analysis ซึ่งประกอบไปดวย 6 ดานไดแก ดานนโยบายทางการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศวิทยา ดานกฎหมาย (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2560) จากนั้นทำการศึกษาสิ่งแวดลอม

ภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของธุรกิจไดงายที่สุด โดยใชการวิเคราะห
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แรงกดดันในการแขงขัน 5 ประการ ไดดังนี้ ดานคูแขงขันทางตรง ดานคูแขงขันรายใหม ดานสินคาหรือบริการทดแทน ดานผู

จำหนายวัตถุดิบ ดานลูกคา (Porter,1990)   และใชเครื่องมือการวิเคราะหธุรกิจดวย SWOT Analysis คือ การวิเคราะห

ธุรกิจ เพื่อคนหา จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อชวยใหผู

ดำเนินธุรกิจสามารถวางแผนกลยุทธไดอยางเหมาะสม (อภิชัย ศรีเมือง, 2555)  

 2.2 การตลาดรานอาหารและเครื่องด่ืม 

     พบวาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารและเครื่องดื่ม คือ ลูกคาใหความสำคัญกับเมนูอาหาร รวมถึงความ

หลากหลายของเครื่องดื่ม ตองมีความคิดสรางสรรค รสชาติอรอย ภาชนะและบรรจุภัณฑสวยงามนาใช รวมทั้งมีปายบอก

ราคาที่ชัดเจน พนักงานเต็มใจใหบริการ (ทศพร ลีลอย, 2563)  ปจจัยที่ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการรานอาหารและเครื่องดื่ม

มากที่สุด พบวาคือ อาหารสดใหมสะอาด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ทำเลที่ตั้งของรานสะดวกในการเดินทาง มีสวนลดตาม

เทศกาลตางๆ  สถานที่สะอาด มีที่จอดรถเพียงพอ (จารุชา เหมไพบูลย, 2562) ผูบริโภครับขอมูลขาวสารหรือการรีวิวการใช

บริการจากสื่อที่ตนสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใชบริการรานอาหารในปจจุบัน (ณัฐวุฒิ รุงเสถียรภูธร, 2558) 

ดังนั้นการศึกษาองคประกอบการตลาดของรานอาหารและเครื่องดื่มจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะองคประกอบที่

สัมพันธกับความตองการของบริบทพื้นที่ศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบที่เปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย คือ 

การตลาดรานอาหารและเครื่องดื่ม ดังที่แสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบการตลาดธุรกจิรานอาหารและเครื่องดื่ม 

 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการของธุรกิจรานอาหารและเครื่องด่ืมในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน 
 

     ในการวิเคราะหดานส่ิงแวดลอมทางการจัดการของพื้นที่ศึกษา ทางผูศึกษาไดทำการวิเคราะหในสามประเด็น ประกอบไป

ดวย  1.การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในของธุรกิจ 2. การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม 3.การ

วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง รวมถึงการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ 

โดยใชการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ (Scott, 2006) 

 

3.2 การศึกษาองคประกอบการตลาดของรานอาหารและเครื่องด่ืม 
 

     วิธีการวิเคราะหองคประกอบการตลาดของรานอาหารและเครื่องดื่ม ผูศึกษาไดทำการวิจัยเอกสาร จำนวน 58 ฉบับ และ

การสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 8 คน พบตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝง
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ทั้งหมด 34 ตัว พบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม มีคาเทากับ 17 จึงสามารถนำมาใชในการวิเคราะหองคประกอบ

ได      

     การศึกษาในสวนของ 3.1 และ 3.2 เปนสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ดังที่แสดงในแผนภาพซึ่งจำแนกออกไดเปน 4 

สวน ซึ่งในบทความนี้เปนเพียงผลการศึกษาของสวนที่ 1 และสวนที่ 2 ของการศึกษาเทานั้น ซึ่งจะนำไปสูงการวิจัยในสวนที่ 3 

และ 4 ตอไป ดังแผนภาพตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

  4.1 ผลการศึกษาและการอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ  
 

     การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในของธุรกิจเดิม คือรานเขียงหมูจีระฟารม ซึ่งมีหมูสดเปนวัตถุดิบหลักของตัวเอง และ

ผูประกอบการมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการเลือกวัตถุดิบเปนอยางดี และมีความชำนาญในเขตพื้นที่เปนอยางมาก 

เขาใจถึงความตองการตางๆ ของผูบริโภค สำหรับจุดออนของธุรกิจ คือ ยังไมมีหนารานในการขายสินคาและพนักงานเปน

พนักงานจากธุรกิจเดิม จึงไมมีประสบการณหรือความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ในดานการเงินพบวา 

ยอดขายของธุรกิจเดิมมีการปรับตัวลงเฉล่ียรอยละ 6 ตอป ทำใหยังเปนส่ิงที่ผูประกอบการตองใหความสำคัญเพิ่มเติม  

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม จากการใชเครื่องมือ PESTEL Analysis มีรายละเอียด

ดังนี้ ดานนโยบายทางการเมือง ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการกระตุนการใชจายของภาคประชาชน และไดมีการ

สนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs โดยการสนับสนุนดานแหลงเงินลงทุนสำหรับธุรกิจใหมหรือ

ธุรกิจที่ตองการขยายกิจการ ดานเศรษฐกิจพบวาสถานการณเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ดานสังคม

และวัฒนธรรมพบวาพฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนจากการนั่งทานอาหารที่รานแบบเดิมๆ เปนการสั่งอาหารผานเดลิเวอรี่ไปสงที่

พัก และเทรนดการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น ดานเทคโนโลยีมีการเขามาชวยในการสั่งซื ้ออาหารที่งายขึ้น มี

แอพพลิเคชั่นตางๆ มากมายที่เอื้ออำนวยในการติดตอสอบถามระหวางรานและลูกคา รวมถึงการชำระเงินผานแอพพลิเคชั่น
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ตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอมพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไมสามารถคาดการณไดและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วทำใหสงผลตอผลผลิตดานการเกษตรและปศุสัตว ทำใหราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง จากการใชเครื่องมือการวิเคราะหสภาพแรงกดดันในการ

แขงขัน 5 ประการ พบวา การแขงขันภายในอุตสาหกรรม เนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองชุมแพยังมีการแขงขันของรานอาหาร

และเครื่องดื่มที่ต่ำ เพราะมีรานอาหารและเครื่องดื่มเพียง 4 ราน โดยมีประเภทอาหารที่แตกตางกัน เชน อาหารทะเล อาหาร

อิตาเลี่ยน และอาหารควบคูกับกาแฟ ดานการเขามาของผูประกอบการรายใหมพบวาการเขามาของผูประกอบการรายใหมมี

สูง เนื่องจากใชเงินลงทุนไมสูงนัก ดานการตอรองของผูจัดจำหนายวัตถุดิบ ธุรกิจมีอำนาจในการตอรองสูง เพราะผูจำหนาย

ปจจัยการผลิตมีหลายราย ดานอำนาจตอรองของผูบริโภคมีอำนาจในการตอรองต่ำ เนื่องจากมีกำลังซื้อต่ำ แตผูบริโภคยังมี

ตัวเลือกที่สูง เพราะสามารถเลือกรับประทานอาหารไดหลากหลายในปจจุบัน  

     อภิปรายผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่สงผลตอธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาล

เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน สามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญไดดังนี้  

  ดานจุดแข็ง ผูประกอบมีความไดเปรียบเรื่องความชำนาญและประสบการณในการเลือกวัตถุดิบ รวมถึงการมีเขียง

หมู ทำใหมีวัตถุดิบหลักและชวยลดตนทุนในดานวัตถุดิบประเภทเนื้อหมู  

 ดานจุดออน เนื่องจากยังไมมีหนารานในการขายอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานเปนพนักงานจากธุรกิจเดิมทำใหไมมี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรานอาหารและเครื่องดื่ม  

 ดานโอกาส ไดแก ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนโครงการกระตุนการใชจายของภาคประชาชน เชน มาตรการคนละครึ่ง 

ไดมีการสนับสนุนแหลงเงินทุนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs  สอดคลองกับบทความของ ศูนยวิจัย

กสิกรไทย (2564) ที่กลาววา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรับปจจัยหนุนจากการผอนคลายมาตรการตาง ๆ ทำใหผูคนออกมา

ทานอาหารและใชเวลาในรานอาหารมากขึ้น ทำใหอาจมีการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจ

รานอาหารที่ใหบริการเต็มรูปแบบมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

SMEs  อีกทั้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชเทคโนโลยีในการส่ังอาหารมากขึ้น รวมถึงชองทางตางๆ ในการ

ชำระเงิน สอดคลองกับบทความของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (2563) พบวา ความกังวลตอสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19 ยังเปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญทีส่งผลตอพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบริการส่ังอาหารออนไลนของคน

ไทยในปจจุบัน  

 ดานอุปสรรค ไดแก สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไมสามารถคาดการณได สงผลตอการดำเนินธุรกิจ

รานอาหารและเครื่องดื่ม สอดคลองกับ ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน (2564) ไดกลาววา หากมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีก

ระลอกอาจสั่งเคอรฟว/มาตรการล็อคดาวน อาจจะสงผลทำใหผูบริโภค บริโภคอาหารและเครื่องดื่มนอกสถานที่นอยลง 

รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไป สงผลตอราคาผลผลิตทางการเกษตร สอดคลองกับ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2563) ไดกลาววา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอุณหภูมิที่เพิ่ม

สูงขึ้น จะเปนอีกหนึ่งสาเหตุของ การปนเปอนในอาหารและน้ำหรือการเพิ่มขึ้นของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย เชน การระบาด

ของเชื้อแบคทีเรียในสัตวปก หรือ โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine fever: ASF) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ที่สงผล

โดยตรงตออุตสาหกรรมปศุสัตว ทำใหตนทุนดานอาหารมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการขาดแคลนทางดานอาหาร รวมถึงการอตัรา

เงินเฟอที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคลดลงและตนทุนสินคาของผูประกอบการสูงขึ้น สอดคลองกับ 

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแกน (2565) ไดกลาววา มีอัตราเงินเฟอโดยทั่วไปของจังหวัดในเดือนมกราคม 2565 อยูที่รอยละ 

2.58 และจากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม อยูที่รอยละ 1.25 สงผลตอประชาชน ทำใหเกิดรายจายหรือภาระคาครองชีพสงูขึ้น

ตามมา ประชาชนมีอำนาจในการซื้อนอยลง และราคาวัตถุดิบในทองตลาดปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวย  
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  4.2 ผลการศึกษาและการอภิปรายผลองคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องด่ืม  

 

     ผลการวิจัยเอกสารจำนวน 58 ฉบับ และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 

8 คน พบตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปร และพบคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม เทากับ 17 จึง

สามารถนำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได ดังรายละเอียดตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่ม  

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดธุรกิจรานอาหารและเคร่ืองด่ืม ความถี ่

มีชองทางประชาสัมพันธขอมูลของราน 35 

มีการตัง้ราคาทีส่มเหตุสมผล 31 

รสชาติอาหารและเครื่องดื่ม 30 

ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย 29 

มีการจดัโปรโมชั่น  27 

ความสุภาพของพนักงาน 27 

ทำเลที่ตัง้หางาย  26 

พนักงานมีความรูความเขาใจในตัวสินคาหรือบริการ 26 

รานมีการตกแตงสวยงาม ทันสมัย 26 

มีการบริการทีร่วดเรว็ 26 

ความสวยงามของอาหารและเครื่องดื่ม 23 

ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 23 

ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 22 

พนักงานมีความกระตือรือรน 22 

มีที่จอดรถเพียงพอ 22 

รานมีบรรยากาศกวางขวางและปลอดโปรง 22 

มีการรีวิวของลูกคาที่เคยใชบรกิารจริง 22 

บริเวณรานมีความสะอาด 22 

พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย 20 

มีปายแจงราคาที่ชัดเจน 20 

มีการอบรมพนกังานกอนใหบรกิารแกลูกคา 19 

บริการอยางถกูตองแมนยำ 19 

มีที่สำหรับนัง่เพยีงพอตอการใชบริการ 19 

มีสวนลดสมาชิก 18 

มีส่ิงอำนวยความสะดวกภายในราน 18 

มีเมนูแนะนำชัดเจน 18 

มีความนาเชื่อถอื 18 

มีบริการสงอาหารถงึบาน 18 
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ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่ม (ตอ) 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดธุรกิจรานอาหารและเคร่ืองด่ืม ความถี ่

มีชองทางการชำระเงินที่หลากหลาย 18 

มีความปลอดภัยในการใชบริการ 18 

ภาชนะและบรรจุภัณฑมีความสะอาดสวยงาม 18 

ปายเปด-ปดชัดเจน 18 

 

จากตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยทั้งหมด 34 ตัวแปร สามารถนำมาสรุปและอภิปรายผลไดดังนี้  

    ตัวแปรที่ 1 มีชองทางประชาสัมพันธขอมูลของราน มีการใชสื่อตางในการโฆษณา/ประชาสัมพันธขอมูลของราน เชน 

อินเตอรเน็ต ใบปลิว สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัสนนท ถนอมพงษชัย (2559) ที่พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธมี

วัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารและจูงใจใหเกิดการใชบริการ  

     ตัวแปรที่ 2 มีการตั้งราคาที่สมเหตุสมผล อาหารมีราคายยอมเยากวาที่อื่น สมเหตุสมผลกับปริมาณที่ไดรับ สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ จารุชา เหมไพบูลย (2562) พบวา สวนสำคัญที่ชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการนั้นมองวาเกิดจากการ

ที่รานอาหารมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  

     ตัวแปรที่ 3 รสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืม รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่มีความอรอย เปนปจจัยสำคัญของรานอาหาร

และเครื่องดื่ม สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐณิชา แบขุนทด (2562) พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับเรื่องของรสชาติ

อาหารมากที่สุด  

     ตัวแปรที่ 4 ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย การมีเมนูของอาหารและเครื่องดื่มใหเลือกหลากหลาย เชน อาหารคาว 

อาหารหวาน เครื่องดื่มประเภทกาแฟ และเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไมตางๆ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทศพล ลีลอย 

(2563) พบวา ลูกคาใหความสำคัญกับเมนู อาหาร ขนม ความหลากหลายของเครื่องดื่ม  

     ตัวแปรที่ 5 มีการจัดโปรโมชั่น การจูงใจลูกคาดวยการจัดโปรโมชั่นตางๆ เชน คูปองสวนลดวันเกิดหรือสวนลดตาม

ชวงเวลา ราคาสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา สอดคลองกับผลการววิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวา ผูประกอบการ

ควรทำโปรโมชั่นเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความแตกตางและตอบโจทยผูใชบริการ 

     ตัวแปรที่ 6 ความสุภาพของพนักงาน พนักงานมีวาจาสุภาพ ออนนอม สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา อัคพิน 

(2560)  ที่พบวา  บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสุภาพและเปนกันเอง เพื่อใหเกิดการบริการที่ดีแกลูกคา  

     ตัวแปรที่ 7 ทำเลที่ตั้งหางาย ที่ตั้งของรานโดดเดน มองเห็นงาย และสะดวกในการเดินทางไปใชบริการ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ศิรีธร ขาวหมดจด และคณะ (2564) เดินทางสะดวก สามารถเดินทางโดยการขับรถ หรือเดินทางดวยรถขนสง

สาธารณะ เปนส่ิงที่ลูกคาจะพิจารณาในการไปใชบริการรานอาหาร 

     ตัวแปรที่ 8 พนักงานมีความรูความเขาใจในตัวสินคาหรือบริการ พนักงานสามารถอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการตาง ๆ ภายในราน รวมถึงใหความชวยเหลือกับลูกคาไดอยางแมนยำ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิชยา ทองลัพท 

(2559) ที่พบวา การอบรมพนักงานใหมีความรูและพรอมใหความชวยเหลือแกลูกคา สงผลตอความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ

รานอาหาร 

     ตัวแปรที่ 9 รานมีการตกแตงสวยงาม ทันสมัย การตกแตงรานมีความสวยงามที่ภายในและภายนอก มีเอกลักษณ

เฉพาะที่แตกตางจากรานอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรียาวดี ผลอเนก และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ (2564) ที่พบวา 

การปรับปรุงรานใหทันสมัยเปนการสรางความประทับใจแกลูกคาเพื่อใหกลับมาใชบริการซ้ำ 
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    ตัวแปรที่ 10 มีการบริการที่รวดเร็ว การบริการที่รวดเร็วเปนระบบ ไมปลอยใหลูกคารอนาน สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ สุกัญญา อัคพิน (2561) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ ดานการบริการ 

ความรวดเร็วและถูกตองในการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.64  

     ตัวแปรที่ 11 ความสวยงามของอาหารและเคร่ืองด่ืม ลักษณะของการจัดจานมีความสวยงาม ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม มี

เอกลักษณเฉพาะตัว สอดคลองกับผลการวิจัยของ เกศรา สอนสูงเนิน (2562) ที่พบวา องคประกอบที่สำคัญในมุมมองของ

ผูบริโภคคือมีการตกตางจารอาหารสวยงามนารับประทาน  

     ตัวแปรที่ 12 ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงวัตถุดิบที่นำมา

ทำอาหาร สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิชยา ทองลัพท (2559) ที่พบวา ปจจัยอิสระที่มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถามในระดับเห็นดวยมากที่สุดไดแก อาหารมีความสด สะอาด มีคาเฉล่ียถึง 4.26  

     ตัวแปรที่ 13 ใชวัตถุดิบที ่มีคุณภาพ ควรมีการเลือกใชวัตถุดิบที่สด สะอาด ไดมาตรฐานในการปรุงอาหารเสมอ  

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภูริ ชุณหขจร (2564) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญอยางยิ่งตอความที่ตองการรับประทาน

อาหารที่มีการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ พรอมทั้งยินดีที่จะจายคาใชจายที่มากกวารานอาหารในรูปแบบอื่น 

     ตัวแปรที่ 14 พนักงานมีความกระตือรือรน ความเต็มใจในการใหบริการ รวมถึงการเอาใจใสเรื่องตางๆ ในการใหบริการ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวา พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี มีความกระตือรือรน 

ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการอีกครั้ง 

     ตัวแปรที่ 15 มีที่จอดรถเพียงพอ บริเวณรานมีที่สำหรับจอดรถเพียงพอตอการมาใชบริการของลูกคา สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวา ปจจัยที่มีในการเลือกใชบริการคือการมีที่จอดรถเพียงพอ  

     ตัวแปรที ่16 รานมีบรรยากาศกวางขวางและปลอดโปรง บรรยากาศของรานมีอากาศถายเทสะดวก ปลอดโปลง ไมอึด

อัด มีพื้นที่กวางขวาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรียพร วังคะฮาต (2561) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับ

บรรยากาศภายในและภายนอกราน มีความสะอาดสวยงาม และอากาศถายเท  

     ตัวแปรที ่17 มีการรีวิวของลูกคาที่เคยใชบริการจริง ขอมูลของผูเคยมาใชบริการบนสื่อสังคมออนไลน หรือการบอกตอ

จากบุคลอื่น สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ (2560) ที่พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญใช Social Network 

เชน Facebook เพื่อการคนหารีวิวรานอาหารสูงที่สุด  

     ตัวแปรที่ 18 บริเวณรานมีความสะอาด การดูแลความสะอาดของบริเวณรานทั้งภายนอกและภายใน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ฐิตารีย ศิริมงคลอง (2564) ที่พบวา ลูกคาใหความสำคัญกับการดูแลความสะอาดคอนขางสูง เชน การฉีดพน

แอลกอฮอลในที่นั่งรอรับอาหารหรือการใชย้ำยาทำความสะอาดบริเวณที่นั่งรอรับอาหาร  

     ตัวแปรที่ 19 พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย พนักงานใสเครื่องแบบที่สะอาด เรียบรอยเหมาะสมกับการใหบริการ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวา ปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่คือดาน

บุคลากรคือ พนักงานแตงกายเรียบรอยเหมาะสม  

     ตัวแปรที่ 20 มีปายแจงราคาที่ชัดเจน การแสดงปายแจงราคาอาหารชัดเจนถูกตอง สอดคลองกับผลการวิจัยของ จารุ

ชา เหมไพบูลย (2562) ที่พบวา มีปายราคาอาหารแสดงใหลูกคาเห็นชัดเจนมีสวนสำคัญมากในการตัดสินใจใชบริการ 

     ตัวแปรที่ 21 มีการอบรมพนักงานกอนใหบริการแกลูกคา พนักงานทุกคนควรไดรับการอบรมกอนการใหบริการลูกคา 

เพื่อใหสามาถแกปญหาตางๆ ของลูกคาไดอยางตรงจุด สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิตารีย ศิริมงคลอง (2564) ที่พบวา 

รานอาหารควรฝกอบรมพนักงานของราน อาหารทุกคนไมวาจะเปนพอครัว/แมครัว พนักงานรับคําสั่งซื้อ ใหมีความพรอมตอ

การดูแลเอาใจใสและ การตอบสนองความตองการของลูกคารายบุคคล 

     ตัวแปรที่ 22 บริการอยางถูกตองแมนยำ มีการบริการที่เปนเลิศในทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียกเก็บเงินที่ถูกตอง การ

เสิรฟที่ถูกตองรวดเร็ว สอดคลองกับผลการวิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ให
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ความสำคัญกับการชำระเงินที่ถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผูประกอบการควรหมั่นฝกทักษะการบริการให

มีความถูกตองและแมนยำมากกวาคูแขงรายอื่นๆ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจ 

     ตัวแปรที่ 23 มีที่สำหรับนั่งเพียงพอตอการใชบริการ มีที่นั่งเพียงพอในการรอคิว หรือเพียงพอตอการมาใชบริการเปน

กลุม ไมอึดอัดสอดคลองกับผลการวิจัยของ นุชนาถ ทรัพยสง (2559) ที่พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการของผูตอบ

แบบสอบถามคือการมีจานวนที่นั่ง เพียงพอตอความตองการของลูกคา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

     ตัวแปรที่ 24 มีสวนลดสมาชิก มีบัตรสมาชิกใชในการลดราคาสินคาหรือสะสมแตมแลกของรางวัลตาง ๆ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ กนกวรรณ พิมพจันทร (2561) พบวา ลูกคาใหความสำคัญกับกิจกรรมที่จัดใหลูกคาไดสะสมแตม และแลกซื้อ

สินคาในรูปแบบตางๆ 

     ตัวแปรที่ 25.มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในราน การอำนวยความสะดวกในการใชบริการที่ครบครัน เชน Wi-Fi โซน

สำหรับสูบบุหรี่ จุดลางมือ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุกัญญา อัคพิน (2560)  ที่พบวา ความสะดวกสบายสำคัญ ควรมี

นิตยสาร และ Wi-Fi ไวบริการ เพื่อใหเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใชซ้ำ 

     ตัวแปรที่ 26 มีเมนูแนะนำชัดเจน รานควรมีรายการอาหารแนะนำตามชวงเวลาหรือตามเทศกาลตางๆ เพื่อชวยในการ

ตัดสินใจของลูกคา และยังสามารถชวยใหผูประกอบการสามารถคาดการณจำนวนวัตถุดิบในแตละวันไดงายขึ้น สอดคลองกบั

ผลการวิจัยของ กรกฎ นิ่มโชคชัยรัตน และอัจฉรา เกษสุวรรณ (2560) พบวา ผูบริโภคทั้ง Generation XและGeneration Y

ใหความสำคัญกับเมนูแนะนำอาหารมาก  

     ตัวแปรที่ 27 มีความนาเชื่อถือ สามารถใหบริการไดตรงกับที่รับปากกับลูกคา บริการทุกครั้งตองมีความถูกตองและผล

ออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาวินี กุลเจริญ (2563) ที่พบวา ปจจัยดานคุณภาพความ

นาเชื่อถือของการใหบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและความพึงพอใจในใชบริการ 

     ตัวแปรที่ 28 มีบริการสงอาหารถึงบาน มีการใหบริการหลากหลายชองทาง เชน การส่ังอาหารผานเดลิเวอรี่แพลตฟอรม 

ผานเว็บไซด เพื่อขยายชองทางการขายเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูบริโภค สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปรียาวดี ผลอเนก 

และอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ (2564) ที่พบวา จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไป ผูบริโภคสามารถสั่งอาหารผาน

แพลตฟอรมตาง ๆ คุณภาพการบริการในดานชองทางการจัดจำหนายจึงเปนส่ิงสำคัญ 

     ตัวแปรที่ 29 มีชองทางการชำระเงินที่หลากหลาย  สอดคลองกับผลการวิจัยของ นฤศร มังกรศิลา (2564) ที่พบวา 

ชำระเงินคาอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งบริการตาง ๆไดผานเว็บไซตแอพพลิเคช่ัน และโซเชียลคอมเมิรซ เปนการสรางความ

สะดวกสบายใหกับผูใชบริการธุรกิจรานอาหารไดตลอดเวลา 

     ตัวแปรที่ 30 มีความปลอดภัยในการใชบริการ มีความรูสึกปลอดภัยในการใชบริการ มีการตรวจสอบอุปกรณตางๆภาย

ใหรานใหพรอมใชงานอยูเสมอ เพื่อลดปญหาที่จะตามมาภายหลัง สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรวิภา ตระการวิจิตี (2560) 

มีระบบจัดการหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนภายในรานที่ดี สามารถสรางความนาเชื่อถือใหแกผูใชบริการได 

     ตัวแปรที่ 31 ภาชนะและบรรจุภัณฑมีความสะอาดสวยงาม เลือกรูปแบบของภาชนะใหเหมาะสมและสวยงาม เพื่อทำ

ใหอาหารนาทานมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม ให

ความสำคัญมากในเรื่องของความสวยงามของภาชนะสำหรับใสอาหาร 

     ตัวแปรที่ 32 ปายเปด-ปดชัดเจน ควรมีการระบุเวลาเปด-ปดที่ชัดเจน เพื่อใหขอมูลลูกคาที่มาใชบริการ และเพื่อให

ผูประกอบการสามารถจัดสรรเวลาในการเตรียมความพรอมของราน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิตารีย ศิริมงคลอง (2564) 

ที่พบวา การเปดใหบริการตาม วันเวลาที่ระบุไว เพื่อลดการเสียเวลาของลูกคาที่มาใชบริการ 

     ตัวแปรที่ 33 มีชองทางการติดตอที่ชัดเจน มีการแจงเบอรโทรติดตอ หรือชองทางออนไลน เชน Facebook Line 

เพื่อใหลูกคาสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดารณี ตอพล (2558) ที่พบวา สวนปจจัยที่มี

ผลตอ การตัดสินใจในระดับมากคือสามารถติดตอไดสะดวก เชน มี เบอรโทรศัพท นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ พรทิพย 
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อินทรพรอุดม (2558) ที่พบวา ความตองการของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากคือ ชองทางในการติดตอรานหรือ

สอบถามรายละเอียดผานทางออนไลน หรือผานทางโทรศัพท  

     ตัวแปรที่ 34 พนักงานเพียงพอตอการใหบริการ พนักงานมีมากพอในการดูแลความเรียบรอยของรานและเพียงตอการ

ใหบริการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐณิชา แบขุนทด (2562) พบวา จากแบบสำรวจกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับดาน

ปจจัยบุคคล ไดแก ความเพียงพอของพนักงานในระดับมาก 

 

5.  สรปุผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
     จากที่ผูศึกษาวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายในของธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

พบวา ผูประกอบการมีความรูและความเชี่ยวชาญในการเลือกวัตถุดิบเปนอยางดี  แตยังไมมีหนารานในขายอาหารและ

เครื่องดื่ม อีกทั้งพนักงานยังขาดประสบการณในธุรกิจประเภทรานอาหารและเครื่องดื่ม  
     การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทางการจัดการที่กระทบตอธุรกิจโดยตรงและโดยออม ทำใหผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงโอกาส

ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน คือ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุน

โครงการกระตุนการใชจายของภาคประชาชน เชน มาตรการคนละครึ่ง และนำเทคโนโลยีมาใชในการส่ังอาหารมากขึ้น รวมถึง

ใชในชองทางตางๆในการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาและทำใหผูประกอบการไดมีโอกาสในธุรกิจมากขึ้น 

     ในสวนของดานอุปสรรคนั้น ไดแก สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ไมสามารถคาดการณได ที่สงผลตอการ

ดำเนินธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหกำลังซื้อของผูบริโภคลดลงและ

ตนทุนสินคาของผูประกอบการสูงขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลโดยตรงตออุตสาหกรรมปศุสัตว ทำให

ตนทุนดานอาหารมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการขาดแคลนทางดานอาหาร เปนสวนที่ตองคอยเฝาระวังเพราะอาจทำใหธุรกิจเกิด

ความลมเหลวได และสามารถสรุปองคประกอบการตลาดของรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัด

ขอนแกน ได 34 ตัวแปร ดังที่แสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 องคประกอบการตลาดรานอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวดัขอนแกน 
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คุณภาพการบริการและความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสมัพันธกับ

ความความภักดขีองผูบริโภครานเขยีงในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

The relationship between Service quality, customer satisfaction and customer 

loyalty of Khiang restaurant in Bangkok metropolitan region 
 

วริยา จันทรวาร0ี

1 และ ภูษิต วงศหลอสายชล1

2 

Variya Chantaravaree and Phusit Wonglorsaichon 

 

บทคัดยอ 

 

     งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค ในการศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร คุณภาพการบริการและความพึงพอใจดาน

สวนประสมทางการตลาดบริการกับความจงรกัภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชสถิติ

สหสัมพันธอยางงาย และสถิตกิารวเิคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.50 ผลการวิจัยพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมอีายุระหวาง 21-29 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-30,000 บาท การทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพการบรกิาร ดานการตอบสนองและ

ความมั่นใจมีอทิธิพลทางบวกตอความจงรักภักดีและความพึงพอใจดานดานสวนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานราคาของอาหาร ดานการบริการลูกคาของพนักงาน ดานกระบวนการ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย และดานลักษณะทางกายภาพ มีอทิธพิลทางบวกตอความจงรกัภักด ี

 

     คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาด, คุณภาพการบริการ, ความจงรักภักดี , รานเขียง 

 

Abstract 

 
The objectives of this studies were, The relationship between demography, service quality, customer 

satisfaction  and customer loyalty of Khiang restaurant  in Bangkok metropolitan region. Relationships of 

data were analyzed by statistical analysis of the multiple regression models significance level at 0.05. The 

results of this study majority of Khiang restaurant are female, the age between 21-29 years old, educated 

to a bachelor degree level. Most of them single and earned 15,00-30,001 baht per month. The study 

revealed that service quality on responsiveness and assurance affected customer loyalty and customer 

satisfaction on the marketing services mix affected customer loyalty. 

 

     Keywords: marketing factor , Service quality , loyalty , Khiang restaurant 
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1.บทนำ 

 ปจจุบันธุรกิจบริการมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนไทย อีกทั้งการขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจบริการ และประชาชนในเขตเมืองของไทยเติบโตอยางมาก สงผลใหพฤติกรรมการใชชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการ

พึ่งพาตนเองเปนการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการ แนวโนมของธุรกิจรานอาหารมีโอกาสเติบโตและ

ทำกำไรไดสูง ผูประกอบการรายใหญมีการเปดตัวแบรนดรานอาหารและขยายสาขาออกไปในทุกพื้นที่ สงผลใหผูประกอบการ

ขนาดกลางและเล็กตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงและถูกแยงสวนแบงจากยอดขาย (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2562) 

ภายใตสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สังคมและวิถีชีวิตที่มีความรีบเรงและความเปนสังคมเมือง มี

ความจำเปนตองพึ่งพารานอาหารทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เพื่อเขามาหนุนเสริมวิถีการดำเนินชีวิตใหคนในชุมชนเมืองมี

ความสะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการรานอาหารไมเพียงแตใหความสำคัญกับรสชาติและคุณภาพของอาหาร 

บรรยากาศภายในรานเทานั้น แตคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูมาใชบริการก็มีความสำคัญเชนกัน  

รานเขียง เปนรานอาหารไทยตามสั่งหรืออาหารจานดวน เพื่อตอบโจทยวิถีชีวิตที่เรงรีบของคนไทย มีพื้นที่เฉลี่ยตอสาขา

ประมาณณ 50 ตร.ม. โดยนำเสนออาหารตามสั่งที่เปนที่ชื่นชอบของคนไทย เชน ขาวผัดกะเพรา หมูกระเทียม ขาวผัดโบราณ 

คะน้ำหมูกรอบ กวยเตี๋ยวคั่วไก และ ผัดซีอิ๊ว เปนตนกลุมลูกคาเปาหมายของราน เขียง คือ ลูกคาวัยเริ่มตนทำงานครอบครัว 

รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคที่ตองการรับประทำนอาหารพรอมเสิรฟ (Quick Meal) โดยมีการใชจายเฉลี่ย ตอคน

ตอครั้งประมาณ 80-100 บาท 

ในชวงหลายปที่ผานมาธุรกิจรานอาหารมีการปรับตัวอยางตอเนื่อง มีหลายปจจัยประกอบดวยกัน ผูบริโภคมีทางเลือก

มากขึ้น ทำใหแตละแบรนดตองปรับกลยุทธกันยกใหญ งานวิจัยนี้จัดทำเพื่อเปนแนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหมี

ประสิทธิภาพสามารถเขาถึงความตองการของกลุมผูบริโภคในยุคปจจุบันได  

 

     1.1   วัตถุประสงคของการศึกษา 

     1.1.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรศาสตร คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ กับความจงรักภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

     1.2 ขอบเขตของงานวิจัย 

     1.2.1 ประชาการที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคที่รับประทานรานอาหารเขียง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

83 สาขา จำนวน 400 คน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตั่งแตเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ถึง กุมภาพันธ 

พ.ศ.2565  

      1.2.2 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยแบงออกเปนตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

     ตัวแปรตน  คือ (1) ประชากรณศาสตร  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (2) 

คุณภาพการใหบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ การตอบสนองตอลกูคา 

การใหความมั่นใจแกลูกคา และการใสใจลูกคา (3) ความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ความพึงพอใจ

ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย การสงเสริมทางการตลาด กระบวนการ บุคคล และลักษณะทางกายภาพ 

     ตัวแปรตาม  คือ ความจงรักภักดีของผูบริโภค 

      

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     นำขอมูลจากการวิจัยไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถเขาถึงความตองการของกลุมผูบริโภค

และนำไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน และ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสำหรับผูที่สนใจจะประกอบกิจการรานอาหารไทย 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  

     Parasuraman (2000) จากการศึกษามิติของคุณภาพบริการสามารถแบงเปน 5 มิติ คือ (1) ดานกายภาพ (Tangibles) 

(2) ความนาเชื่อถือ (Reliability) (3) การตอบสนอง (Responsiveness) (4) การรับประกัน (Assurance) และ (5) ความเห็น

อกเห็นใจ (Empathy)  

  2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 

     แนวคิดที่เกี ่ยวของกับธุรกิจบริการ สวนประสมการตลาดบริการ (Marketing  Mix) หรือ 7Ps (Kotler,1997, p. 92)   

ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) การสงเสริมทางการตลาด (Promotions) ดาน

บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

    2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

     อเดยและแอนเดอรเชน (Aday & Andersen, 1978) ใหความหมายความพึงพอใจวา “เปนความรูสึกหรือความคิดเห็นที่

เกี่ยวของกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณที่ผูรับบริการเขาไปในสถานที่ใหบริการนั้นๆ และประสบการณนั้นเปนไป

ตามความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งความพึงพอใจมากหรือนอยขึ้นอยูกับ ปจจัยที่แตกตางกัน นอกจากนี้ความพึงพอใจของ

ผูบริโภคยังมีความสำคัญตอแนวคิดทางการตลาด   

 

   2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอตราสินคา 

      Blair, Armstrong & Murphy (2003) (1) ทัศนคติ หรืออารมณ คือการที่ผูบริโภคเกิดความรูสึกทัศนคติที่ดี และมีความ

ผูกพันตอตราสินคาใดๆ ซึ่งในมุมมองเชิงจิตวิทยาสามารถเกิดได 3 ปจจัย คือการเขาถึงไดงาย ความเชื่อมั่น และการเขาไปอยู

กลางใจผูบริโภค (2) พฤติกรรม เปนสิ่งที่สามารถเห็น และนำมาวัดไดงาย โดยสามารถวิเคราะหจากพฤติกรรมในการซื้อ การ

ที่ผูบริโภคกลับมาซื้อสินคาจากตราสินคาเดิม หรือซ้ำเปนประจำ  

    2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     งานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการ การสรางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีตอตราสินคาของ

รานกาแฟแฟรนไชสในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำโดย อลงกรณ รักษาพราหมณ ธนายุ  ภูวิทยาธร และสุณีย ลอง

ประเสริฐ (2561) โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ตราสินคาที ่เลือกซื ้อตางกัน ความจงรักภักดีในตราสินคาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีตอตราสินคา พบวา โดยรวมคุณภาพการใหบริการมี

ความสัมพันธในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง  

     งานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับความจงรักภักดีตอรานกาแฟสดในเขต กรุงเทพมหานคร จัดทำ

โดย เกตวุดี สมบูรณทว ีการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชบริการรานกาแฟ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากผลการวิเคราะห พบวา จากการตรวจสอบความสัมพันธ (Pearson Correlation) 

ระหวางปจจัยทั้ง 6 ดาน กับความ จงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภค พบวา ทั้งสองมีความสัมพันธกันมาก แสดงวาปจจัย

ทางการตลาดทั้ง 6 ดาน มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอรานกาแฟ  
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3. วิธีการศึกษา 

     3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือกศึกษา คือ ผูบริโภคที่รับประทานอาหารรานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีการกำหนดระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 คาระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไมนอยกวา 5% หรือที่

ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใชสูตรของ เทโร ยามาเน (Yamane, 1973)  

 

     3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

     งานวิจัยนี้ ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จำนวน 400 คน และใชแบบสอบถามดวยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) ที่ประกอบดวยขอมูลสวน

บุคคล ขอมูลดานคุณภาพการบริการของรานอาหารเขียง ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 

ดาน และขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูบริโภครานเขียง  

 

     3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 

     การศึกษาวจิัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดสรางเครื่องมอืและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บ

รวบรวมจากแบบสอบถามออนไลน ผานทาง Google Form จำนวน 400 ชุด 

 

     3.4 การวิเคราะหขอมูล  

 

     3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ ่งประกอบดวย การแจงแจกความถี ่ (Frequency) คาร อยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

     3.4.2 สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยการใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

วิเคราะหเพือ่ทดสอบโดยกำหนดคานัยสำคัญ (Significance) ที่ระดับคา P < 0.05 สมมติฐานในการหาความแตกตาง ใชสถิติ 

Independent t-test และ สถิติ One-Way ANOVA, สมมตฐิานในการหาความสัมพันธ ใชสถิติ Pearson Correlation และ

สมมติฐานในการหาความสัมพนัธ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหขุองความสัมพนัธ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม สาขาที่มีผูเขาใชบริการมากที่สุด ไดแก สาขาปตท.เกษตร-นวมินทร,สาขา

เมืองทองธานีและสาขาเซ็นทรัลพลาซา เมนูที่ส่ัง ไดแก ขาวกระเพราหมูสับ, ขาวกระเพราหมูสับไขแดงเค็ม, ขาวกระเพราเทพ

หมู, ขาวเนื้อโคขุนกระเทียม และขาวกระเพราโคตรเจา ความถี่ในการเขาบริการรานเขียง มีระดับมากที่สุดคือ 1-2 วัน โดย

คาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการเขาใชบริการมีระดับมากที่สุดคือ 101-200 บาท  

     2. ผลการวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตร ผูใชบริการเปนเพศชาย จำนวน 182 คน เพศหญิง จำนวน 218 คน ชวงอายุที่

ใชบริการมากที่สุดจะอยูในชวงอายุ 21-29 ป สถานภาพของผูบริโภคที่มาใชบริการภายในรานเขียงมากที่สุด คือ โสด ระดับ
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การศึกษาของผูบริโภคที่มาใชบริการภายในรานเขียงมากที่สุดจะอยูในชวง ปริญญาตรี และรายไดเฉล่ียผูใชบริการมากที่สุดจะ

อยูที่ชวง 15,001 – 30,000 บาท  

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ (n=400) 

 
 

ความจงรักภักดี 

เพศชาย n=182 เพศหญิง n=218 Levene’s 

F 

p t df p 

Mean S.D. Mean S.D. 

ดานพฤติกรรมและทัศนคติ 4.50 0.322 4.49 0.313 0.027 0.870 0.126 398 0.899 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยระดับความจงรักภักดีของกลุมตัวอยางจำแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน (n=400) 

 
ความจงรักภักดี n Mean S.D. Levene’s 

F 

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F p ผลการ

ทดสอบ

รายคู 

อายุ 

16-20 ป 16 4.23 0.385 4.668       1<2,3,4,5 

21-29 ป 236 4.47 0.318 B.G. 2.246 5 0.449 4.668 0.000** 2>3,4 

30-39 ป 82 4.57 0.299 W.G. 37.914 394 0.096   - 

40-49 ป 48 4.59 0.257 Total 40.160 399    - 

50-59 ป 15 4.53 0.269       - 

มากกวา 60 ป 3 4.46 0.461        - 

สถานภาพ 

โสด 309 4.47 0.321 3.292 B.G. 0.977 3 0.326 3.292 0.021* 1<3 

หยา 5 4.64 0.261 W.G. 39.183 396 0.099   - 

แตงงานแลว 84 4.58 0.292 Total 40.160 399    - 

เปนหมาย 2 4.30 0.141        - 

ระดับการศึกษา 

ต่ำกวาปริญญาตรี 79 4.47 0.357 0.50 B.G. 0.151 3 0.050 0.500 0.683 1<3,4 

ปริญญาตรี 285 4.501 0.303 W.G. 40.009 396 0.101   2<4 

ปริญญาโท 34 4.55 0.337 Total 40.160 399    3<4 

สูงกวาปริญญาโท 2 4.50 0.424        - 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ต่ำกวา 15,000 บาท 47 4.21 0.317 11.447       1<3,4,5,6 

15,001-30,000 บาท 247 4.51 0.288 B.G. 5.094 5 1.019 11.447 0.000** 2<6 

30,001-45,000 บาท    54 4.56 0.324 W.G. 35.066 394 0.089   - 

45,001-60,000 บาท 39 4.57 0.308 Total 40.160 399    - 

60,001-75,000 บาท 5 4.64 0.329       - 

มากกวา 75,001 บาท 8 4.75 0.233        - 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร คุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของผูบริโภคราน

เขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

หมายเหตุ 1.ความเปนรูปธรรม 2.ความนาเชื่อถือไววางใจ 3.การตอบสนอง 4.ความมั่นใจ 5.การใสใจ 6.ความจงรักภักดี ** p<0.01, *p<0.05 ; n=400 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปร ความพงึพอใจกับความจงรักภักดีของผูบริโภครานเขียง

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.00        

2 0.186** 1.00       

3 0.104** 0.215** 1.00      

4 0.533** 0.268** 0.114* 1.00     

5 0.218** 0.499** 0.114* 0.248** 1.00    

6 0.555** 0.156** 0.436** 0.176** 0.143** 1.00   

7 0.053 0.144** 0.103* 0.071 0.68 0.085 1.00  

8 0.552** 0.563** 0.403** 0.414** 0.529** 0.544* 0.318** 1.00 

Mean 4.39 4.40 4.51 4.55 4.37 4.35 4.40 4.50 

S.D. 0.624 0.630 0.588 0.578 0.720 0.615 0.609 0.317 

 

หมายเหตุ  1.ผลิตภัณฑ 2.สงเสริมทางการตลาด 3.ราคา 4.การบริการ 5.กระบวนการ 6.ชองทางการจัดจำหนาย 7.ลักษณะทางกายภาพ 8.ความจงรักภักดี 

** p<0.01, *p<0.05 ; n=400 

 

 

 

 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 

1 1.00      

2 0.416** 1.00     

3 0.457** 0.750** 1.00    

4 0.510** 0.829** 0.775** 1.00   

5 0.499** 0.759** 0.745** 0.894** 1.00  

6 0.349** 0.467** 0.521** 0.558** 0.488** 1.00 

Mean 4.24 4.39 4.41 4.38 4.42 4.50 

S.D. 0.412 0.432 0.432 0.387 0.407 0.586 
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5.  สรปุผลการศกึษา 
ตารางที่ 5 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 อายุ สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ยอมรับสมมติฐาน 

 เพศ ระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 2 ดานความเปนรูปธรรม ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ดานการใสใจ มีความสัมพันธกันระดับต่ำ 

 ดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 

สมมุติฐานที่ 3 ดานราคา ดานการบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกันระดับต่ำ 

 ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานกระบวนการ ดานชองทาง

การจัดจำหนาย 

มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง 

 

     อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ประชากรศาสตรแตกตางกันมีความจงรักภักดีของผู บริโภครานเขียงในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน จำแนกตามเพศ พบวา อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีความ

จงรักภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ อลงกรณ รักษาพราหมณ, ธนายุ ภูวิทยาธร3, สุณีย ลองประเสริฐ (2561) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ

ระหวางคุณภาพการใหบริการ การสรางคุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีตอตราสินคาของรานกาแฟแฟรนไชสในอำเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตราสินคาที่เลือกซื้อตางกัน ความจงรักภกัดี

ในตราสินคา แตกตางกัน ดานความนาเชื่อถือ การเขาไปอยูในกลางใจผูบริโภค และความงายในการเขาถึง อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมวาจะเปนดานการตอบสนองและดานความมั่นใจ สัมพันธกับทฤษฎีของอเดยและแอนเดอร

เชน (Aday & Andersen, 1978) เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการและความรูสึกที่ผูใชบริการไดรับจากบริการ

เปนสิ่งสำคัญ ที่จะชวยประเมินระบบบริการวาไดมีการเขาถึงผูใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ อลงกรณ รักษาพราหมณ 

ธนายุ ภูวิทยาธร และสุณีย ลองประเสริฐ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการ การสราง

คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีตอตราสินคาของรานกาแฟแฟรนไชสในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ” พบวา โดยรวม

คุณภาพการใหบริการมีความสัมพันธในทิศทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเปนไป

ตามทฤษฎีของ Parasuraman (2000)  เรื่องการประเมินคุณภาพจากผูที่ไดรับบริการ หากลูกคาไดรับการบริการที่มีคุณภาพ

มากขึ ้นจากพนักงานรานเขียงดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) และดานการใหความมั ่นใจแกลูกคา 

(Assurance) จะสงผลใหลูกคาเกิดความจงภักดีที่มากขึ้นตามไปดวย 

     อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธกับความ

จงรักภักดีของผูบริโภครานเขียงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสวนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปร ปจจัยทาง

การตลาดมีความสำคัญกับการตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได ดวยความเชื่อมโยงความสัมพันธให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของ เกตุวดี สมบูรณทวี ไดทำการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางการตลาดกับความจงรักภักดีตอรานกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบวาปจจัยทางการตลาดทั้ง 6 

ดาน มีความสัมพันธกับความจงรักภักดี จึงสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดจะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการแนะนำ

คนรูจักใหรับประทานอาหารรานเขียง และจะกลับมาใชบริการที่รานเขียงเปนประจำตอไปในอนาคต ทำใหสรุปไดวาหาก
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ลูกคามีความพึงพอใจทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการรานเขียงมากขึ้น จะสงผลใหลูกคาเกิดความจงภักดีที่มากขึ้น

ตามไปดวย 

 

     5.2 ขอเสนอแนะ 

     ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ พฤติกรรมของผูเขาใชบริการรานเขียง สาขาที่มีผูเขาใชบริการมาก จึงมีขอเสนอแนะ

วาควรจะเพิ่มที่รองรับผูใชบริการใหมีความเหมาะสม วางแผนส่ังวัตถุดิบจากขอมูลการขาย จากเมนูที่ไดรับความนิยมสามารถ

นำมาวางแผนการสั ่งวัตถุดิบ การสต็อกวัตถุดิบมีความเกี่ยวของกับเรื ่องตนทุนและยอดขาย สงผลใหเกิดกำไรในการ

ดำเนินงาน ในสวนของพนักงานอาจมีการเพิ่มจำนวนพนักงานใหเพียงพอตอการใหบรกิาร ควรรักษามาตรฐานในเรื่องของการ

บริการ ใหมีความรู และความสามารถในการบริการที่ดี เพื่อใหรานเขียงเปนรานที่ผูบริโภคไวใจและพึงพอใจในการกลับมาใช

บริการซ้ำ และผูบริโภคใหความสำคัญดานการบริการเปนอันดับแรก ดังนั้นรานเขียงควรมีการอบรมพนักงานใหมีการบริการที่

ดีอยูตลอดเวลา รานเขียง เปนรานที่เนนความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทาน ควรปรับปรุงใหพนักงานสามารถบริการ

ไดอยางรวดเร็วและถูกตองตามที่ผูบริโภค สวนดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness และดานการใหความมั่นใจแก

ลูกคา (Assurance) รานเขียงควรใหความสำคัญในเรื่องการใหความมั่นใจแกลูกคามีการปลูกฝงพนักงานเกี่ยวกับหลักการ

ใหบริการที่ และนำขอเสนอแนะที่ไดจากลูกคามาปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบของรูปแบบการบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร โดยวิธีวิจัยเอกสาร และวิธีสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผล

การศึกษาพบวา ดานจุดแข็ง การมีระบบทำเอกสารใบขนสินคาเปนของตนเองทำใหการทำงานเปนไปอยางรวดเร็ว ดาน

จุดออน เขตพื้นที่ใหบริการของกิจการยังไมกวางมากนักเปนการบริการในเฉพาะในจังหวัดสุรินทรและใกลเคียง ดานโอกาส 

ในเรื่องของการคาระหวางประเทศของไทยกำลังมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผูประกอบการรายยอยใหม ๆ หันมาให

ความสนใจในการสงออกสินคาไปยังตางประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ ้น ดานภัยคุกคาม การระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทำให

มาตรการเกี่ยวกับการนำเขา – สงออก สินคาในแตพื้นที่มีมาตรการที่แตกตางกัน และการเขามาของคูแขงรายใหมที่เขามา

แขงขันในเรื่องเกี่ยวกับราคาคาบริการ เปนเรื่องที่ตองคอยสังเกตอยูเสมอ องคประกอบของรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ  

จุดเดียว ของธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) สามารถกำหนดตัวแปรสังเกตไดไดทั้งหมด 33 ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการ

วิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนารูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร 

ตอไป 

คำสำคัญ: การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว, ตัวแทนออกของ (ชิปปง), การนำเขา – สงออก สินคา 

 

Abstract 
This article is presented concerning the one-stop service model of Buddeemuean Shipping Ltd., Part. 

in Surin Province. In terms of documentary research method and expert interview method, the results are 

found that the strength was having its own operating system document. It helps performance rapidly. The 

weakness was a specific service area only in Surin and nearby provinces which is made the service area of 

the business is not wide. In terms of opportunities, international trade in Thailand is growing up and more 

new small entrepreneurs are increasingly interested in exporting their products to foreign countries. In terms 

of threats is the unpredictable outbreak of COVID - 19 causing Thai customs having different import-export 

policies in different parts of countries and the service charges of new competitors. The composition of the 

one-stop service has 33 observed variables, which will be used for exploratory analysis and develop the 

service of Buddeemuean shipping Ltd., Part. in Surin Province. 
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1. บทนำ 

 
การคาระหวางประเทศถือเปนสิ่งที่สำคัญเปนอยางมากสำหรับทุก ๆ ประเทศเนื่องจากเปนสิ่งที่ชวยใหประเทศตาง ๆ 

พัฒนาเปนอยางมาก การที่ประเทศมีความพยายามที่จะผลิตสินคาและบริการทุกอยางขึ้นมาดวยตนองนั้นสงผลใหการพัฒนา

ของประเทศจะเปนไปอยางชา ๆ แสดงใหเห็นวาเรื่องของการคาระหวางประเทศเปนเรื่องสำคัญของทุก ๆ ประเทศโดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาที่ตองการยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศใหดีขึ้นเปนเรื่องสำคัญที่

ชวยใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศชวยใหมีความตองการสินคาที่ผลิตมากยิ่งขึ้นเกิดการจางงานสรางรายได

ใหกับประชาชน (กระทรวงทรัพยากรแหงประเทศไทย, 2561) 

ในประเทศไทยการคาระหวางประเทศถือวาเปนแหลงรายไดสำคัญแหลงหนึ่งของประเทศ แตเนื่องดวยสถานการณ

เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด – 19 สงผลใหในป พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีการสงออกสินคาไปยังตางประเทศลดลงเปนอยางมาก

ทำใหรัฐบาลตองมีการออกมาตรการเพื่อเขามาชวยเหลือธุรกิจของประชาชนใหสามารถดำเนินกิจการตอไปไดสงผลใหในป 

พ.ศ.2564 การสงออกสินคาของประเทศไทยกลับมาฟนตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 11 ป โดยเฉพาะในกลุมลูกคาหลักโดยสินคาที่

มีการสงออกของไทยที่ขยายตัวเปนอยางมากนั้นไดแก หมวดหมูของสินคาอุตสาหกรรมและหมวดสินคาทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร (สำนักงานนโยบายนายกรัฐมนตรี, 2564) การสงออกของประเทศไทยและประเทศคูคาหลักรวมถึง

ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่องแมวาจะมีปญหาเกี่ยวกับความไมแนนอนของโรคระบาดโควิด – 19 ซึ่ง

มีการรับมือโดยการออกมาตรการปองกันและมาตราการชวยเหลือในแตละพื้นที่ตามความเหมาะสมของแตะละชองทางการ

ผานแดน (กรมศุลกากร, 2564) 

ในชวงที่ผานมาถึงแมวาสถานการณการระบาดของโรคโควิด – 19 จะสงผลทำใหหลาย ๆ ธุรกิจกิจการชะลอตัวแต

ในทางกลับกันธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยกลับมีการเติบโตขึ้นสวนทางกับสถานการณที่เปนอยูโดยการสรางรายไดจากการ

สงออกสินคาไปยังประเทศชายเพื่อนบานสูงขึ้นเปนอยางมากถือวาตลาดการคาชายแดนเปนหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพเปน

อยางมากตลาดหนึ่งก็วาไดโดยสินคาที่มีความตองการเปนอยางมากในตลาดการคาชายแดนจะเปนสินคาประเภทสินคา

อุปโภคและสินคาบริโภคเปนหลัก (วีรวรรณ ฉายานันท, 2558) 

ผูวิจัยมีหนาที่การปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร ในการใหบริการเกี่ยวกับการดำเนิน

เอกสารพิธีการศุลกากรใหกับผูประกอบการที่มีความตองการที่จะนำสินคานำเขาหรือสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ผูวิจัย

มุงหวังที่จะศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ และองคประกอบของแนวทางการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน 

ชิปปง จังหวัดสุรินทร 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยการใชทฤษฎี PESTEL Analysis ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดาน

การเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานเทคโนโลยี ดานสภาพแวดลอม และดานกฎหมาย ในการมาวิเคราะหปจจัยที่สงผล

กระทบทางออมกับธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) รวมถึงการใชเครื่องมือในการวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมซึ่ง

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การวิเคราะหคูแขงทางตรง การวิเคราะหคูแขงรายใหม การวิเคราะหสินคาหรือบริการ

ทดแทน การวิเคราะหผูจำหนายวัตถุดิบ และ การวิเคราะหลูกคา (Porter, 1980) และการใชเครื่องมือวิเคราะหธุรกิจอยาง 

SWOT Analysis มาวิเคราะหเพื่อหา จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
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(Threats) ที ่เกิดขึ ้นภายนอกธุรกิจมาวิเคราะหเพื ่อปองกันและแกไขสิ ่งที ่อาจจะเกิดขึ ้นกับธุรกิจ (Budiman, Tarigan, 

Mardhatillah, Sembiring, & Teddy, 2018)  

2.2 การบริการ 

พบวาปจจัยที่ทำใหผูประกอบการเลือกใชบริการตัวแทนออกของ (ชิปปง) คือ การที่ผู ประกอบการไดรับความ

สะดวกสบายในการผานพิธีการศุลกากร การดำเนินเอกสาร และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่

ตัวแทนออกของ (ชิปปง)สามารถรักษาผลประโยชนตาง ๆ ใหกับผูประกอบการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย (สำนักงานที่

ปรึกษาศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส, 2564) โดยในภาษาอังกฤษคำวาบริการตรงกับคำวา “Service” มีความหมายวา การ

กระทำที่เต็มไปดวยการชวยเหลือ แตละตัวอักษรมีความหมายดังตอไปนี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจใส เห็นใจตอความลำบากของผูที่รับบริการ 

E = Ealy Response ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว 

R = Respectful ใหเกียรติผูรับบริการ 

V = Voluntariness Manner ใหบริการอยางเต็มใจ 

I  = Image Enhancing รักษาภาพลักของผูใหบริการและองคกร 

C = Courtesy สุภาพและมีมารยาทที่ดี 

E = Enthusiasm กระตือรือรนขณะใหบริการและบริการอยางเต็มที่เกินความคาดหวังของผูรับบริการ  

(วิทยาลัยอาชีวะสุพรรณบุรี, ม.ป.ป.) ดังนั้นการศึกษาองคประกอบของการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของธุรกิจตัวแทน

ออกของ (ชิปปง) จึงมีความสำคัญดังนั้นผูศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยคือ

รูปแบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

       ตัวแปรแฝง           ตัวแปรสังเกตได 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิป

ปง) 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตัวแทนออกของ 

ในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมในการบริการที่ศึกษาผูศึกษาทำการวิเคราะหในสามประเด็น ไดแกสิ่งแวดลอมภายนอกที่

กระทบกับธุรกิจโดยออม สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง โดยการใชทฤษฎี PESTEL Analysis วิเคราะห

ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดานซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานการเมือง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดาน

เทคโนโลยี ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม และปจจัยทางดานกฎหมาย เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธของกิจการ และนำไปสูการ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ ดวยวิธีการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ (Scott, 2006)  

องคป์ระกอบรูปแบบการบริการแบบ

เบด็เสร็จ ณ จุเดียว  

ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปป้ิง จงัหวดั

สุรินทร์ 

 

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

…………….. n term 
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3.2 การศึกษาองคประกอบของการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

วิธีการวิเคราะหองคประกอบของการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) ผูศึกษามีวิธีใน

การศึกษาโดยการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดจำนวน 60 ฉบับและทำการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ในฝงของผูประกอบการและฝงของตัวแทนออกของ (ชิปปง) ทั้งหมดจำนวน 18 ทาน เมื่อไดตัวแปรมาจึงทำสวนของการวิจัย

เอกสารรวมกับความถี่จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และทำการเลือกตัวแปรที่มีความถี่เกินกึ่งหนึ่งของตัวแปลทั้งหมดมาเปน

ผลการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554) 

การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1 และ 3.2 เปนเพียงสวนนึงของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปนสี่สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนการศึกษาในสวนที่1และ2ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสูการวจิัย

ในสวนที่ 3 และ 4 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 

 

 
  

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิรายผล 

 
4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

ผลการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื่องมือ PESTEL Analysis มีรายละเอียดดังนี้ 

ดานการเมือง ความแนนอนเกี่ยวกับดานนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศไทยไมวาจะเปนความไมแนนอนใน

มาตรการการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 หรือความไมมั่นคงทางดานการเมืองภายในประเทศ 

เปนปจจัยที่มีผลกระทบเปนอยางมากเน่ืองจากในมุมมองของผูที่ตองการลงทุนเมื่อมีความไมแนนอนเกี่ยวกับการเมือง

ภายในประเทศทำใหความนาเชื่อถือในการทำการคาการลงทุนนอยลง ดานเศรษฐกิจ การระบาดของไวรัสโควิด – 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                              + 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทางการจดัการ 

การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โดย PESTEL และ 5 Forces Model 

การศึกษาระยะท่ี 1 

วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

 

การวจิยัเอกสาร 

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

ตวัแปรสงัเกตไดข้ององคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 2: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

      

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบการตลาดร้านอาหารเกาหลี 

วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 

องคป์ระกอบหลกั 34 องคป์ระกอบ 

การระดมสมอง (Brainstorm) 

แนวทางการตลาดร้านอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

ลูกคา้ท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการร้านอาหารเกาหลี 

การศึกษาระยะท่ี 3: วเิคราะห์เชิงปริมาณ 

      

การศึกษาระยะท่ี 4: วเิคราะห์เชิงคุณภาพ 

      

องคป์ระกอบการปริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตวัแทนออกของ (ชิปป้ิง) 

แบบทดสอบความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

องคป์ระกอบหลกั 33 องคป์ระกอบ 

แนวทางการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปป้ิง จงัหวดัสุรินทร์ 

ผูป้ระกอบการนาํเขา้ - ส่งออกสินคา้ 
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ที่สงผลใหธุรกิจตาง ๆ ตองหยุดชะงักสงผลตอการดำเนินการสงออกสินคาเพื่อที่จะทำการคาขายเนื่องจากทุก ๆ 

ประเทศเกิดความหวาดกลัวของการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ดานสังคมและวัฒนธรรม ทุกวันนี้การทำธุรกิจกิจ

นำเขา – สงออก สินคาถือเปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากเนื่องจากความสะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร

ระหวางประเทศที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นทำใหตัวแทนออกของ(ชิปปง) มีจำนวนผูใชบริการมากยิ่งขึ้นเพื่อใหการนำเขา – 

สงออก สินคาเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ดานเทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากใน

ปจจุบันทำใหการดำเนินเอกสารของตัวแทนออกของ (ชิปปง) เปนไปอยางสะดวกมากย่ิงขึ้นทำใหตัวแทนออกของ (ชิป

ปง) ตองมีการพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบการทำงาน ตลอดเวลาเพื่อใหการบริการแกผูประกอบการเปนไปอยาง

รวดเร็ว ดานสิ่งแวดลอม เรื่องของเวลาในการดำเนินเอกสารผานพิธีการสำหรับสินคาเปนเรื่องที่สำคัญตองมีความ

รวดเร็วในการดำเนินการเนื่องจากวาสินคาที่ทำการนำเขา – สงออก บางอยางเปนของสด หรือเปนของแปรรูปที่มี

เรื่องของเวลาเขามาเกี่ยวของ ซึ่งหากลาชาอาจจะทำใหผูประกอบการที่ใชบริการเกิดความเสียหายได ดานกฎหมาย 

ขอกำหนดและกฎหมายเปนเรื่องที่มีความละเอียดออนและสำคัญเปนอยางมากเพราะกฎหมายในแตละประเทศจะมี

ความแตกตางกันในการที่จะนำเขา – สงออกสินคารวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับตัวแทนออกของ (ชิปปง) ที่ตองมาการ

อบรมเพ่ือขอใบอนุญาตใหถูกตองตามระเบียบของกรมศุลกากร 

ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง โดยใชโดยเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขันใน

อุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้ ดานคูแขงขันทางตรง คูแขงขันทางตรงมีจำนวนมากทำใหเกิดการแขงขันดานราคาคาบริการ

เกิดขึ้นเปนอยางสูงเพื่อจูงใจใหลูกคามาใชบริการของตนเอง ดานคูแขงขันรายใหม เปนเรื ่องที่คอยขางยากเนื่องจาก

ผูประกอบการจะมีความไวใจในการใชบริการตัวแทนออกของ (ชิปปง) ที่เคยใชบริการเนื่องจากสามารถไวใจไดวาขอมูลของ

ผูประกอบการจะไมมีการรั่วไหลไปสูสาธารณะ ดานสินคาหรือบริการทดแทน การจะหาบริการทดแทนเปนไปไดยากเนื่องจาก

การที่จะนำเขา – สงออกสินคาตองมีการดำเนินการเอาสารผานพิธีการศุลกากรโดยตัวแทนออกของ (ชิปปง) ที่มี

ใบอนุญาต หากไมมีการทำเอกสารจะถือวาสินคาน้ันผิดกฎหมาย 

อภิปรายผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุสรรคที่จะสงผลตอการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. 

บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร มีประเด็น ดังนี้ 

ดานจุดแข็ง การมีระบบทำเอกสารใบขนสินคาเปนของตนเองชวยใหการทำงานเปนไปอยางรวดเร็ว การทำงานในธุรกิจ

ตัวแทนออกของมาอยางยาวนานสรางความนาเชื่อถือในการเขาใชบริการจากผูประกอบการ และการที่รูจักผูประกอบการทั้ง

ของฝงไทย และฝงกัมพูชาทำใหการติดตอประสานงานเปนไปอยางรวดเร็ว 

ดานจุดออน พื้นที่ใหบริการยังเปนเฉพาะพื้นที่ดานศุลกากรชองจอม จังหวัดสุรินทรและใกลเคียงเทานั้นทำใหเปนที่รูจัก

เฉพาะผูประกอบการที่ทำการนำเขา – สงออก สินคาในฝงของดานศุลกากรชองจอม จังหวัดสุรินทร 

ดานโอกาส การเติบโตของการนำเขา – สงออกของประเทศไทยที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหผูประกอบการรายใหมหลาย ๆ 

สนใจที่จะทำการนำเขา – สงออกสินคาเพิ่มมากขึ้น และการใหบริการของตัวแทนออกของ (ชิปปง)ที่จะชวยอำนวยความ

สะดวกใหกับผูประกอบการรายใหมจะทำมีลูกคารายใหมเขามาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 

ดานอุปสรรค การระบาดของไวรสัโควิด – 19 ทำใหมาตรการการนำเขา – สงออกสินคามีความยุงยากมากยิ่งขึ้นและตอง

คอยติดตามขาวสารเกี่ยวกับมาตรการของดานศุลกากรแตละพื้นที่อยูเสมอเนื่องจากแตละพื้นที่จะมีมาตรการที่แตกตางกัน

ออกไป รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสินคาบางประเภทที่ไมสามารถนำเขา – สงออกได ทำใหธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

เสียโอกาสในการไดลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น 

4.2 ผลการศกึษาและอภิปรายผลองคประกอบของการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิป

ปง) 
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ผลจากการวิจัยเอกสารจำนวน 60 ฉบับและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญฝงของผูประกอบการและฝงของตัวแทนออกของ 

(ชิปปง)จำนวน 18 ทาน พบตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 33 ตัวแปรและพบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของ

คาความถี่รวม เทากับ 18 จึงสามารถนำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได มีคาความถี่แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความถี่ขององคประกอบตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียว 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) ความถี ่

ความนาเชื่อถือของกิจการ เกี่ยวกับชื่อเสียงในการใหบริการ 22 

ความใสใจในการใหบริการ สอบถามความตองการและชวยแกปญหาในการใหบริการเปนอยางด ี 22 

การตอบสนองความตองการของลูกคา ในเรื่องของกำหนดเวลาและการขนสง 22 

ความรวดเร็วในการใหบริการอยางเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 22 

ความปลอดภัยของขอมูลลูกคา มีระบบการรักษาความลับที่เชื่อถือได 22 

มีความรูและสามารถใหคำปรึกษา คำแนะนำไดอยางมีประสิทธิภาพ 21 

มีชองทางการติดตอหลากหลายและสะดวกรวดเร็ว 21 

มีปฏิสัมพันธที่ดีกับลูกคา รูจักลูกคา พฤติกรรมและความตองการของลูกคาแตละราย 21 

มีความกระตือรือรนในการทำงานที่ตองแขงขันกับเวลา 21 

มีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถสงมอบการบริการอื่นที่ลูกคาตองการเพิ่มเติมได อาทิ รถยนตในการ

บรรทุกสินคา 
21 

มีความสามารถในการประสานงานกับลูกคา ในการติดตามและแกไขเอกสาร 20 

มีการติดตามหลังการใหบริการ เกี่ยวกับเอกสารที่ลูกคาตองใชในการทำบัญชีของบริษัท 20 

มีคาบริการที่สมเหตุสมผล ในระดับราคาเฉล่ียที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจเดียวกัน 20 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญและคลองแคลวในการบริการ 20 

มีประสบการณในการใหบริการมาอยางยาวนานสามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสงออกไดเปน

อยางดี 
20 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิกัดทางศุลกากรของสินคา 20 

มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 20 

มีใบอนุญาตตัวแทนออกของถูกตองตามระเบียบศุลกากร 20 

มีความรูดานภาษาในระดับดี มีความเขาใจและสามารถส่ือสารกับผูใชบริการแตละเชื้อชาติได 20 

มีบริการลงพื้นที่สำรวจตลาดใหกับลูกคาเพื่อใหทราบถึงความตองการของตลาดในปจจุบัน 20 

มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพียงพอ ตอการสำรองคาใชจายบางรายการใหกับลูกคา ซึ่งสามารถ

เรียกเกบ็ภายหลังได 
20 

มีความสามารถในการประสานงานและติดตามพนักงานขับรถสินคาได 20 

มีความตรงตอเวลาในการใหบริการทำใหลูกคาสามารถสงสินคาไดตามเวลาที่กำหนด 20 

มีการอัพเดตขาวสารขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของศุลกากรใหแกลูกคา 20 

ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขอกำหนด กฎหมายของทางราชการ 20 

มีความรูในการใชคอมพิวเตอร สามารถใชโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานได 19 
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ตารางที่ 1 ความถี่ขององคประกอบตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด เดียว 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) ความถี ่

มีระบบใบขนอิเล็กทรอนิกสเปนของกิจการเอง ทำใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว 19 

มีความซื่อสัตยในการบริการ  19 

มีผูจำนวนผูใหบริการเพียงพอตอการใหบริการ 19 

มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทุกครั้งกอนนำขึ้นระบบศุลกากร 19 

คำนึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ 19 

ความละเอียดรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับสินคาแตละประเภทไดอยางถูกตอง 18 

มีความสามารถในการประสานงานกับเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการทำเอกสารธุรกรรมการ

สงออกใหกับลูกคาได 
18 

 

จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 33 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 

 

ตัวแปรที่ 1 ความนาเชื่อถือของกิจการ เกี่ยวกับชื่อเสียงในการใหบริการ ความนาเชื่อถือของกิจการตอลูกคา

อาศัยการสรามาเปนเวลาอยางยาวนานหากเกิดความผิดพลาดหรือขัดแยงอาจจะสานตอความนาเชื ่อถือตอกันไดยาก 

สอดคลองกับ Thomson Reuters (ม.ป.ป.) และความนาเชื่อถือยังสำคัญตอการสรางขีดความสามารถของธุรกิจ และ

การเติบโตของธุรกิจ สอดคลองกับ ปยนุช ศักดิ์ดี (2562) 

ตัวแปรที่ 2 ความใสใจในการใหบริการ สอบถามความตองการและชวยแกปญหาในการใหบริการเปนอยางดี การ

ปฏิบัติงานและบริการอยางเต็มความสามารถเพื่อใหลูกคาบรรลุเปาหมายเปนส่ิงหนึ่งที่กจิการตองใหความสำคัญ สอดคลองกบั 

ตรีเพ็ชร อ่ำเมือง (ม.ป.ป.) การใสใจในการปฏิบัติงานและการใหบริการยังเปนสวนหน่ึงที่ชวยสรางความภักดีของลูกคา

ตอกิจการอีกดวย สอดคลองกับ ภัทรา ภัทรมโน (2556) 

ตัวแปรที่ 3 การตอบสนองความตองการของลูกคา ในเรื่องของกำหนดเวลาและการขนสง เรื่องของเวลาและ

กำหนดการขนสงสินคาเปนเรื่องที่สำคัญสำหรับการนำเขา – สงออก สินคาเปนอยางมากการบริการตามเปาหมายและ

ความตองการที่แทจริงของลูกคาจะทำใหเกิดความพึ่งพอใจในการใชบริการ สอดคลองกับ กุสาวดี สุขธร (2562) และ 

ธนบดี ทับสุวรรณ (2558) 

ตัวแปรที่ 4 ความรวดเร็วในการใหบริการอยางเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด การใหบริการอยางรวดเร็ว

ของผูใหบริการและการตอบสนองความตองการอยางรวดเร็วตามความคาดหวังของลูกคาจะชวยเพิ่มความพึงพอใจ

ใหแกลูกคา รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เดี่ยวของจำทำใหการบริการเปนไปอยางไมมีขอติดขัดหรือปญหา 

สอดคลองกัน ผศ. ดร. วิจิตรา ศรีสอน (2561) และ นัตติยา ภูสละ (2560) 

ตัวแปรที่ 5 ความปลอดภยัของขอมูลลูกคา มีระบบการรักษาความลับที่เชื่อถือได ขอมูลสวนตัวของลูกคาจะตอง

ไดรับการดูแลเปนอยางดีไมใหใครสามารถเนาไปใชในทางที่มิชอบหรือกระทำการผิดกฎหมายได และควรการจำกัด

การเขาถึงขอมูลลูกคา เพื่อใหขอมูลมีความปลอดภัย สอดคลองกับ ปยะภัสร โรจนรัตนวาณิชย (ม.ป.ป.) และ ธัญพร 

ศรีดอกไม (2562) 
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ตัวแปรที่ 6 มีความรูและสามารถใหคำปรึกษา คำแนะนำไดอยางมีประสิทธิภาพ ความพรอมในการใหคำปรึกษา

และแนะนำลูกคาอยางจริงใจและมีประสิทธิภาพจะเปนการชวยใหลูกคาเกิดความสบายใจและความอุนใจที่จะใช

บริการ สอดคลองกับ รวิวรรณ พิพิธสุขสันต (2563) และธาราธร จิรชวาลวิสุทธ์ิ (2552) 

ตัวแปรที่ 7 มีชองทางการติดตอหลากหลายและสะดวกรวดเร็ว การเพิ่มชองทางการติดตอระหวางธุรกิจและ

ลูกคาจะชวยใหมีความรวดเร็วในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและเปนการดึงดูดลูกคาใหมที่สนใจใชบริการ อีกทั้งยังเปน

ชองทางในการสรางพันธมิตรของกิจการอีกดวย สอดคลองกับ ประณีตศิลป สุวรรณระ (2564) และ ทัศนา หงสมา 

(2558) 

ตัวแปรที่ 8 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับลูกคา รูจักลูกคา พฤติกรรมและความตองการของลูกคาแตละราย การสราง

ปฏิสัมพันธกับลูกคาจะทำใหสามารถตอบสนองลูกคาในการใหบริการไดอยาถูกตองตรงความตองการของลูกคาทำให

ความกดดันในการบริการนอยลงมีความคุนชินกันระหวาธุรกิจและลูกคามากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ พรวนัช อุบลชล

เขตต (2559) และ เฉลิมพล ศรีทอง (2563) 

ตัวแปรที่ 9 มีความกระตือรือรนในการทำงานที่ตองแขงขันกับเวลา ความกระตือรือรนที่จะบริการสงผลใหการ

ดำเนินงานเปนอยางรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังเปนเปนทัศนคติที่ดีในการทำงานแสดงใหเห็นถึงความพรอม

ในการบริการและทำตามหนาที่ที่ไดรับการมอบหมาย สอดคลองกับ ผศ. ดร. อดิศักดิ์ สุวิทวัส (2561) และ วัชรภรณ 

อรุณเมือง (2564) 

ตัวแปรที่ 10 มีพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถสงมอบการบริการอื่นที่ลูกคาตองการเพิ่มเติมได อาทิ รถยนตในการ

บรรทุกสินคา การมีพันธมิตรทางการคาจะสงผลใหธุรกิจมีความโดดเดนและมีการเติบโตอยางมั่งคงยิ่งขึ้นอีกทั้งการ

สรางพันธมิตรเปนการชวยลดตนทุนในดานตาง ๆ และชวยปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับธุรกิจไดอีกดวย 

สอดคลองกับ วรชัย บุญย้ิม (2561) และพิสิฐ รวิวรรณ (2564) 

ตัวแปรที่ 11 มีความสามารถในการประสานงานกับลูกคา ในการติดตามและแกไขเอกสาร ธุรกิจและลูกคามีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลในการทำงานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายความตองการของลูกคาอยางถูกตองหากการติดตอ

ระหวางกับสามารถทำไดอยางรวดเร็วจะชวยลดการเกิดปญหาอันไมพึงประสงคไดเปนอยางดี สอดคลองกับ อรุณศรี 

จงเจียมจิตต (2562) และภัทรพร สะระสมบูรณ (2556) 

ตัวแปรที่ 12 มีการติดตามหลังการใหบริการ เกี่ยวกับเอกสารที่ลูกคาตองใชในการทำบัญชีของบริษัท การติดตาม

หลังการใหบริการเปนการสรางความสัมพันธที่ดีตอธุรกิจและลูกคาอีกทั้งยังเปนเปนการเพิ่มความโดดเดนใหกบการ

บริการของกิจการของตนเองอีกดวย สอดคลองกับ ธวัช เขมธร (2560) และอำนาจ บริพนธมงคล (2562) 

ตัวแปรที่ 13 มีคาบริการที่สมเหตุสมผล ในระดับราคาเฉลี่ยที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจเดียวกัน การกำหนดรา

คามีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการเปนอยางมากราคาที่เหมาะสมจะทำใหการตัดสินใจของลูกคางายยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับ วรพจน แสนสินรังสี (2555) และวรัญญา คงจิตราภา (2558) 

ตัวแปรที่ 14 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญและคลองแคลวในการบริการ การมีพนักงานที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กำหนดสงผลใหการทำงานภายในธุรกิจมีประสิทธิภาพและ

สามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับ ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย (2564) และธนภัทร เอมอินทร (2564) 

ตัวแปรที่ 15 ประสบการณในการใหบริการมาอยางยาวนานสามารถใหคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการสงออกได

เปนอยางดี การมีองคความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานนั้น ๆ ที่เกิดจากการการปฏิบัติจริงประสบการณในการทำงานจะ
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ชวยทำใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทำงานดวยวิธีที่ดีที่สุดได สอดคลองกับ ปยะนารถ จาติเกตุ (2562) และ

ปรียา แกวพิมล (2562) 

ตัวแปรที่ 16 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพิกัดทางศุลกากรของสินคา ความรูเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรจะชวยให

ธุรกิจสามารถจำแนกประเภทสินคาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสินคาไดอยางถูกตองการมีความรูเกี่ยวกับพิกัด

ศุลกากรจำชวยใหการดำเนินงานเกี่ยวกับสินคามีความงายมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ วิไลวงศ โคตรโยธา (2558) และ

นาสาวธชกร กอกอง (ม.ป.ป.) 

ตัวแปรที่ 17 มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา การแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดแสดงใหเห็นวามี

สติในการทำงาน และมีกระบวนการคิดเพื่อแกไขปญหาเปนอยางดีสงผลใหเกิดความเสียหายนอยที่สุด สอดคลองกับ 

ณัทพล ชินกุลกิจนิวัตน (2562) และนางสาวพัศนิยา โกยสกุล (ม.ป.ป.) 

ตัวแปรที่ 18 มีใบอนุญาตตัวแทนออกของถูกตองตามระเบียบศุลกากร การมีบัตรผานพิธีการเปนการยืนยันวา

ผูใหบริการมีองคความรูในการดปฏิบัติงานตามหลักสูตรเปนที่เรียบรอยและมีความพรอมที่จะปฏิบัติงาน ทำใหการ

ทำงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎระเบียบและกิจการมีความนาเชื่อถือ สอดคลองกับ สุขกมล ทรัพยดีมงคล (2558) 

และสรัญญา ทองไสว (2556) 

ตัวแปรที ่19 มีความรูดานภาษาในระดับดี มีความเขาใจและสามารถสื่อสารกับผูใชบริการแตละเชื้อชาติได การมี

ทักษะภาษาตางประเทศจะทำใหมีการเติบโตในสายงานและเพิ่มการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันไดอีดวยเนื่องจาก

การนำเขา – สงออก สินคาในบางครั้งจะตองติดตอส่ือสารกับลูกคาที่ไมสามารถพูดภาษาไทยได สอดคลองกับ อุษา สถิตมั่น 

(2563) และจารุวรรณ แซเตียว (2560) 

ตัวแปรที่ 20 มีบริการลงพื้นที่สำรวจตลาดใหกับลูกคาเพื่อใหทราบถึงความตองการของตลาดในปจจุบัน การลง

พื้นที่สำรวจตลาดใหกับลูกคาเพื่อชวยเหลือลูกคาจะทำใหลูกคาไดรับขอมูลเกี่ยวกับตลาดที่เปนปจจุบัน สรางความพึง

พอใจและสรางความเช่ือมั่นในการใชบริการใหกับลูกคาอีกดวย สอดคลองกับ วรชัย บุญย้ิม (2561) และกายสิทธ์ิ ราช

คมน (2560) 

ตัวแปรที่ 21 มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพียงพอ ตอการสำรองคาใชจายบางรายการใหกับลูกคา ซึ่ง

สามารถเรียกเก็บภายหลังได การมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอจะชวยใหการดำเนินงานของกิจการเปนไปอยาง

คลองตัว แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริการอยางเต็มความสามารถของกิจการอีกดวย สอดคลองกับ วรชัย 

บุญย้ิม (2561) และชนนี ยิ่งนิรันดร (2562) 

ตัวแปรที่ 22 มีความสามารถในการประสานงานและติดตามพนักงานขับรถสินคาได การที่สามารถประสานงานกับ

พนักงานขับรถสินคาไดสามารถติดตามและประสานงานกับรถขนสงสินคาไดจะชวยทำสะดวกตอการติดตามและทำให

เกิดความผิดพลาดนอยในการดำเนินงานและชวยใหสามารถคาดการณเกี ่ยวกับเรื ่องของเวลาไดงายมากยิ ่งขึ้น 

สอดคลองกับ สุขกมล ทรัพยดีมงคล (2558) และวรชัย บุญยิ้ม (2561) 

ตัวแปรที่ 23 มีความตรงตอเวลาในการใหบริการทำใหลูกคาสามารถสงสินคาไดตามเวลาที่กำหนด ความตรงตอ

เวลาจะทำใหการทำงานไมเกิดความลาชาและเปนไปตามแผนงานที่วางเอาไวสินคาที่ทำการสงออกตองมีการขนสงไป

ยังโกดังเก็บสินคาของฝงผูรับสินคาจึงตองเปนไปตามเวลาที่กำหนด สอดคลองกับ พรเจริญ แรงฤทธ์ิ (ม.ป.ป.) และ

อารีฟ อาหามะ (ม.ป.ป.) 
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ตัวแปรที่ 24 มีการอัพเดตขาวสารขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของศุลกากรใหแกลูกคา การแจงขาวสารใหลูกคา

ไดรับทราบจะชวยใหลูกคาสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได และกิจการไดเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกี่ยวของ สอดคลองกับ สุขกมล ทรัพยดีมงคล (2558) และจารุวรรณ แซเตียว (2560) 

ตัวแปรที่ 25 ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขอกำหนด กฎหมายของทางราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกำหนด

ของศุลกากรจะทำใหลดโอกาสในการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการเปนตัวแทนออกของ (ชิปปง) อักทั้งยังทำใหการ

ทำงานเปนไปอยางราบรื่นไมเกิดปญหา สอดคลองกับ วรชัย บุญยิ้ม (2561) และอารีฟ อาหามะ (ม.ป.ป.) 

ตัวแปรที่ 26 มีความรู ในการใชคอมพิวเตอร สามารถใชโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานได ในปจจุบันกรม

ศุลกากรมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาใชงานรวมกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทำใหตัวแทนออกของตองมีการ

สงเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือทำการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารผานพิธีการ สอดคลองกับ สิริกมล บุญรัตน 

(2563) และคำสัมภาษณจาก นายสุรศักด์ิ พูลบุญ ผูเช่ียวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

ตัวแปรที่ 27 มีระบบใบขนอิเล็กทรอนิกสเปนของกิจการเอง ทำใหสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว การมีระบบ

อิเล็กทรอนิกสเปนของตนเองจะชวยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินเอกสารขึ้นระบบศุลกากรไดเปนอยางดี 

และชวยใหตนทุนคาใชจายของกิจการลดลงอีกดวย สอดคลองกับ นพรัตน แสงจันทร (2555) และคำสัมภาษณจาก 

นายวรศักด์ิ บุดดีเหมือน ผูเช่ียวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

ตัวแปรที่ 28 มีความซื่อสัตยในการบริการ ความซื่อสัตยจะทำใหลูกคามีความไววางใจในการที่จะเขาใชบริการ

กับธุรกิจเปนอยางมากเพราะถือเปนความประพฤติพ้ืนฐานที่ควรคำนึงถึงเปนอันดับแรกในการใหบริการ สอดคลองกับ 

พิสิฐ รวิวรรณ (2564) และ คำสัมภาษณจาก นายวรศักด์ิ บุดดีเหมือน ผูเช่ียวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

ตัวแปรที ่29 มีผูจำนวนผูใหบริการเพียงพอตอการใหบริการ การมีพนักงานที่เพียงพอตอการใหบริการลูกคาจะชวย

ทำใหปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการทำงานถูกแกไข และการแบงหนาที่ในการบริการก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสงผลให

การดำเนินงานของธุรกิจเปนไปไดอยางคลองตัว สอดคลองกับ พรเจริญ แรงฤทธ์ิ (ม.ป.ป.)นายสุรศักด์ิ พูลบุญ ผูเช่ียวชาญ

ฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

ตัวแปรที่ 30 มีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทุกครั้งกอนนำขึ้นระบบศุลกากร การตรวจสอบขอมูลของ

สินคาอยางเพ่ือเช็คความถูกตองจะชวยทำใหเกิดขอผิดพลาดของขอมูลนอยลง เพราะหากมีขอผิดพลาดอาจจะตองทำ

การยื่นคำรองขอแกไขหลายขั้นตอนทำใหเสียงเวลาในการขนสงของลูกคา สอดคลองกับพรเจริญ แรงฤทธ์ิ (ม.ป.ป.)

นายสุรศักด์ิ พูลบุญ ผูเช่ียวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

ตัวแปรที่ 31 คำนึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ คำนึงถึงผลประโยชนที่ลูกคาจะไดรับจากขอยกเวน หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของเปนสำคัญเพื่อใหลูกคาไดใชสิทธิ์อันควรเปนการชวยสงเสริมกิจการของผูประกอบการในดาน

ศุลกากร สอดคลองกับ นาฏศิลป ไชยามาตย (2564) และคำสัมภาษณของ หจก. โฮมเอ็กปอรต อิมปอรต ผูเช่ียวชาญ

ฝงผูประกอบการสงออกสินคา 

ตัวแปรที่ 32 ความละเอียดรอบคอบในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับสินคาแตละประเภทไดอยางถูกตอง จะ

ชวยใหลดเวลาในการคนหาเอกสารนอยลงชวยใหการดำเนินงานเกี่ยวกับเองสารคลองตัวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการจัดเตรียม

เอกสารไวอยางครบถวนเรียบรอย สอดคลองกับคำสัมภาษณจาก นายสุรศักดิ์ พลูบุญ ผูเชี่ยวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

และหจก. โฮมเอ็กปอรต อิมปอรต ผูเช่ียวชาญฝงผูประกอบการสงออกสินคา 

ตัวแปรที่ 33 มีความสามารถในการประสานงานกับเจาหนาที่หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการทำเอกสารธุรกรรม

การสงออกใหกับลูกคาได การที่กิจการตัวแทนออกของ (ชิปปง) สามารถประสานงานกับหนอยงานอื่น ๆ ภายนอกที่มีความ
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เกี่ยวของกับการขอใบอนุญาตของสินคาหรือการตรวจรวมของสินคาไดจะชวยใหเราสามารถประสานงานไดอยางถูกตองและ

สะดวกในการนัดหลายหรือกำหนดระยะเวลาในการสงออกสินคาใหกับผูประกอบการใหรับรูได สอดคลองกับคำสัมภาษณจาก 

นายวรศักดิ์ บุดดีเหมือน และนายสุรศักดิ์ พูลบุญ ผูเชี่ยวชาญฝงตัวแทนออกของ (ชิปปง) 

 

5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

จากการที่ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหสิ่งแวดสอมภายนอกทางการจัดการของธุรกิจโดยตรงและโดยออมทำใหเห็นโอกาสใน

การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง)ในเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวของกับการนำเขา -  

สงออก และนโยบายที่ภาครัฐเขามาสนับสนุนใหผู ประกอบการรายยอยเขามามีความสนใจในการสงออกสินคาไปยัง

ตางประเทศเพื่อเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ ทำใหมีลูกคารายใหมที่เขามาปรึกษาและใชบริการตัวแทนออกของจำนวนเพิ่มขึ้น 

ในสวนของภัยคุกคามจะเปนประเด็นในเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ทำใหการนำเขา - สงออก สินคาชะงักตัว 

และในเรื่องของมาตรการปองกันที่ในแตละพื้นที่ของกรมศุลกากรมีมาตรการปองกันที่แตตางกันไปทำใหตองมีการติดตาม

ขาวสารและแนวทางการปฏิบัติตลอดเวลาเพื่อใหเปนไปตามมาตราการของแตละพื้นที่สามารถสรุปองคประกอบการบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีวของ ธุรกิจตวัแทนออกของ (ชิปปง)ได 33 ตัวแปร ดังแสดงในภาพที่ 3  

ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

รวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางการบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ หจก. บุดดีเหมือน ชิปปง จังหวัดสุรินทร ตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดม

สมอง นอกจากนี้ผูที่สนใจในการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไปใชประโยชนไดเชนกัน 
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ภาพที่ 3 องคประกอบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ของ ธุรกิจตัวแทนออกของ (ชิปปง) (ตอ) 
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การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจยัทางการเงนิ 

จากการประกาศเพิ่มทนุของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

และตลาด เอ็ม เอ ไอ 

The Study of Abnormal Stock Return to The Company Share Price and 

Fundamental Financial Function from the Announcement of Capital Stock 

Increase of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand and the Market 

for Alternative Investment 
 

วฤทธิ วรบวร0

1 และ สุธาวัลย พฤกษอำไพ1

2 

Waritti Worabovorn1 and Suthawan Prukumpai2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดผลตอบแทนที่ผิดปกติ ที่เกิดกับราคาหุนที่ประกาศออกหุนเพิ่ม

ทุนของบริษัทจดทะเบียนยอนหลัง 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 116 บริษัท โดยแบงเปน

ในสวนของการเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และการเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด โดยใชวิธีเหตุการณศึกษา (Event Study) และ

นำไปศึกษาตอโดยใชการวิเคราะห สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา มีอัตราผลตอบแทนที่

ผิดปกติ เกิดขึ้นอยางมีนัยสำคัญในการประกาศออกหุนเพิ่มทุน นอกจากนี้ยังพบวาสภาพคลองของบริษัทและอัตราสวนราคา

ตอกำไรสุทธิตอหุน สงผลเชิงบวกอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม อยางมีนัยสำคัญ สวนอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสงผล

เชิงลบตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมอยางมีนัยสำคัญ 
 

คำสำคัญ: อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ, เหตุการณศึกษา 
 

Abstract 
The objective of this independent study was to study abnormal stock return to the company share price 

and fundamental financial function from the announcement of capital stock increase of 116 listed 

companies for the past 5 years during January 1, 2016 to December 31, 2020. From 116 listed companies 

comprised of Right offering and Private placement. This study used the event study technique and the 

multiple regression analysis. Results showed that abnormal returns were significant for the capital stock 

increase announcement. In addition, Current Ratio (CR) and Price to Earnings Ratio (P/E) of company have 

a significantly positive effect on Cumulative Abnormal Return (CAR); while Return on Equity (ROE) has a 

significantly negative effect on Cumulative Abnormal Return (CAR). 
 

Keywords: Abnormal Return, Event Study 
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1. บทนำ 

ปจจุบันการระดมเงินทุนเพื่อเขามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและตลาด เอ็ม เอ ไอ ในประเทศไทย 

ชวยสงเสริมใหภาพรวมทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายบริษัท พัฒนา และเพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต โดย

แหลงเงินทุนในการลงทุนนั้น สวนหนึ่งมาจากการระดมเงินทุนในรูปแบบตางๆ ทั้งจากการระดมเงินทุนในสวนของเจาของ 

และการระดมเงินทุนในสวนของการกอหนี้ ซึ่งขึ้นอยุกับวัตถุประสงคในการระดมเงินทุน (รัฐวิชญ วัชรศุทธิ์, 2558) การระดม

เงินทุนสามารถแบงวัตถุประสงคออกเปน การระดมเงินทุนเพื่อใชในการขยายกิจการหรือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 

(Investment Working Capital) หรือใชในการปรับโครงสรางทุน โดยการชำระหนี้ (Debt Repayment) ซึ่งการระดมทุนใน

สวนของการกอหนี้มีภาระผูกพันที่จะตองชำระดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและยังตองเผชิญกับความไมแนนอนของอัตรา

ดอกเบี้ยในอนาคต บริษัทสวนใหญจึงเลือกการระดมทุนจากสวนของทุน (สถาบันวิทยาการตลาดทุน, 2564) ซึ่งเปนเงินทุน

ถาวรที่ไมมีภาระผูกพันวาตองจายผลตอบแทนใหเจาของ และไมมีภาระที่ตองคืนเงินที่เจาของนำมาเพื่อลงทุน (สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน, 2564) 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีต พบวาเมื่อมีการระดมเงินทุนในสวนของเจาของนั้นตามทฤษฎีของ Modigliani and 

Miller (1958) กลาววา การจัดหาเงินทุนไมมีผลตอมูลคากิจการในตลาดทุนทีส่มบูรณ (Perfect Capital Market) ซึ่งแสดงถึง

ความมีประสิทธิภาพของตลาด จะเห็นไดวาหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดนั้น ไดสะทอนถึงขอมูลที่นักลงทุนทุกคนสามารถรบัรู

และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน จึงทำใหไมมีนักลงทุนที่จะสามารถไดรับผลตอบแทนที่เกินปกติ 

(Abnormal Return) ได   ด ังท ี ่  Fama (1970) กล าวไว  ในทฤษฎีความม ีประส ิทธ ิภาพของตลาด (Efficient Market 

Hypothesis: EMH) วาเมื ่อตลาดเกิดความมีประสิทธิภาพจะทำใหราคาของหลักทรัพยสามารถสะทอนขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของทั้งหมดของหลักทรัพยนั้นๆ ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง ถึงแมวาราคาของหลักทรัพยนั้นอาจจะสูงหรือต่ำกวามูลคาที่

แทจริงของหลักทรัพยก็ตาม 

โดยการออกหุนเพิ่มทุนที่ผูศึกษาสนใจไดแก การออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) และ การออกหุนเพิ่มทุน

แกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเมื่อมีการประกาศออกไปแลวนั้นจะสงผลตอราคาหุนอยางไร ซึ่งนำมาสู

วัตถุประสงคในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal Return) ของเหตุการณ (Event 

study) ชวงกอนและหลังการประกาศเพิ ่มทุน 2. เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที ่ผิดปกติสะสม 

(Cumulative Abnormal Return: CAR) ของเหตุการณการประกาศเพิ ่มทุนกับปจจ ัยทางการเง ิน อ ันไดแก  อ ัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) , อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity) ,อัตรากำไรตอหุน (EPS), อัตราสวนสภาพคลอง 

(CR), อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน(P/E) และอายจุดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (AGE)  

โดยผูวิจัยคาดวาการศึกษาในครั้งนี้จะทำใหทราบถึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal Return) ที่เกิดขึ้นของ

เหตุการณ (Event study) ชวงกอนและหลังการประกาศเพิ่มทุน รวมถึงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return: CAR) กับ ปจจัยทางการเงินตางๆ เพื่อใหนักลงทุนนำผลการศึกษาดังกลาวไปปรับ

ใชในการตัดสินเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาด เอม เอ ไอ และสามารถเลือก

รูปแบบในการออกหุนเพิ่มทุนใหเหมาะสมกับสถานะการณตางๆ ของหลักทรัพยนั้นๆ อีกดวย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ มีความหลากหลายทั้งแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยนี้จึงนำแนวคิด
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และทฤษฎีดังกลาวมาศึกษา คนควา รวมถึงเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก แนวคิดและทฤษฎีความมี

ประสิทธิภาพตลาด (Efficient Market Theory) หมายถึง ตลาดที่มีประสิทธิภาพดานราคาของหลักทรัพย (Pricing-Efficient 

Market) (Fama, 1970) โดยราคาหลักทรัพยนั้นเปนคาประมาณการที่ถูกตองของมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งเมื่อ

ตลาดเกิดความมีประสิทธิภาพจะทำใหราคาของหลักทรัพยสามารถสะทอนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของทั้งหมดของหลักทรัพย

นั้นๆ ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง ถึงแมวาราคาของหลักทรัพยนั้นอาจจะสูงหรือต่ำกวามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยก็ตาม  

แนวคิดและทฤษฎีการสงสัญญาน (Signaling Theory) เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทที่สงสัญญานไปใหกับนักลงทุนรายยอยหรือนักลงทุนทั่วไปเพื่อใหทราบถึงขอมูลขาวสารของบริษัทเชนเดียวกับที่

ผูบริหารและนักลงทุนรายใหญไดรับรู (Leland and Plye, 1977)  เชนการประกาศเพิ่มทุน การประกาศจายเงินปนผล การ

ประกาศซื้อหุ นคืน รวมไปถึงการประกาศผลประกอบการของหลักทรัพย ฯลฯ ซึ ่งอาจจะสงผลทำใหราคาหุนเกิดการ

เปล่ียนแปลงไปไดทั้งในทิศทางที่ดีและไมดีได 

แนวคิดและทฤษฎีความไมเทาเทียมกันของขอมูล (Asymmetric information) เกิดจากสภาวะตลาดในความเปนจริงมี

ความเปนไปไดนอยมากที่นักลงทุนรายใหญและนักลงทุนทั่วไป รวมถึงผูบริหารจะมีขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกัน Spence 

and Michael (2002) กลาววา นักลงทุนทั่วไปมักมีขอมูลขาวสารที่นอยกวาผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ ซึ่งนักลงทุนกลุมนี้

มักมีขอมูลเกี่ยวกับมูลคาและมุมมองในอนาคตของหลักทรัพยนั้นๆ สงผลใหราคาของหลักทรัพยในปจจุบันมีมูลคาไมตรงกับ

ความเปนจริง ซึ่งสงผลใหราคาหลักทรัพยอาจจะมีราคาที่ต่ำกวามูลคาที่แทจริง (Under Value Price) หรือจะมีราคาสูงกวา

มูลคาที่แทจริง (Over Value Price) 

แนวคิดและทฤษฎีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม (The Trade-Off Theory) ทฤษฎีโครงสรางเงินทุนเปนทฤษฎีที่อยุภาย

ใตตลาดที่สมบูรณแลมีประสิทธิภาพ ดังที่ Miller and Modigliani (1958) กลาวไววาโครงสรางเงินทุนไมมีผลตอกิจการ 

ดังนั้นกิจการสามารถเลือกใชเงินทุนจากแหลงไหนก็ได แตถึงอยางไรมูลคาของกิจการจะขึ้นอยูกับความเสี่ยงและการตัดสนิใจ

ของกิจการในการเลือกที่จะดำเนินกิจการออกมาในรูปแบบนั้นนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีอัตราผลตอบแทน (Rate of Return) กลาวคือเมื ่อนักลงทุนเลือกที ่จะลงทุนในหลักทรัพยใด

หลักทรัพยหนึ่งนั้น นักลงทุนจะตองพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่นัก

ลงทุนจะไดรับจริง (จิรัตน สังฃแกว, 2540) ดังนั้นนักลงทุนสามารถวิเคราะหอัตราผลตอบแทน โดยแบงผลตอบแทนเปน 

รูปแบบเงินปนผล( Dividend Yield) กับ รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย (Capital Gain/Loss) ทั้งนี้การ

แสดงผลมักออกมาเปนในรูปแบบของรอยละ จึงเรียกวา “อัตราผลตอบแทน” 

 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ ผูวิจัยไดทำการศึกษาศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีงานวิจัย

ออกมาหลากหลายรูปแบบทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ ดังนี้ ในประเทศอิหราน เคยมีการทำการศึกษา

ผลกระทบการเพิ่มทุนโดยการแจกหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเตหะรานโดยใชเหตุการณการเพิ่มทุน

โดยการแจกหุนสามัญตั้งแต พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2554 โดยนำเหตุการณการเพิ่มทุนมาทดสอบความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเตหะราน จากผลการศึกษาพบวาในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ทั้งสองขอมูลมีความสัมพันธ

กันในเชิงบวกตอราคาหลักทรัพย จึงสรุปไดวาการเพิ่มทุนโดยการแจกหุนสามัญมีผลกระทบเชิงบวกตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเตหะรานประเทศอิหราน (Mahdi Esmaeili, 2556) ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันในประเทศอินเดีย โดย Akshata, A. S. (2012) ที่ไดทำการศึกษาเรื่องผลกระทบของการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใน

บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยบอมเบยในประเทศอินเดีย โดยศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนถึงป 2554 จำนวน 205 
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เหตุการณ ซึ่งผลการศึกษาในชวงเวลา 5 วันกอนและหลังวันประกาศการออกหุนเพิ่มทุนนั้นเกิดอัตราผิดปกติในเชิงบวกแตไม

มีนัยสำคัญ จึงสามารถสรุปไดวาการะประกาศหุนเพิ่มทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบอมเบยในประเทศอินเดีย 

ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย 

 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Model) 

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ ผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการปรึกษากับผู เชี ่ยวชาญในแตละดาน หลังจากผานการวิเคราะหและสังเคราะหใน

รายละเอียดตางๆ แลว ทำใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 1 กรอบงานวิจัย 

 

3. วิธีการดำเนินการศึกษา 

3.1 ตัวแปรและการวัดคาที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอสามารถจำแนกตัวแปรในการศึกษาออกเปน 2 สวนตาม

สวนของการศึกษา ดังนี้ 

สวนที่ 1 การศกึษาผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคาหลักทรัพยในชวงการประกาศออกหุนเพิม่ทุน 

การศึกษาขอมูลดวยวิธีเหตุการณการศึกษา เปนการกำหนดวันเกิดเหตุการณ (Event Date = 0 ) ซึ่งผูศึกษาเลือกเปน

วันที่มีการอนุมัติมติการประชุมวิสามัญการประกาศออกหุนเพิ่มทุน แตถึงอยางไรอาจเกิดการรั่วไหลของขอมูลขาวสารการ

ออกหุนเพิ่มทุนออกไปได จึงมีการกำหนดชวงเวลาการเกิดเหตุการณระหวางกอนหลังวนัเกิดเหตุการณ 15 วันและกำหนดชวง

การประมาณ เปนชวงเวลาที่ขอมูลขาวสารจะยังไมถูกผลกระทบของการประกาศออกหุนเพิ่มทุนโดยจะใชระยะเวลาในการ

ประมาณการทั้งหมด 100 วัน ซึ่ง เริ่มจากการหาอัตราผลตอบแทนของบริษัทและอัตราผลตอบแทนของตลาดเพื่อนำมา

แทนในสมการ แบบจำลองตลาด (Market Model) เพื่อคำนวณหาคา แอลฟา (α) และคาเบตา (β) และนำมาหาอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังของหุนในชวงเวลาเกิดเหตุการณดังนี้    

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) 

อตัรากาํไรต่อหุน้ (EPS) 

ราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (P/E) 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (CR) 

อายจุดทะเบียนของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(AGE) 

Dummy (RO) 

 

 

 

 

 

 

อตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติสะสมของหลกัทรัพย ์

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖(−15,+15)  
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  𝐸𝐸�𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖  

โดยที่  𝐸𝐸�𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖�    คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหุน I ณ วันที่ J (J= -15 ถึง +15) 

          𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖             คือ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงโดยรวมของตลาด  ณ วันที่ J 

            𝛼𝛼𝑖𝑖          คือ คาอัลฟาของหุน i  

                    𝛽𝛽𝑖𝑖            คือ คาเบตาของหุน I  

 และตอมานำนำเอาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และอัตราผลตอบแทนของหุนในชวงเหตุการณ มา

คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ ดังสมการ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖) 

โดยที ่             𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖          คือ อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกตเิของหลักทรัพย i ณ วันที่ j 

 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖              คือ อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของหุน I ณ วันที่ j 

           𝐸𝐸(𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖)        คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวงัของหุน I ณ วนัที่ j 

 เมื่อคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ(Abnormal Return: AR) แลวจงึนำมาหาอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม 

(Cumulative Abnormal Return : CAR) เพือ่ดูการตอบสนองตอราคาหุนวาเกิดการเปล่ียนแปลงสะสมในชวงเวลาที่กำหนด

ไปในทิศทางไหน ดังสมการ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 =  �𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖  
โดยที่  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖         คือ อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมเของหลักทรัพย i 

                   𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖            คือ อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหุน I 

เนื่องจากการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ(Abnormal Return: AR) และอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม 

(Cumulative Abnormal Return : CAR) เปนเพียงแคตัวอยางเดียว ทำใหไมสามารถสรุปการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติได 

วาเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติในเหตุการณหรือไม จึงทำใหตองหาคาเฉลี่ยของตัวอยางที่ศึกษทั้งหมด โดยการนำอัตรา

ผลตอบแทนที่ผิดปกติ(Abnormal Return: AR) มาคำนวณหาผลตอบแทนผิดปกติเฉล่ีย(Average Abnormal Return: AAR) 

ดังสมการ 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
1
𝑁𝑁
� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

โดยที ่  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶       คือ อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉล่ียของหุน I 

                   𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖           คือ อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกตขิองหุน I 

               𝑁𝑁           คือ จำนวนตัวอยางทีใ่ชทดสอบ 

หลังจากคำนวณคาทั้งหมดจึงนำคาที่ไดมาทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ โดยการนำ T-test มาทดสอบวาอัตราผลตอบแทน

ที่ผิดปกติเฉล่ีย (Average Abnormal Return: AAR) มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญหรือไม ดังสมการ 

𝑇𝑇 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

𝑡𝑡. 𝑡𝑡. �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖�
=  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑡𝑡. 𝑡𝑡. (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖)/√𝑁𝑁

 

โดยที่  𝑡𝑡. 𝑡𝑡. (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖)         คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของหุนใน

เวลา j 
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         𝑡𝑡. 𝑡𝑡. �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖�     คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยของ

หุนในเวลา j 

                  𝑁𝑁                   คือ จำนวนตัวอยางที่ใชทดสอบ 

 

สวนที่ 2 การศึกษาปจจัยทางการเงินและอายุของกิจการที่สงผลกระทบกับผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมในชวงการ

ประกาศออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

นำการศึกษาในสวนแรกมาศึกษาตอเพื่อหาวาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกตินี้จะสงผลตอปจจัยทางการเงินและอายุของ

หลักทรัพยหรือไม โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธ ีOrdinary Least 

Square โดยแบบจำลองที่ใชมีลักษณะตามสมการดังนี้  

       
โดยมีตัวแปรอิสระประกอบไปดวย 

(1) อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) โดยคาดวาปจจัยดานอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนมีความสัมพันธทิศทาง

ตรงกันขามตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมอัตรา เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนนั้นแสดงถึงศักยภาพ

ของหลักทรัพยวามีความสามารถในการทำกำไรตอสวนของผูถือหุนมากนอยเพียงใด และถาหลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทนตอ

ผูถือหุนสูง นั้นแปลวา หลักทรัพยนั้นมีความสามารถในการบริหารและทำกำไรจากสวนของผูถือหุนไดเพิ่มมากขึ้น จึงทำใหนัก

ลงทุนมีความสนใจในหลักทรัพยนั้นมากกวาหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนต่ำ แตเมื่อมีการประกาศออกหุนเพิ่ม

ทุนนั้น จะเปนการสงสัญญานใหนักลงทุนเกิดความกังวลเนื่องจากผูถือหุนจะมีสัดสวนในการถือคลองหลักทรัพยนอยลง จึง

อาจสงผลตออัตราผลตอบแทนลดลงดวย (Leland and Plye, 1977) 

(2) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity) โดยคาดวาปจจัยดานสัดสวนหนี้สินตอทุนมีความสัมพันธทิศทางเดียวกัน

ตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากอัตราสวนหนี้สินตอทุนหมายถึง อัตราสวนในการเปรียบเทียบระหวางหนี้สิน

รวมกับสินทรัพยรวมของหลักทรัพย ซึ่งยิ่งหลักทรัพยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูง แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงที่ยิ่งสูง

ตรงกับที่ Miller and Modigliani (1958) กลาวไวในทฤษฎีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม (The Trade-Off Theory) วาความ

เส่ียงที่เกิดจากการกอหนี้นั้นจะสงผลดีเมื่อหลักทรัพยนำเงินลงทุนไปลงทุนและกอใหเกิดผลประโยชน 

(3) กำไรตอหุน (Earning per Share: EPS) โดยคาดวาปจจัยดานกำไรตอหุนมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันตออัตรา

ผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากกำไรตอหุนเปนตัวแปรที่สะทอนความสามารถในการทำกำไรของหลักทรัพย โดยวัดจาก

กำไรของหลักทรัพยเทียบกับจำนวนหุนทั้งหมด บริษัทที่มีกำไรตอหุนสูงยิ่งสะทอนความสามารถในการทำกำไรของหลักทรัพย

นั ้นวาสามารถทำกำไรไดมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญา ปญญาธนคุณ (2559) ที ่ไดศึกษาพบวากำไรตอหุ นมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ โดยนักลงทุนมองวากำไรตอหุนยิ่งสูง เงินที่หลักทรัพย

เพิ่มทุนนั้น จะนำไปขยายกิจการและทำใหเกิดผลตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นหลักทรัพยที่มีตัวแปรนี้เพิ่มขึ้นจะมีคาวมสัมพันธ

เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ 

อัตราสวนสภาพคลอง (CR) โดยคาดวาปจจัยดานอัตราสวนสภาพคลองมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันตออัตรา

ผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากอัตราสวนสภาพคลองหมายถึงอัตราสวนทางการเงินที่ถูกคำนวณจากสินทรัพย

หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน เปนตัวบงชี้วาหลักทรัพยมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ระยะสั้น เมื่อมีการ

ออกหุนเพิ่มทุนจะทำใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทอยูระดับที่เหมาะสม (พิชญา ปญญาธนคุณ, 2559) บงชี้วาหลักทรัพยมี

สินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการชำระหนี้ระยะส้ันและเกิดสภาพคลอง 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴(−15,+15) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝛽𝛽2𝐷𝐷𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 +
                                         𝛽𝛽4𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 + 𝛽𝛽5𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 +  𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐴𝐴𝐸𝐸𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝐶𝐶𝑅𝑅𝐴𝐴   
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(5) อัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) โดยคาดวาปจจัยดานอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธ

ทิศทางเดียวกันตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน หมายถึงอัตราสวนทาง

การเงินที่เปรียบเทียบระหวาง ราคาของหลักทรัพย กับ กำไรตอหุน เมื่อราคาของหลักทรัพยเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติเชิง

บวกก็จะทำใหอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุนเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติเชิงบวกเชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของณัฐกานต ดวงแกว โดยกลาววาการออกหุนสามัญเพิ่มทุนไดสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและเกิดอัตราผลตอบแทน

ผิดปกติอยางมีนัยสำคัญ โดยเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติเชิงลบในวันที่ 14 และวันที่ 2 หลังเกิดเหตุการณ (ณัฐกานต ดวง

แกว, 2557) 

(6) อายุจดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (AGE) โดยคาดวาปจจัยดานอายุจดทะเบียนของบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ตอหุนมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากบริษัทที่มีอายุการจดทะเบียนยาวนาน

มากกวายอมเปนที่รู จักของนักลงทุน นักลงทุนจะสามารถหาขอมูลขาวสารไดมากกวา และมีแนวโนมที่จะเปดเผยขอมูล

มากกวาและโปรงใสกวา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณการประกาศออกหุนเพิ่มทุน นักลงทุนสามารถตอบสนองตอขาวไดทันที 

แตกตางจากบริษัทที่มีอายุการจดทะเบียนนอยกวา นักลงทุนมักจะตอบสนองชากวา ทำใหเกิดความไมเทาเทียมของขอมูล

ตามที่ Myers and Majluf (1984) ไดกลาวไวเมื่อมีการประกาศออกหุนเพิ่มทุนจะทำใหอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติของ

หลักทรัพยที่จดทะเบียนยาวนานกวาลดลงนอยกวาหลักทรัพยที่มีอายุส้ันกวา 

(7) ตัวแปรหุนโดยแบงประเภทของการเพิ่มทุน (Dummy Ro) โดยคาดวาบริษัทที่เปนการเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมมี

ความสัมพันธทิศทางเดียวกันขามตออัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม เนื่องจากผูศึกษาใหความสนใจกับประเภทของการเพิ่ม

ทุนไมวาจะเปนในสวนการประกาศออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม (Right Offering) และการประการออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคล

ในวงจำกัด (Private Placements) จึงทำใหมีการแบงตัวแปรหุนออกเปน Dummy RO โดยแทนคาของการประการออกหุน

เพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placements) เปนศูนย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kato, Kiyoshi, and James S. 

Schallheim ที่ไดทำการศึกษาการประกาศออกหุนเพิ่มทุนในลักษณะจัดสรรใหกับบุคคลในวงจำกัด โดยการแบงกลุมเปน 

บริษัทในเครือ กับ บริษัทที่ไมอยูในเครือเดียวกัน พบวาเมื่อเปนบริษัทในกลุมเครือเดียวกันมักจะเกิดผลตอบแทนที่ผิดปกติเชิง

บวก แตในสวนของกลุมที่ไมอยูในบริษัทเครือเดียวกันนั้นมักจะเกิดผลตอบแทนทีผิ่ดปกติเชิงลบ (Kato, Kiyoshi, and James 

S. Schallheim, 1993) 

 

3.2 ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมตัวอยาง คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ ที่มีการ

ประกาศออกหุนเพิ่มโดยจะแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมตัวอยาง ไดแก การประกาศออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม 

(Right Offering) และการประการออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placements) โดยถาบริษัทมีการออกหุน

เพิ่มทุนหลายครั้ง จะนับเฉพาะครั้งแรกที่เปนการเสนอขายเทานั้น เพื่อปองกันความซ้ำซอนของการกำหนดวันเกิดเหตุการณ 

และไมรวมถึงหลักทรัพยประเภทกลุมหลักทรัพยทางการเงินและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งมีจำนวนเหตุการณ 116 เหตุการณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาผลตอบแทนที่ผิดปกติที่เกิดกับราคาหุนและปจจัยทางการเงินจากการประกาศเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ เปนการศึกษาที ่ใชการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา 
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(Descriptive Statistic) และขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) โดยนำเอาโปรแกรมวิเคราะหทางเศรษฐมิติ 

(Econometric Views: EViews) และ โปรแกรม Microsoft Office Excel มาใชในการทดสอบความสัมพันธของการศึกษา

ในครั้งนี้ 

 

4. ผลการศึกษา 

4.1 ผลารศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติดวยวิธีเหตุการณการศึกษา (Event Study) 

การศึกษาดวยวิธีเหตุการณการศึกษา (Event Study) โดยจะไดผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคา

หลักทรัพย ในชวงการประกาศการออกหุนเพิ่มทุน ของหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2563 รวมทั้งส้ินเปนระยะเวลา 5 ป จำนวน 116 หลักทรัพย โดยแสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่ 1 แสดงอัตราผลตอบแทนที ่ผิดปกติเฉลี ่ย (Average Abnormal Return : ARR) ตอราคาหลักทรัพย ในชวง

เหตุการณ การประกาศออกหุนเพิ่มทุน 

DAY AAR SD T-test DAY AAR SD T-test 

-15 0.002178 0.03209 0.731016 1 -0.0004 0.030527 -0.13999 

-14 -0.00138 0.029495 -0.5052 2 0.002612 0.037294 0.754213 

-13 0.001471 0.030477 0.519925 3 -0.00237 0.030087 -0.84837 

-12 -0.0002 0.029731 -0.0728 4 0.002207 0.042694 0.556882 

-11 -0.0019 0.022654 -0.901 5 -0.00232 0.033407 -0.74681 

-10 0.003557 0.027035 1.417058 6 0.001282 0.026877 0.513549 

-9 -0.00199 0.025104 -0.85543 7 -0.00284 0.02322 -1.31891 

-8 0.005942** 0.028008 2.285093 8 -0.00049 0.035131 -0.15021 

-7 0.000192 0.025592 0.080641 9 -0.0044 0.073888 -0.64109 

-6 0.000349 0.026885 0.139858 10 0.006271 0.076089 0.88768 

-5 -1.7E-05 0.025355 -0.00718 11 0.005614 0.051948 1.163919 

-4 0.00438** 0.023307 2.024138 12 -0.00303 0.050874 -0.64067 

-3 0.003263 0.026815 1.310691 13 -0.00016 0.033158 -0.05275 

-2 0.003207 0.027682 1.247847 14 -0.00589** 0.028498 -2.22544 

-1 0.005737 0.038645 1.598779 15 0.003771 0.029219 1.390093 

0 0.000185 0.040119 0.049617     

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคาหลักทรัพย ในชวงการประกาศการออก

หุนเพิ่มทุน พบวา อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยมีคาแตกตางจากศูนยอยางมี โดยอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติที่มีระดับ

นัยสำคัญจะเกิดในวันที่ 4, 8 กอนเกิดเหตุการณ และ วันที่ 14 หลังเกิดเหตุการณ 

นอกจากการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคาหลักทรัพย ในชวงการประกาศการออกหุนเพิ่มทุน ยังมีการ

แบงประเภทของการออกหุนเพิ่มทุนนำมาเปรียบเทียบกัน ระหวางการประกาศการออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม (Right 

Offering) และการประกาศออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placements) ของหลักทรัพย ผลการการศึกษา

อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคาหลักทรพัย ในชวงการประกาศการออกหุนเพิ่มทุนในแตละประเภท โดยการประกาศการ
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ออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม เกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อ

มั้นที่รอยละ 95 ในวันที่ 10 กอนเกิดเหตุการณ และวันที่ 8,14 หลังเกิดเหตุการณ รวมถึงเกิดอัตราผลตอบแทนทีผิ่ดปกติเฉล่ีย

ที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั้นที่รอยละ 90 ในวันที่ 4, 8, 15 กอนเกิดเหตุการณ แตในสวนของ

การประกาศออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัดเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญ

ที่ระดับความเชื่อมั้นที่รอยละ 90 ในวันที่ 2 กอนเกิดเหตุการณ และวันที่ 3 หลังเกิดเหตุการณ ซึ่งจะเห็นไดวาการประกาศ

ออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัดนั้น จะเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติใกลเคียงกับวันเกิดเหตุการณมากกวาการประกาศ

การออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม แตภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบระหวางการประกาศการออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม (Right 

Offering) และการประกาศออกหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจำกัด (Private Placements) จะเห็นไดวา ผลตอบแทนที่ผิดปกติ

เฉล่ียที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญ ของการประกาศการออกหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม  

 

4.2 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยสะสมดวยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regression Analysis) 

เนื่องจากการประมาณคาดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Huber-

White เป นการป องก ันป ญหาความแปรปรวนของต ั วคลาดเคล ื ่ อนในแบบจำลอง ม ีความแปรปรวนคงที่  

(Heteroscedasticity) ไดแลว จึงพบวา ผลการทดสอบความสัมพันธตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวแปร และตัวแปรหุน 1 ตัว

แปร ที่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดโดยผลการทดสอบมีสามารถในการทำนายเทากับรอยละ 20.07 

(Adjusted R-squared) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตาม 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AGE 0.003427 0.002262 1.514586 0.1328 

CR 0.013836 0.003799 3.6423 0.0004** 

DE 0.018984 0.017748 1.069652 0.2872 

EPS -0.004296 0.006676 -0.643496 0.5213 

PE 0.000154 4.69E-05 3.292647 0.0013** 

ROE -0.000639 0.000367 -1.740222 0.0847* 

XR -0.072849 0.051815 -1.405951 0.1626 

R-squared 0.249345 
   

Adjusted R-squared 0.200691 
   

F-statistic 5.124899 
   

Prob(F-statistic) 0.000047 
   

Durbin-Watson 1.853794 
   

**มีนัยสำคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 95, *มีนัยสำคัญท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 90 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นถึงผลารทดสอบที ่ไดจากสมการถดถอยของอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมของ

หลักทรัพยในชวงการเกิดเหตุการณระหวางกอนวนัเกิดเหตุการณ 15 วัน และหลังการเกิดเหตุการณ 15 วัน CAR (-15,15) ซึ่ง

พบวามีตัวแปรอิสระ คือ อัตราสวนสภาพคลอง (CR) และอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) มีความสัมพันธกับอัตรา
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ผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมอยางมีนัยสำคัญไปในทิศทางเดียวกัน ที ่ระดับความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 และพบวา อัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมอยางมีนัยสำคัญไปในทิศทางตรงขาม ที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 

 

5.  สรปุผลการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู วิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติ (Abnormal 

Return) ของเหตุการณ (Event study) ชวงกอนและหลังการประกาศเพิ่มทุน และ การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตรา

ผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมกับ อัตราสวนทางการเงิน และอายุของหลักทรัพย ในชวงการประกาศซื้อหุนคืน บทสรุปผล

การศึกษาทั้ง 2 สวน เปนดังนี้ 

การศึกษาอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติตอราคาหลักทรัพย ในชวงการประกาศการออกหุนเพิ่มทุน ดวยวิธีการวิจัยแบบ

เหตุการณ (Event study) พบวา อัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉลี่ยมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญ ทั้งในระดับความ

เชื่อมั่นที่รอยละ 90 และรอยละ 95 ซึ่งมีความสอดคลองกับงานศึกษา รัฐวิชญ วัชรศุทธิ์ (2558)  พิชญา ปญญาธนคุณ (2559) 

และ Mahdi Esmaeili (2556) ที่พบผลการศึกษาวามีผลตอบแทนที่ผิดปกติเฉล่ียมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญ ทั้งใน

ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 90 และรอยละ 95 เชนกันซึ่งงานวิจัยเหลานี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีความมีประสิทธิภาพตลาด 

(Efficient Market Theory) ในตลาดที ่ม ีประส ิทธ ิภาพระด ับปานกลาง (Semi-Strong Efficient Market) โดยอ ัตรา

ผลตอบแทนที่ผิดปกตินั้น ยังเกิดขึ้นแตกตางกันแตละประเภทการเพิ่มทุนขึ้นอยูกับการสงสัญญาณ (Signaling Theory) โดย

การเพิ่มทุนแบบวงจำกัดจะเกิดอัตราผิดปกติใกลวันเกิดเหตุการณมากกวาการเพิ่มทุนแกผุถือหุนเดิมซึ่งจะเกิดจากความไมเทา

เทียบของขอมูลที่นักลงทนุไดรับ (Asymmetric information) ซึ่งนักลงทุนทั่วไปมักมีขอมูลขาวสารนอยกวาผูบรหิารและผูถือ

หุนรายใหญ ดังที่ Spence and Michael (2002) กลาวไว จึงทำใหผูถือหุนรายใหญเขาซื ้อหลักทรัพยเพิ ่มกอนการเกิด

เหตุการณ สงผลใหเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกเชิงบวก แตเมื่อเหตุการณผานไป นักลงทุนรายใหญก็อาจจะมีการขาย

หลักทรัพยทำกำไรออกมาหลังจากการประกาศเพิ่มทุน จึงทำใหเกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเชิงลบ แตถึงอยางไรอัตรา

ผิดปกติที่เกิดขึ้น จะเกิดในชวงระยะเวลาสั้นๆ โดยดูจากวันที่เกิดอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติเกิดขึ้นคอนขางนอย และจะ

คอยๆกับไปสูราคาปกติในที่สุด 

ตอมาการศึกษาอัตราสวนทางการเงินและอายุของกิจการที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมในชวง

การประกาศออกหุนเพิ่มทุน เปนการทดสอบเพื่อหาวาอัตราสวนทางการเงินและอายุของกิจการที่ไดกำหนดขึ้นมานั้น เมื่อ

ทดสอบแลวมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมในชวงการประกาศออกหุนเพิ่มทุนหรือไม โดยการศึกษานี้จะ

ใชอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมในชวงการเกิดเหตุการณระหวางกอนวันเกิดเหตุการณ 15 วัน และหลังการเกิดเหตุการณ 

15 วัน CAR (-15,15) และยังมีการเพิ่มตัวแปรหุนเปนประเภทของการเพิ่มทุน โดยกำหนดให การเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม เปน

หนึ่งและ กำหนดใหการเพิ่มทุนในวงจำกัดเปนศูนย เขาไปในสมการเพื่อทดสอบ ซึ่งพบวาอัตราสวนทางการเงินในชวง

เหตุการณการประกาศออกหุนเพิ่มทนุนั้น มีความสัมพันธกับอัตราผมตอบแทนที่ผิดปกติสะสม คือ อัตราสวนสภาพคลอง (CR) 

และอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสมอยางมีนัยสำคัญ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และพบวา อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (ROE) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ผิดปกติสะสม

อยางมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ซึ่งสามารถบงบอกไดวา อัตราสวนที่แสดงถึงคาวมสามารถในการทำกำไร 

และ อัตราสวนสภาพคลอง มักปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อมีการประกาศอออกหุนเพิ่มทุน เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองวาเมื่อเกิดการ

เพิ่มทุน จะทำใหบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้น และมีเงินเพียงพอที่จะนำไปลงทุนเพื่อทำใหเกิดกำไรแกผูถือหุนไดเพิ่ม

สูงขึ้น 
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6. ขอจำกัดของงานวิจัย 
จากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชนั้น นับเฉพาะการเพิ่มทุนในครั้งแรกในชวงเวลาที่ศึกษาของแตละ

หลักทรัพยเทานั้น จึงทำใหบางหลักทรัพยที่มีการเพิ่มทุนหลายครั้งในชวงเวลาที่ศึกษานั้นอาจจะมีผลที่มีความแตกตางในแต

ละครั้งในการประกาศเพิ่มทุน จึงอาจจะทำใหขอมูลที่ไดนั้นยังไมละเอียดเพียงพอและเกิดความคลาดเคลื่อนได ซึ่งเมื่อใชการ

เพิ่มทุนครั้งแรกอาจจะสงผลใหผลการศึกษาที่ไดไมใกลเคียงกับปจจุบันมากที่สุด 

 

7. ขอเสนอแนะ 
เพื่อเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจที่จะทำงานวิจัยในลักษณะคลายกันนี้ในอนาคต ผูศึกษามีขอเสนอแนะวา การศึกษาใน

ครั้งนี้เปนการศึกษาการประกาศออกหุนเพิ่มทุนในชวงระยะเวลายอนหลังเพียง 5 ป ในชวง 2559-2563 จึงอยากแนะนำให

เพิ่มชวงเวลาใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหครอบคลุมทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ และเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาก็จะทำใหมีประชากรใน

กลุมตัวอยางเพิ่มมากขึ้น ทำใหผลที่ไดมีความนาเชื่อถือเพิ่มสูงขึ้นอีกดวย และนอกจากนี้ยังแนะนำใหมีการนำการสงสัญญาณ 

เชนการประกาศกำไร การประกาศจายเงินปนผล การประกาศแตกหุน วาจะสงผลอยางไรเมื่อเกิดการประกาศใกลกับการ

ประกาศเพิ่มทุน รวมไปถึงอัตราสวนทางการเงินตางๆนอกเหนือจากที่ไดยกมานั้น มีความสัมพันธอยางไรกับการเพิ่มทุนใน

รูปแบบตางๆ 
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อิทธิพลของความรูทางการเงินที่มีตอทัศนคติของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 
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investment 
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Walaiporn Sompong and Eakapat Manitkajornkit 

 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรูทางดานการเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษา

ปจจัยที ่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื ้อสกุลเงินดิจิทัล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  

จากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ 

วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดจิิทัลแตกตางกนั สำหรับปจจัยความรู

ทางดานการเง ิน พบวา ตัวแปรพฤติกรรมทางการเง ินและตัวแปรทัศนคติทางการเง ิน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

สกุลเงินดิจิทัลของผู บริโภคในเขตพื ้นที ่กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน ขณะที ่ปจจัยการหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 

มีผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในทิศทางตรงกันขาม 

 

คำสำคัญ: ความรูทางดานการเงิน, การตัดสินใจซื้อ, สกุลเงินดิจิทัล 

 

Abstract 

 

This research aims to study 1) financial literacy of people in Bangkok and 2) the factors related to 

purchase decision of cryptocurrencies. It is a quantitative research in which data were collected from the 

method of questionnaires. Of the 400 people living in Bangkok, the study found that different demographic 

factors consisted of age, educational background, occupation and monthly income affected the purchase 

decision of cryptocurrencies differently. Considering the factor of financial literacy, it was found that 

financial behavior and financial attitude variables positively influenced cryptocurrency purchase decisions 

of the consumers in Bangkok. Meanwhile, risk-avoidance factors had a negative effect on the consumers' 

purchase decisions in cryptocurrencies. 

 

Keyword: Financial Literacy, Purchase Decision, Cryptocurrencies 
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1. บทนำ 
 

     สก ุ ล เ ง ิ นด ิ จ ิ ท ั ล เป  นท ี ่ น ิ ยมและถ ู ก ใช  ง านอย  า ง แพร  หลายท ั ่ ว โ ลก  โดย ใน เด ื อนพฤษภาคม  2563  

ผูใชสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 66 ลานคน เปน 106 ลานคน (Bitcoin Addict Thailand, 2021)ในประเทศไทยปจจัยสำคัญ

ที่ทำใหประชาชนตัดสินใจลงทุนในสกุลดิจิทัล คือ ความรูความเขาใจทางการเงิน จากสถิติที่คนไทยซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และปจจัยสำคัญที่ทำใหประชาชนตัดสินใจลงทุนในสกุลดิจิทัล คือ ความรูความเขาใจทางการเงิน ซึ่ง

สอดคลองกับสถิติความรูทางดานการเงินของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น กลาวคือ ประชาชนมีทักษะความรูทางดานการเงินมากขึ้น

และมีการลงทุนมากขึ้น โดยขอมูลจาก ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับสำนักงานสถิติแหงชาติในการสำรวจระดับทักษะทาง

การเงินของคนไทย ภาพรวมผลการสำรวจป 2563 พบวาคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยูที่รอยละ 71.0 

สูงกวาการสำรวจครั้งกอนในป 2561 (รอยละ 66.2) และสูงกวาคาเฉล่ียการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งลาสุดของ OECD ใน

ป 2563 (รอยละ 60.5) เมื่อพิจารณาองคประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรูทางการเงิน พฤติกรรมทาง

การเงิน ทัศนคติทางการเงิน พบวา คนไทยมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกดาน โดยความรูทางการเงินอยูที่รอยละ 62.9 ซึ่งปรับตัวดี

ขึ้นในทุกหัวขอ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2563) ปจจัยสำคัญเชื่อมโยงกัน คือ ความรูทางดานการเงินที่มีผลตอการซื้อหรือ

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และกลุมคนที่มีการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากที่สุด คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษา “อิทธิพลของความรูทางการเงนิที่มีตอทศันคติของการลงทุนสกุลเงนิดิจิทัล” เพื่อศึกษาความรูทางดาน

การเงินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีความสัมพันธตอทัศนคติการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะสามารถวิเคราะหหาอิทธิพลของความรูทางการเงินที่มีผลตอทัศนคติของการลงทุนสกุล

เงินดิจิทัล อันจะนำมาซึ่งประโยชนตอผูที่มีความสนใจในการซื้อสกุลเงินดิจิทัลในการเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลกอน

ตัดสินใจซื้อและผูประกอบการสามารถนำผลการวิจัยนี้ ไปพัฒนาตอยอดแนวทางการสงเสริมการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตอไปได  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

     2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร ประชากรศาสตร คือ ลักษณะของกลุมประชากรซึ่งเปนขอมูลกลุมบุคคลที่มี

ความสำคัญในการวิเคราะห ศึกษา หรือคนหาความสัมพันธในดานตาง ๆ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ (เพชรี ขุมทรัพย, 2544) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลในการลงทุนของผูลงทุน ประกอบดวย 6 ปจจัย 

ไดแก อายุของผูลงทุน สถานภาพครอบครัว สุขภาพ นิสัยเฉพาะของบุคคล ความยินดีในการลงทุน และความสามารถในการ

จดจำ  

     2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรูทางการเงิน Financial Literacy เปนคำที่ยงัไมมีคำเรียกเปนคำไทยที่ตรงตัวทำใหมีการแปล

เปนคำไทยหลายคำ เชน การอานออกเขียนไดทางการเงิน ความฉลาดทางการเงิน ความรูและทักษะทางการเงิน ความรูทาง

การเงิน (ธนาคารไทยพาณิชย, 2561) โดยธนาคารแหงประเทศไทย (2563) ไดกำหนดการวัดความรูทางดานการเงินหรือทักษะ

ทางการเงินการคิดคะแนนทักษะทางการเงิน มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 21 คะแนน จากองคประกอบ 3 ดาน ไดแก 1) ความรูทาง

การเงิน 2) พฤติกรรมทางการเงิน และ 3) ทัศนคติทางการเงิน  

     2.1.3 ทฤษฎีการตัดสินใจซื ้อ การตัดสินใจซื ้อ เปนกระบวนการตัดสินใจของผู ซื ้อที ่จะเลือกซื ้อสินคา โดยผาน

กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ในการตัดสินใจ ไดแก การรับรู การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อจนถึง

ขั้นความรูสึกหลังการซื้อ (ปราณี สีน้ำเงิน, 2548) โดย Kotler (2000) ไดนำเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและ
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงความตองการ 2) การคนหาขอมูล 3) การ

ประเมินผลทางเลือกตาง ๆ 4) การซื้อ และ 5) การประเมินผลหลังการซื้อ (กฤติยา ใหญโสมานัง, 2561) ไดใหความหมายของ

การตัดสินใจซื้อไววา เปนขั้นตอนที่มีหลายประการและมีลำดับขั้นการกระทำเพื่อใหไดมาซึ่งการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ปรารถนา 

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ไดนิยามการตัดสินใจซื้อ คือ ขั้นตอนที่สำคัญในการซื้อสินคาและบริหารตาง ๆ การตัดสินใจซื้อเปน

ชวงเวลาที่สำคัญที่ผูซื้อจะทำการประเมินขั้นตอนตาง ๆ เปนขั้นตอนที่อยูภายใตจิตใจของผูซื้อ เมื่อประเมินทางเลือกจาก

ขอมูลทั้งหมดที่มีอยู ณ ขณะนั้น ผูซื้อจึงตัดสินใจซื้อ 

     2.1.4 แนวคิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (อัญญา ขันธวิทย, 2546) ไดสรุปความหมายของความเส่ียงไววา คือ ผลตอบแทนของ

การลงทุนอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความตั้งใจเดิม ซึ่งหากมีความคลาดเคลื่อนมาก ผูลงทุนจะเรียกวาเปนความเสี่ยงสูง 

และหากมีความคลาดเคลื่อนนอยผูลงทุนจะเรียกวาเปนความเสี่ยงต่ำ (รุงตะวัน แซพัว, 2560) แบงการใหคะแนนระดับความ

เสี่ยงในการลงทุนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดต่ำ 2) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และ 3) ระดับความ

เส่ียงที่ยอมรับไดมาก  

 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

     ประชากรศาสตร เปนปจจัยสำคัญเฉพาะบุคคล ในแตละบุคคลที่แตกตางกันไปตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ ซึ่งลักษณะที่แตกตางดังกลาวนี้มีผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัล ดังการศึกษาของ (กษิดิศ สังสี

เพชร, 2562) พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน และผลการศึกษาของ (จิรายุทธ ธราธรรุงเรือง และพัฒน พัฒนรังสรรค, 2563) พบวา ปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจใชงานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารแหงประเทศไทย คือ เพศ อายุ และความถี่ในการทำธุรกรรมพบวามี

ผานแอปพลิเคชันบนมือถือมากที่สุด นอกจากนี้ผลการศึกษาของ (ภัททิยา เพ็งประไพ, 2562) พบวา นักลงทุนรายยอยที่มี

เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ในสถานการณ COVID -19 

ตางกัน ทั้งนี้การศึกษาของ (ดาราพร ผาสุข, 2561) พบวาความรูทางการเงิน เปนความรู ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานหลัก ๆ คือ 

ความรูทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน ซึ่งลวนแลวแตมีผลตอการมีเงินออม การลงทุน และการใชเงิน

ของบุคคล และการศึกษาของ (กรณิกา วาระวิชะนี, 2560) พบวา ความรูทางการเงินที่สงผลตอความอยูดีมีสุขทางการเงิน 

โดยผูที่มีความอยูดีมีสุขทางการเงินดานหนี้สินในระดับที่เหมาะสมมีความรูทางการเงินสูงกวาผูที่มีความอยูดีมีสุขทางการเงิน

ดานหนี้สินในระดับที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจซื้อจากปจจัยอื่น ๆ ประกอบกัน ดังการศึกษาของ (สุรเชษฐ ชู

ตระกูลทรัพย, 2557) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการลงทุนไดแก ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

จำนวนเงินที่ใชในการลงทุนเฉล่ียตอครั้ง แหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจที่แตกตางกันสงผล

ตอทัศนคติของนักลงทุนตอการลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน การศึกษาง

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดในการคนควาอิสระดังนี้ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

      
     การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ความรูทางดานการเงิน การ

ประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อสกุลเงินดิจิทัล และ การตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของประชาชนที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดขอบเขตการศึกษาของขนาดตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และ การวิจัยเชิง

สำรวจ(Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอมูลผานเเบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Google 

forms) ทางสื่อออนไลน (Social network) ซึ่งคำถามสวนใหญจะเปนคำถามปลายปด (Close-Ended Question) โดยมี

คำตอบใหผูตอบไดเลือกตอบ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลประกอบดวย สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย 

(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยใชวิธีการเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One 

Way Analysis of VAriance) จากนั้นเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’ Method) 

 

     3.1 การกำหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ใชสูตรกาคำนวณของคอแครน (Cochran, 1997) ซึ่งเปนการคำนวณกลุมตัวอยางในกรณีที่ไม

สามารถนับจำนวนได โดยกำหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 384.16 คน ผูวิจัยจึงสำรองตัวอยาง

เพิ่ม โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 400 คน และใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือการเลือกตัวอยางเเบบ

ตามสะดวกในการเก็บขอมูลรายบุคคล ซึ่งสูตรที่ใชในการคำนวณครั้งนี้คือ 
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เมื่อ n  คือ ขนาดตัวอยาง 

 p คือ สัดสวนของลักษณะที่สนใจประชากร 

 e คือ ระดับความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้น 

   z คือ ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกำหนดไว z เทากับ 1.69 ที่ระดับควาเชื่อมั่นรอยละ 95 

หรือระดับนัยสำคัญ 0.05  

 

แทนคา 
2

2

0.50(1 0.50)(1.96) 348.16
(0.05)

n −
= =  

 

     3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลที่ใชในการดำเนินงานวิจัย โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาเเละรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิที่ไดจากเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส บทความ หนังสือเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธเเละเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย นำมาซึ่งความ

ครอบคุมตรงกับวัตถุประสงค เเละขอบเขตของการวิจัย ในสวนของการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูวิจัยเลือกใชการจัดเก็บ

ขอมูลผานเเบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Google forms) ทางสื่อออนไลน (Social network) ซึ่งคำถามสวนใหญจะเปน

คำถามปลายปด (Close-Ended Question) โดยมีคำตอบใหผูตอบไดเลือกตอบ ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน โดย

แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลว จะนำไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
 

     ผลการศึกษาแบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนที่ 1 เปนสวนการรายงานผลขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ซึ่งกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 77.00 อายุอยูในชวง 26 – 30 ป 

ซึ่งใกลเคียงกับชวงอายุ 31 – 40 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเปนสวนใหญ และ

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 25,000 บาท มีทักษะความรูทางการเงิน (Financial Literacy: FL) มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 

12.90 คะแนน อยูในระดับคะแนนปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยดานทัศนคติอยูที่ 2.91 คะแนน อยูในระดับคะแนนปานกลาง มี

คะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมอยูที่ 5.27 คะแนน อยูในระดับคะแนนสูง และมีคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมอยูที่ 4.72 คะแนน 

อยูในระดับคะแนนปานกลาง สำหรับการวิเคราะหปจจัยดานการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการ

ลงทุนซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในระดับการยอมรับความเสี่ยงปานกลาง (8 – 14 คะแนน) สวน

ที่ 2 เปนการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ คือ (1) ทดสอบสมมติฐานปจจัยดาน

ประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุล

เงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติทดสอบ Independent Samples Test และสถิติทดสอบ 

One-Way ANOVA จากนั้นเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’ Method) (2) ทดสอบปจจัยความรูทางดานการเงิน 

และปจจัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

โดยใชสถิติวิธีการถดถอยพหุคูณเชิงเสน (Multiple Linear Regression) 
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     สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครพบวาปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวยอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน 

สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลแตกตาง ในขณะที่เพศไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลดิจิทัล 

 

     สมมติฐานที่ 2 ปจจัยความรูทางดานการเงิน ประกอบดวย ทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude: FA) พฤติกรรม

ทางการเงิน (Financial Behavior: FB)ความรูทักษะทางการเงิน (Financial Knowledge: FK) และปจจัยการหลีกเล่ียงความ

เสี่ยงมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา คาความผิดพลาด

มาตรฐานต่ำสุดเทากับ 0.805 และมีคาสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด (R Square) สูงสุดเทากับ 0.118 แสดงวาปจจัยการหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง  ทัศนคติทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ความรูทักษะทางการเงิน สามารถลดความผิดพลาดในการประเมิน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไดรอยละ 11.8 8 สำหรับผลการ

วิเคราะหความสัมพันธของความรูทางดานการเงิน และปจจัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง สามารถเขียนเปนสมการเชิงพยากรณ

ไดดังนี้ 

D(การตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัล) = 2.198 + (-.080)*(ปจจัยการหลีกเล่ียงความเส่ียง:Risk)  

    + (.207)*( Financial Attitude: FA) + (.136)* (Financial Behavior: FB) 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปทดสอบของตัวแปรอิสระตอการตัดสินใจซื ้อสกุลเงินดิจิทัลของผู บริโภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร 

Variable ผลการทดสอบ 

ความสัมพันธ ทิศทาง

ความสัมพันธ 

คา

สัมประสิทธิ ์

ปจจัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk) มีความสัมพันธ ทิศทางตรงขาม -.080 

ทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude: FA) มีความสัมพันธ ทิศทางเดียวกัน .207 

พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior: FB) มีความสัมพันธ ทิศทางเดียวกัน .136 

ความรูทักษะทางการเงิน  

(Financial Knowledge: FK) 

ไมมีความสัมพันธ - .011 

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ปจจัยการหลีกเลี ่ยงความเสี่ยง (Risk) มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 นั่นคือ คาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอย เทากับ -0.080 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นคงที่ และปจจัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลให

การตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลง 0.080 หนวย 

 ทัศนคติทางการเงิน (Financial Attitude: FA) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัล

ของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 นั่นคือ คาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอย เทากับ 0.207 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นคงที่ และทัศนคติทางการเงิน เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะสงผลใหการตัดสินใจ

ซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลง 0.207 หนวย 
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 พฤติกรรมทางการเงิน (Financial Behavior: FB) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อสกุลเงิน

ดิจิทัลของผู บริโภคในเขตพื้นที ่กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับความเชื ่อมั ่นรอยละ 95 นั ่นคือ คา

สัมประสิทธิ์การถดถอย เทากับ 0.136 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นคงที่ และพฤติกรรมทางการเงิน เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะ

สงผลใหการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลง 0.136 หนวย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการว ิ เคราะห ผลการทดสอบสมมต ิฐานท ั ้ ง  2 สมมต ิฐาน สามารถสร ุปผลสมมต ิฐานและท ิศทาง 

ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 สามารถสรุปผลสมมติฐานและทิศทางของปจจยั 

 

ปจจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(1) ปจจัยดานประชากรศาสตร  

- เพศ ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสกลุเงินดิจทิัล 

- อาย ุ สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงนิดิจิทัล 

- วุฒิการศึกษา สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงนิดิจิทัล 

- อาชีพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงนิดิจิทัล 

- รายไดตอเดือน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงนิดิจิทัล 

(2) ปจจัยความรูทางดานการเงนิ  

- ทัศนคติทางการเงิน  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจทิัล 

- พฤตกิรรมทางการเงิน  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนักับการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจทิัล 

- ความรูทกัษะทางการเงิน  ไมมีความสัมพันธ 

(3) ปจจัยการหลีกเล่ียงความเส่ียง มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจทิัล 

 

     พบวาปจจัยดานประชากรศาสตรดานเพศที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน เนื่องจากทุกเพศตางมีความจำเปนในการใชสกุลเงินดิจิทัลในชีวิตประจำวันทั้งส้ิน จึงทำใหเมื่อ

มีความตองการใชสกุลเงินดิจิทัลจะสงตอผูบริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุที่แตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจซื้อสกุลเงิน

ดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผูวิจัยเล็งเห็นวาอายุที่มากขึ้นทำใหอำนาจการตัดสินใจในการ

ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลมีมากกวาในชวงอายุที่กำลังทำงานที่มีภาระทางการเงิน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลแตกตางกัน ระดับการศึกษาที่สูงกวาจะสงผลตอความรู มีสวนชวยในการคิดการตัดสินใจที่มากขึ้น อาชีพ

ที่แตกตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ (มินตรา เชื้ออ่ำ, 2561) ประชาชนผูใชสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยนในประเทศไทยที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีการใชสกุลเงิน

ดิจิทัลบิตคอยนในประเทศไทยแตกตางกัน รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภค

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกตางกัน พบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยมากกวาจะมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อ

สกุลเงินดิจิทัลสูงกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 
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     ปจจัยความรูทางการเงิน พบวาตัวแปรพฤติกรรมทางการเงิน และตัวแปรทัศนคติทางการเงิน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สกุลเงินดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน โดยพฤติกรรมทางการเงินที่ดีจะประกอบดวย การตัดสินใจซื้อสินคาอยางถี่ถวน ชำระเงิน

คาใชจายตาง ๆ ตรงกำหนดจาย การดูแลการเงินของตนเองอยางใกลชิด การตั้งเปาหมายการเงินระยะยาวหรือตามเปาหมาย

ที่ตั้งไว วิธีการเก็บออมซึ่งนำไปสูการสงผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินในอนาคต สอดคลองกับ (ศิรินุช อินละคร, 2563) ของ

ทัศนคติทางการเงินมีผลในทางบวกตอพฤติกรรมทางการเงิน และสอดคลองกรอบแนวคิดของ Financial Services 

Authority (2005) ที ่ระบุวาความเชื ่อและทัศนคติ (Confidence and attitudes) มีผลตอพฤติกรรมทางการเงิน นั่น

หมายความวา เมื่อเกิดการสงผลตอพฤติกรรมทางเงินแลวจะนำไปสูการตัดสินใจซื้อสกุลเชนเดียวกัน 

     ปจจัยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมีผลตอการตัดสินใจซื้อสกุลเงินดิจิทัลของผูบริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในทิศทาง

ตรงกันขาม ซึ่งสอดคลองกับ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549) ความเสี่ยงจากการลงทุน เปนขอคำนึงหลักที่ผูลงทุน

มักคำนึงกอนตัดสินใจลงทุน เปนสิ่งที่ยังคาดการณไมไดวาจะนำมาซึ่งผลตอบแทนเชิงบวกหรือผลตอบแทนเชิงลบ แตเปนการ

รับรูและยอมรับถึงความไมแนนอนในการลงทุนนั้น ๆ ที่อาจนำมาซึ่งผลในทางลบ 

  

ขอจำกัดของงานวิจัย 
 

1. งานวิจัยชิ ้นนี ้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลจำกัด และเนื ่องดวยสถานการณโควิดที ่ไมสามารถพบเจอผู ทำ

แบบสอบถามได ทางผูวิจัยจึงสงแบบสอบถามผานชองทางออนไลน ไดแก Line และ Facebook ทำใหเขาถึงกลุม

ผูตอบแบบสอบถามเฉพาะกลุม ผลที่ไดจึงไมสามารถนำไปอธิบายการตัดสินใจการซื้อเงินสกุลดิจิทัลของประชาชน

ทั่วไปได โดยเฉพาะกับกลุมที่มีขอจำกัดในการเขาถึงชองทางออนไลน  

 

 

ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการพิจารณาปจจัยอื ่นๆ ที ่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเง ินดิจ ิทัล เชน การยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model: TAM) หรือ ลักษณะพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุนดาน

ตางๆ อาทิ วัตถุประสงคการลงทุน บุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน และดานขอมูลขาวสาร เปนตน 

2. การนำการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มาใชอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ

ลงทุนในสกลุเงินดิจิทัล จะทำใหเขาใจกระบวนการตัดสินใจในการลงทุนไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น   
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ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏบิัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาค
อำเภอเสลภมิู การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM EFFECTIVENESS FACTOR AND TEAM 
PERFORMANCE OF SELAPHUM DISTRICT PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY, 

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY AREA 2 NORTHEASTERN 
 

วัชระ อนันทวรรณ1 และ ทิพยวรรณา งามศกัด์ิ2 

Watchara Anantawan and Tipvanna Ngarmsak 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชแบบสอบถามมีกลุมตัวอยาง 
จำนวน 120 คน วัดปจจัยประสิทธิผลของทีม 8 ดาน คือ ดานภาวะผูนำในทีม ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน 
ดานพฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานการกำหนดเปาหมายภายในทีม ดานแบบ
แผนการรับรูสถานการณรวมกัน ดานความไวเนื้อเชื่อใจ และดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื ่อสาร วัดผลการ
ปฏิบัติงานของทีม 3 ดาน คือ ดานความเปนผูนำและการประสานงานในทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
และดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยประสิทธิผลของทีม มีเพียง 6 ดาน คือ ดานภาวะผูนำในทีม 
ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานแบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน ดาน
ความไวเนื้อเชื่อใจ และดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื่อสาร ของปจจัยประสิทธิผลของทีมที่มีความสัมพันธกับผล
การปฏิบัติงานของทีม 
 

คำสำคัญ: ปจจัยประสิทธิผลของทีม, ผลการปฏิบัติงานของทีม, การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 
 

Abstract 
 

This study aimed to study the relation between team effectiveness factor and team performance of 
Selaphum district Provincial Electricity Authority, Provincial Electricity Authority Area 2 Northeastern. 
Questionnaires with 120 samples were used to measure 8 dimensions of team effectiveness factor: team 
leadership, mutual performance 
monitoring, backup behavior, adaptability, team orientation, shared mental models, mutual trust and 
closed-loop communication. Three dimensions of team performance: leadership and team coordination, 
mutual performance monitoring and shared situational information were also measured. The results find 
that only six team's effectiveness factors: team leadership, mutual performance monitoring, adaptability, 
shared mental models, mutual trust and closed-loop communication is related to team performance 
 

Keywords: Team effectiveness factor, Team performance, Selaphum district Provincial Electricity 
Authority 
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1. บทนำ 
 

     การทำงานเปนทีมเปนปจจัยที่มีความสำคัญตอการบริหารองคกรใหประสบความสำเร็จตามเปาหมาย หรือบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ซึ่งทีมที่จะประสบความสำเร็จไดนั้นจะตองทำตามเปาหมาย จำเปนตองอาศัยการทำงานเปนทีม 
โดยสมาชิกในทีมจะตองมีภาวะผูนำในทีม การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุน 
ความสามารถในการปรับตัว และการกำหนดเปาหมายภายในทีม ซึ่งองคประกอบหลักเหลานี้ตองการ การสนับสนุนกลไก
การประสานงานในการทำงานเปนทีมประกอบดวย แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน ความไวเนื้อเชื่อใจ และการยืนยัน
ความถูกตองของขอมูลที่สื ่อสาร (Salas, Sims and Burke, 2005) ซึ ่งองคประกอบที่กลาวมาขางตน ถาสมาชิกในทีม
สามารถปฏิบัติตามไดก็จะสงผลใหทีมประสบความสำเร็จตามเปาหมายขององคกร 
     การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอีกหนึ่งหนวยงานที่
ตระหนักและใหความสำคัญของการทำงานเปนทีม เพื่อใหสอดคลองกับคานิยมของการไฟฟาสวนภูมิภาค ลักษณะการ
ทำงานจัดอยูในกลุมเครือขาย และบริการ โดยมีหนาที่ใหบริการจำหนายกระแสไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ประกอบดวย 
ธุรกิจหลัก คือ จัดหา และใหบริการจำหนายไฟฟาแกผูใชไฟฟาในเขตพื้นที่ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง คือ การใหบริการพลังงาน
ไฟฟา ทั่งในเชิงธุรกิจเสริม และธุรกิจใหม ซึ่งปจจุบันในดานธุรกิจเสริม ที่ใหบริการเพื่อสนับสนุนลูกคา หรือสนับสนุนการ
ดำเนินงานใหบริการพลังงาน โดยการตอยอดทางธุรกิจจากการพัฒนาศักยภาพการใชทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีด
ความสามารถในดานตาง ๆ เนื่องจากมีงานธุรกิจเสริมที่เพิ่มเขามา นอกเหนืองานหลัก ซึ่งยังไมเคยมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานของการทำงานเปนทีม จึงทำใหไมสามารถวัดประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมได สงผลใหผูบริหารไมสามารถ
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของทีมในสวนธุรกิจเสริม วาพนักงานมีความเขาใจ ความรูเกี่ยวกับพื้นฐานในการทำงานเปนทีม
ถูกตองหรือไม รวมถึงไมสามารถทราบถึงประสิทธิผลการทำงานเปนทีม  
     ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของ
ทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม   
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
     ความหมายของทีมและการทำงานเปนทีม  
     Hanaysha (2016) ไดกลาววา การทำงานเปนทีมไดถูกกำหนดใหทำงานเปนแบบกลุมคนที่ทำงานรวมกนัโดยมีเปาหมาย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน  
     Katzenbach and Smith (2015) ใหนิยามทีมคือ ผูคนที่จำนวนไมมากที่พรอมดวยทักษะที่เติมเต็มซึ่งกันและกันให
สมบูรณ โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีในการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขายึดถือและมีความรับผิดชอบ
รวมกัน 
     ความหมายของประสิทธิผลของทีม 
     Levi (2017) ไดอธิบายไวว า ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การวัดการทำงานหรือผลงานของทีมวาเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินงานของทีม และความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิกในทีม 
     DuBrin (2019) ไดกลาวไววา ประสิทธิผลของทีม หมายถึง การทำงานในทีมที่อาจเกิดผลลัพธ ไดตรงตามเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคของทีมที่ตั้งไว รวมทั้งสมาชิกมีความรูสึกที่ดีที่ีไดรวมทำงานในทีม และสนองตอความตองการของสมาชิกในทีม
ได 
     ความสำคัญของประสิทธิผลของทีม 
     Mathieu, Maynard, Rapp, and Gilson (2008) กลาววา ประสิทธิผลการทำงานเปนทีมคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากใน
การทำงานรวมกันเนื่องจากมีการคนพบวาประสิทธิผลของการทำงานเปนทีมมีมากเทาไหรก็จะสงผลใหเกิดความสามารถใน
การทำงาน สมรรถภาพในการทำงาน และความคิดสรางสรรคในการผลิตนั้นดีขึ้นอยางสอดคลองกัน 
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หลกั 

การยนืยนัความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลท่ีส่ือสาร 

พฤติกรรมดา้นการ
ส่งเสริมสนบัสนุน 

ความสามารถ
ในการปรับตวั 

ประสิทธิผล 
ของทีม 

แบบแผนการรับรู้
สถานการณ์ร่วมกนั 

ความไวเ้น้ือเช่ือใจ 

การควบคุม 
ตรวจสอบ 

สมรรถนะร่วมกนั 

ภาวะผูน้าํในทีม 
การกาํหนด 

เป้าหมายภายในทีม 

     แบบจำลองของประสิทธิผลของทีม 
     Salas, Sims and Burke (2005) ไดทำการพัฒนาโมเดล ทฤษฎีการทำงานเปนทีมบิ ๊กไฟว (Big Five Teamwork 
Theory) ทฤษฎีบิ๊กไฟว มีองคประกอบหลัก 5 ประการ และกลไกการประสานงานในการทำงานเปนทีม รายละเอียดดัง
แสดงในรูปที่ 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 โมเดล การทำงานเปนทีมบิ๊กไฟว 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Salas, Sims and Burke (2005) 
 

     จากรูปที่ 1 ทฤษฎีการทำงานเปนทีมบิ๊กไฟว (Big Five Teamwork Theory) มีองคประกอบหลัก 5 ประการ ไดแก 
ภาวะผูนำในทีม การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุน ความสามารถในการปรับตัว 
และการกำหนดเปาหมายภายในทีม องคประกอบหลักเหลานี้ตองการการสนับสนุนกลไกการประสานงานในการทำงานเปน
ทีม ไดแก แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน ความไวเนื้อเชื่อใจ และการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสาร  
     ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม 
     Alarafat and Doblas (2021) ไดทบทวนวรรณกรรม เรื ่องความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการ
ปฏิบัติงานของทีม พบวา Abdulle and Aydintan ในป ค.ศ. 2019 ไดทำการศึกษา การวัดผลการทำงานเปนทีม (ความ
ไววางใจ ความเหนียวแนน จิตวิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรู) ซึ่งเปนตัวแทนของตัวแปรในการศึกษา มี
ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญและเชิงบวกตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น นักวิจัยจึงแนะนำใหสรางสภาพแวดลอมของ
ความไววางใจ ความเหนียวแนน จิตวิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรูภายในองคกรเพื่อใหพนักงานมีผลงาน
ที่ดีขึ้น 
     ความหมายของผลการปฏิบัติงานของทีม 
     Banwo, Du and Onokala (2015) ไดกลาวไวว า การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหบรรลุผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และความสามารถในการแกปญหาอยางรวดเร็วขึ้นอยูกับการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 
     Donohoe (2019) ไดกลาวไววา การปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึงการปฏิบัติงานของพนักงานในที่ทำงาน และการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคการปฏิบัติงานที่ตั้งไวเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพเพื่อใหคุณคาที่ดีแกลูกคาและลด
ของเสีย 
     ความสำคัญของผลการปฏิบัติงานของทีม 
     Salman and Hassan (2016) ไดศึกษาผลกระทบของการทำงานเปนทีมในการปฏิบัติงานของพนักงาน การวัดตัวแปร
อิสระของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมความรับผิดชอบทักษะการ
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ประสิทธิผลของทีม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเสลภูมิ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

องค์ประกอบหลกั  

1. ภาวะผูน้าํในทีม (Team Leadership) 

2. การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะร่วมกนั (Mutual 

performance monitoring) 

3. พฤติกรรมดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน (Backup behavior) 

4. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 

5. การกาํหนดเป้าหมายภายในทีม (Team Orientation)  

กลไกการประสานงานในการทํางานเป็นทีม 

1. แบบแผนการรับรู้สถานการณ์ร่วมกนั (Shared mental 

Models) 

2. ความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Mutual trust) 

3. การยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีส่ือสาร (Closed loop 

Communication) 

 

สื่อสารระหวางบุคคลภาวะผูนำและระดับความนาเชื่อถือ ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคือ ผลการศึกษาพบวาการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ระดับความนาเชื่อถือภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ ที่มีผลกระทบในเชิงบวกและที่สำคัญในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทักษะสวนบุคคลและการทำงานรวมกันไมมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

     Abdulle and Aydintan (2019) ไดทำการศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการทำงานเปนทีมตอประสิทธิภาพของพนักงานใน
ธนาคารเอกชนแหงหนึ่งใน โมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย พบวา การวัดผลการทำงานเปนทีม (ความไววางใจ ความเหนียวแนน 
จิตวิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรู) ซึ่งเปนตัวแทนของตัวแปรในการศึกษา มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญและ
เชิงบวกตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น นักวิจัยจึงแนะนำใหสรางสภาพแวดลอมของความไววางใจ ความเหนียวแนน จิต
วิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรูภายในองคกรเพื่อใหพนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น 
     Phina, Arinze, Chidi, and Chukwuma (2018) ไดทำการศึกษา การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงานภายใน
องคกร โดยใชองคกรขนาดกลางที่ไดรับการคัดเลือกในรัฐอานัมบรา พบวา ความรูสึกของพนักงานและมุมมองของทีม 
ความสามารถของสมาชิกในทีม ความรับผิดชอบ การใหรางวัล และความไววางใจในทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับตางๆ 
     Gautam (2018) ที่ไดทำการศึกษาประสิทธิผลของทีมและการรับรูของพนักงานในภาคบริการ ประเทศเนปาล พบวา 
สภาพแวดลอมที่สนับสนุน รางวัลของทีม ทักษะของทีม ความชัดเจนของบทบาท ความเปนผูนำ และการทำงานรวมกันเปน
ทีม มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสำคัญ 
 

2.3 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

     ผูศึกษาไดเสนอกรอบแนวคิดของการศึกษา โดยมีสมมติฐานการศึกษา ดังนี้ สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยประสิทธิผลของทีม
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม สำหรับกรอบแนวคิดทางการศึกษาในปจจัยที่มีประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม
ครั้งนี้ เปนทีมของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูศึกษาได
กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก ทฤษฎีการทำงานเปนทีมบิ ๊กไฟว (Big Five Teamwork Theory) ประกอบดวย 
องคประกอบหลัก 5 ประการ และกลไกการประสานงานในการทำงานเปนทีม ดัดแปลงจาก Big Five Teamwork Theory 
ของ (Salas, Sims and Burke, 2005) โดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษา รายละเอียดดงัแสดงในรูปที่ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิด 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อาํเภอเสลภูมิ  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

H1 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรที่ศึกษา คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
239 คน ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคำนวณจากสูตรของตัวแปรตอเนื่องของ Cochran ในป 1977 (Barlett, Kotrlik 
and Higgins, 2001) ไดจำนวน 79 คน เนื ่องจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการ
ปฏิบัติงานของทีม ใชสถิติ Multiple Regression Analysis มีตัวแปรอิสระ 8 ตัวแปร (Green, 1991) ระบุวาควรมีจำนวน
ตัวอยางมากกวา N > 50 + 8 m   m คือ จำนวนตัวแปรอิสระ จึงตองการตัวอยาง > 114 จำนวนตัวอยางที่คำนวณไวจึงไม
เพียงพอและปรับใหเปนจำนวน 120 คน  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ชในการศึกษา 
 

     ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
     สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัดหนวยงาน แผนกงาน และตำแหนง
งาน โดยใชมาตรวัดแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) และแบบมาตราจัดลำดับ (Ordinal Scale) 
     สวนที ่ 2 แบบสอบถามที ่เกี ่ยวของกับขอมูลปจจัยประสิทธิผลของทีม ใชเครื ่องมือ ซึ ่งดัดแปลงมาจาก Big Five 
Teamwork Theory ของ (Salas, Sims and Burke, 2005) มีองคประกอบหลัก 5 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนำในทีม ดานการ
ควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน ดานพฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานการ
กำหนดเปาหมายภายในทีม และมีกลไกการประสานงานในการทำงานเปนทมี 3 ดาน ไดแก ดานแบบแผนการรับรูสถานการณ
รวมกัน ดานความไวเนื้อเชื่อใจ ดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื่อสาร จำนวนทั้งหมด 24 ขอ โดยใช Likert Scale 5 
ระดับเปนมาตรวัด โดยมีเกณฑการใหคะแนน เริ่มตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง (5) ไปจนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ซึ่งคำถามใน
สวนปจจัยประสิทธิผลของทีม มีคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) แตละดาน และรวบรวมทั้ง
ฉบับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับของปจจัยประสิทธิผล     
ของทีม 
 

ขอมูลของปจจัยประสิทธิผลของทีม จำนวนคำถาม (ขอ) คาความเชื่อม่ัน 

องคประกอบหลัก 

1. ภาวะผูนำในทีม  3 0.874 

2. การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน  3 0.787 

3. พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุน  3 0.712 

4. ความสามารถในการปรับตัว  3 0.924 

5. การกำหนดเปาหมายภายในทีม  3 0.803 

กลไกการประสานงานในการทำงานเปนทีม 

6. แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน 3 0.735 

7. ความไวเนื้อเชื่อใจ  3 0.746 

8. การยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสาร  3 0.883 

รวมทั้งฉบับ 24 0.963 
            

     จากตารางที่ 1 พบวา คาความเชื่อมั่นของปจจัยประสิทธิผลของทีม ทั้ง 8 ดาน มีคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.712-0.924 และ
รวมทั้งฉบับเทากับ 0.963 จากคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มากกวา 0.70 จึงมีความนาเชื่อถือสามารถนำไปใชเกบ็ขอมลู
ได 
 

     สวนที่ 3 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวน
ภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชเครื่องมือ ซึ่งดัดแปลงมาจาก Mayo High Performance ของ (Weller, Shulruf, 
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Torrie, Frengley, Boyd et al., 2013) มี 3 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนำและการประสานงานในทีม ดานการควบคุม 
ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน และดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน จำนวนทั้งหมด 17 ขอ โดยใช Likert Scale 5 ระดับเปน
มาตรวัด โดยมีเกณฑการใหคะแนน เริ่มตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง (5) ไปจนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) ซึ่งคำถามในสวนผลการ
ปฏิบัติงานของทีม มีคาสัมประสิทธิ์ของแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) แตละดาน และรวบรวมทั้งฉบับ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) ของแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับความสำคัญของผลการ   
ปฏิบัติงานของทีม 
 

ขอมูลของผลการปฏิบัติงานของทีม จำนวนคำถาม (ขอ) คาความเชื่อม่ัน 

ความเปนผูนำและการประสานงานในทีม  8 0.913 

การควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน  3 0.857 

ขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน  6 0.879 

รวมทั้งฉบับ 17 0.939 
 
 

     จากตารางที่ 2 พบวา คาความเชื่อมั่นของผลการปฏิบัติงานของทีมทั้ง 3 ดาน มีคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.857-0.913และ
รวมทั้งฉบับเทากับ 0.939 จากคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม มากกวา 0.70 จึงมีความนาเชื่อถือสามารถนำไปใชเกบ็ขอมลู
ได  
3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสถิติในการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบขั้นตอน Stepwise Multiple Regression Analysis 
 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
4.1 ผลการศึกษา 

     4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

     การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตอบกลับผาน Google Form จากบุคลากรการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 100 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 80.00  มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 35.84  สวนใหญจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.67 สังกัดหนวยงาน กฟอ.เสลภูมิ คิดเปนรอยละ 50.00 แผนกงานการไฟฟาสาขายอย 

คิดเปนรอยละ 22.50 ตำแหนงงานพนักงานวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 42.50 

     4.1.2 ผลการศึกษาปจจัยประสิทธิผลของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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     ผลการศึกษาปจจัยประสิทธิผลของทีม การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอยีดดังแสดงในรปูที่ 3  
 

 
 
    

      
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียปจจัยประสิทธิผลของทีม 
     จากรูปที่ 3 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียปจจัยประสิทธิผลของทมี ทั้ง 8 ดาน มคีาเฉล่ียอยูที่ 4.33-4.59 สวนใหญมีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แสดงวาทมีของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมภิาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เปนทีมที่มีปจจัยประสิทธิผลของทมีที่ครบถวน 
 

     4.1.3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ผลการศึกษาผลการปฏิบตัิงานของทีม การไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอยีดดังแสดงในรปูที่ 4  
 

 
 

 
 
 
      
     
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของทีม 
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     จากรูปที่ 4 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียผลการปฏิบัติงานของทีม ทั้ง 3 ดาน มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.45-4.60 สวนใหญมีคาเฉล่ียความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แสดงวาทีมของการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น เปนทีมที่มีผลการปฏิบัติงานของทีมที่ครบถวน 
 
 

     4.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวน
ภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม โดยมีสมมติฐานหลัก  
คือ สมมติฐานที่ 1 (H1) ปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ประกอบไปดวย 
     1) ปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและการประสานงานในทีม มา
กำหนดสมมติฐานยอยในการศึกษาจำนวน 8 สมมติฐานยอย ดังนี้ 
 H1.1 : ภาวะผูนำในทีมมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.2 : การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกันมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.3 : พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.4 : ความสามารถในการปรบัตัวมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.5 : การกำหนดเปาหมายภายในทีมมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.6 : แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกันมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.7 : ความไวเนื้อเชื่อใจมีความสัมพันธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
 H1.8 : การยืนยนัความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสารมีความสัมพนัธกับความเปนผูนำและการประสานงานในทีม 
     ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยประสิทธผิลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและการประสานงาน
ในทีม ดงัแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและการ
ประสานงานในทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
(Multiple regression analysis, Step-wise method) 

 

 

ปจจัยประสิทธิผลของทีม 

ความเปนผูนำและการประสานงานในทีม (Y1) 

Unstandardized Standardized 

Coefficients 

t P-value 

B Coefficients 

Std. Error 

Beta 

คาคงที ่ 0.249 0.212  1.174 .243 

ดานความสามารถในการปรับตัว (X4) 0.293 0.064 0.350 4.609 <.001 

ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) 0.296 0.053 0.295 5.610 <.001 

ดานแบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน (X6) 0.230 0.067 0.245 3.446 <.001 

ดานภาวะผูนำในทีม (X1) 0.132 0.059 0.151 2.247 .027 

 R = 0.892d   R2 = 0.796   R2 (Adjusted) = 0.789 

VIF = 1.559-3.254   Durbin Watson = 2.024 
 

     จากตารางที ่ 3 พบวาคา VIF มีคาระหวาง 1.559-3.254 ซึ ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาภาวะรวม (Collinearity) 
(Gujarati and Porter, 2009) ค า Durbin Watson ม ีค า 2.024 ซ ึ ่งม ีค าใกล  2 (น ั ่นค ือม ีค าในชวง 1.5 - 2.5) ด ังนั้น
ความคลาดเคล่ือนตัวแปรเปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2561) 
     จากปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและการประสานในทีม 
พบวาปจจัยประสิทธิผลของทีม ดานความสามารถในการปรับตัว (X4) ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) ดานแบบแผนการรับรู
สถานการณรวมกัน (X6) และดานภาวะผูนำในทีม (X1) มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและ
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การประสานงานในทีม (Y1) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงใหเห็นวา สมมติฐานยอย H1.1, H1.4, H1.6 และ
H1.7 ยอมรับสมมติฐานยอยที่กำหนดไว ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 

Y1 = 0.293X4+0.296X7+0.230X6+0.132X1+0.249 
 

     2) ปจจัยประสิทธิผลของทมีมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน มา
กำหนดสมมติฐานยอยในการศึกษาจำนวน 8 สมมติฐานยอย ดังนี ้
 H2.1 : ภาวะผูนำในทีมมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.2 : การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกันมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.3 : พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.4 : ความสามารถในการปรบัตัวมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.5 : การกำหนดเปาหมายภายในทีมมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.6 : แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกันมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.7 : ความไวเนื้อเชื่อใจมีความสัมพันธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
 H2.8 : การยืนยนัความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสารมีความสัมพนัธกับการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกนั 
     ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยประสิทธผิลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะ
รวมกัน ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะ
รวมกัน การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
(Multiple regression analysis, Step-wise method) 

 

 

ปจจัยประสิทธิผลของทีม 

ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน (Y2) 

Unstandardized Standardized 

Coefficients 

t P-value 

B Coefficients 

Std. Error 

Beta 

คาคงที ่ 1.079 0.341  3.163 .002 

ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) 0.306 0.092 0.299 3.318 .001 

ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน (X2) 0.257 0.081 0.285 3.174 .002 

ดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสาร (X8) 0.214 0.092 0.220 2.310 .023 

 R = 0.691c   R2 = 0.478   R2 (Adjusted) = 0.465 

VIF = 1.794-2.014   Durbin Watson = 1.985 
 

     จากตารางที ่ 4 พบวาคา VIF มีคาระหวาง 1.794-2.014 ซึ ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาภาวะรวม (Collinearity) 
(Gujarati and Porter, 2009) ค า Durbin Watson ม ีค า 1.985 ซ ึ ่งม ีค าใกล  2 (น ั ่นค ือม ีค าในชวง 1.5 - 2.5) ด ังนั้น
ความคลาดเคล่ือนตัวแปรเปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2561) 
     จากปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน 
พบวาปจจัยประสิทธิผลของทีม ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน (X2) และดานการ
ยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสาร (X8) มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะ
รวมกัน (Y2) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงใหเห็นวา สมมติฐานยอย H2.2, H2.7 และH2.8 ยอมรับสมมติฐาน
ยอยที่กำหนดไว ซึ่งสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 

Y2 = 0.306X7+0.257X2+0.214X8+1.079 
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     3) ปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน มากำหนด
สมมติฐานยอยในการศึกษาจำนวน 8 สมมติฐานยอย ดังนี้ 
 H3.1 : ภาวะผูนำในทีมมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.2 : การควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกันมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.3 : พฤติกรรมดานการสงเสริมสนับสนุนมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน  
 H3.4 : ความสามารถในการปรับตัวมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.5 : การกำหนดเปาหมายภายในทีมมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.6 : แบบแผนการรับรูสถานการณรวมกันมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.7 : ความไวเนื้อเชื่อใจมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
 H3.8 : การยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ส่ือสารมีความสัมพันธกับขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
     ผลการศึกษาความสัมพันธปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(Multiple regression analysis, Step-wise method) 

 

 

ปจจัยประสิทธิผลของทีม 

ขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน (Y3) 

Unstandardized Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Coefficients 

Std. Error 

Beta 

คาคงที ่ 0.693 0.239  2.902 .004 

ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน (X2) 0.343 0.062 0.409 5.560 <.001 

ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) 0.275 0.060 0.289 4.580 <.001 

ดานแบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน (X6) 0.247 0.064 0.277 3.836 <.001 

 R = 0.841c   R2 = 0.707   R2 (Adjusted) = 0.700 

VIF = 1.584-2.143   Durbin Watson = 1.940 
 

     จากตารางที ่ 5 พบวาคา VIF มีคาระหวาง 1.584-2.143 ซึ ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาภาวะรวม (Collinearity) 
(Gujarati and Porter, 2009) ค า Durbin Watson ม ีค า 1.940 ซ ึ ่งม ีค าใกล  2 (น ั ่นค ือม ีค าในชวง 1.5 - 2.5) ด ังนั้น
ความคลาดเคล่ือนตัวแปรเปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา และฐิตา วานิชยบัญชา, 2561) 
     จากปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน พบวาปจจัย
ประสิทธิผลของทีม ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน (X2) ดานความไวเนื้อเชื่อใจ (X7) และดานแบบแผนการรับรู
สถานการณรวมกัน (X6) มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน (Y3) อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงใหเห็นวา สมมติฐานยอย H3.2, H3.6 และH3.7 ยอมรับสมมติฐานยอยที่กำหนดไว ซึ่งสามารถ
เขียนสมการไดดังนี้ 

Y3 = 0.343X2+0.275X7+0.247X6+0.693 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
     จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาค
อำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูศึกษาไดทำการสรุปไวดังนี้ 
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     1) การศึกษาปจจัยประสิทธิผลของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานภาวะผูนำในทีม ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน ดานพฤติกรรมดาน
การสงเสริมสนับสนุน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานการกำหนดเปาหมายภายในทีม ดานแบบแผนการรับรู
สถานการณรวมกัน ดานความไวเนื้อเชื่อใจ และดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื่อสาร พบวาระดับคาเฉลี่ยรวมในแต
ละดานอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งปจจัยประสิทธิผลของทีม มีความสำคัญตอการทำงานเปนทีมใหมีประสิทธิผลทุกดาน
  
     2) การศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนำและการประสานงานในทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะ
รวมกัน และดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน พบวาระดับคาเฉลี่ยรวมในแตละดานอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานของทีม มีความสำคัญตอการทำงานเปนทีมใหมีผลการปฏิบัติงานทุกดาน 
     3) การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสล
ภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปจจัยประสิทธิผลของทีม ดานความสามารถในการปรับตัว 
ดานความไวเนื ้อเชื ่อใจ ดานแบบแผนการรับรู สถานการณรวมกัน และดานภาวะผูนำในทีม มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของทีม ดานความเปนผูนำและการประสานงานในทีม ปจจัยประสิทธิผลของทีม ดานความไวเนื้อเชื่อใจ ดานการ
ควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน และดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื่อสาร มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน
ของทีม ดานการควบคุม ตรวจสอบ สมรรถนะรวมกัน และปจจัยประสิทธิผลของทีม ดานการควบคุมตรวจสอบสมรรถนะ
รวมกัน ดานความไวเนื้อเชื่อใจ และดานแบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 
ดานขอมูลสถานการณที่ใชรวมกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

6. อภิปรายผล    

    จากผลการศึกษาพบวาปจจัยประสิทธิผลของทีม พบวามีเพียง 6 ดาน จากทั้งหมด 8 ดานคือ ดานภาวะผูนำในทีม ดานการ
ควบคุมตรวจสอบสมรรถนะรวมกัน ดานความสามารถในการปรับตัว ดานแบบแผนการรับรูสถานการณรวมกัน ดานความไว
เนื้อเชื่อใจ และดานการยืนยันความถูกตองของขอมูลที่สื่อสาร ของปจจัยประสิทธิผลของทีมที่มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานของทีมซึ่งมีความสอดคลองในทิศทางเดียวกับผลงานวิจัยของ (Abdulle and Aydintan, 2019) ซึ่งไดทำการศึกษา 
เรื่อง ผลกระทบของการทำงานเปนทีมตอประสิทธิภาพของพนักงานในธนาคารเอกชนแหงหนึ่งใน โมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย 
พบวาความไววางใจ ความเหนียวแนน จิตวิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรู มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญและ
เชิงบวกตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น นักวิจัยจึงแนะนำใหสรางสภาพแวดลอมของความไววางใจ ความเหนียวแนน จิต
วิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรูภายในองคกรเพื่อใหพนักงานมีผลงานที่ดีขึ้น สอดคลองเชนเดียวกันกับ
ผลงานวิจัยของ (Phina, Arinze, Chidi, and Chukwuma, 2018) ที่ไดทำการศึกษา การทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของ
พนักงานภายในองคกร โดยใชองคกรขนาดกลางที่ไดรับการคัดเลือกในรัฐอานัมบรา พบวาความรูสึกของพนักงานและมุมมอง
ของทีม ความสามารถของสมาชิกในทีม ความรับผิดชอบ การใหรางวัล และความไววางใจในทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในระดับตางๆ และสอดคลองเชนเดียวกันกับผลงานวิจัยของ (Gautam, 2018) ที่ไดทำการศึกษา
ประสิทธิผลของทีมและการรับรูของพนักงานในภาคบริการ ประเทศเนปาล พบวา สภาพแวดลอมที่สนับสนุน รางวัลของทีม 
ทักษะของทีม ความชัดเจนของบทบาท ความเปนผูนำ และการทำงานรวมกันเปนทีม มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
อยางมีนัยสำคัญ 
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7. ขอเสนอแนะ  
7.1 ขอเสนอแนะสำหรับองคกร 

     1) ผู บริหาร ควรมีการเสริมสรางใหบุคลากรไดนำเสนอขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในการทำงาน ที่สามารถนำไป
แกปญหาในการทำงานเปนทีมได และเสริมสรางการทำงานเปนทีม เพื่อใหไดมีสวนรวมในการทำงานกับเพื่อนรวมงาน จัดทำ
แบบประเมินผลงานรายบุคคล และประเมินผลงานตามงานที่ทำสำเร็จไดตรงตามเวลา และเปาหมายที่วางไว เพื่อที่จะ
เสริมสรางความผูกพันตอองคกรและสงเสริมการทำงานเปนทีมใหดียิ่งขึ้น 
     2) ผูบริหาร ควรจัดใหมีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณทำงาน ทัศนคติเชิงบวกภายในองคกรอยางสม่ำเสมอ เพื่อลด
ความกดดัน และสรางวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร 
     3) ผูบริหาร ควรทำการวัดระดับประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางนอย 2 ครั้งตอป เพื่อจัดทำ กิจกรรมสงเสริมความผูกพันตอ
องคกรและสงเสริมการทำงานเปนทีมใหดียิ่งขึ้น 
     4) ผูบริหาร ควรใชขอมูลในการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

7.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
     1) ในการศึกษาครั้งตอไป ควรใช Mixed Research โดยมีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณ
กลุม (Focus Group) โดยนำขอมูลจากการศึกษาไปสัมภาษณทีมงาน เพื่อนำไปใชพัฒนาศักยภาพในการทำงานเปนทีม และ
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานของทีมตอไป 
     2) จากการศึกษา ไดกำหนดขอบเขตการศึกษาเปนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 2 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการศึกษาเพื่อขยายผลการศึกษาไปสูกลุมประชากรอื่น โดยการเก็บแบบสอบถามกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เพื่อวัดระดับและเปรียบเทียบคาที่ไดของบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดตาง ๆ โดยอาจ
นำกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาองคกรตอไป  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร  

สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

MARKETING MIXED FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING ON USING MRT CHALONG 

RATCHADHAM LINE (PURPLE LINE) IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD  

วิชญะ ไหวพรบิ0

1 และ ศศิวิมล มีอำพล1

2 

Wichaya Waiprib and Sasivimol Meeampol 

  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จำแนกตามปจจัยทาง

ประชากรศาสตร กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนกันยายน 2564 ถึง

เดือนตุลาคม 2564 คาทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-Test F-Test และ LSD ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) โดยภาพรวมอยูในระดับความสำคัญมากที่สุด ซึ่งดานบุคคลมีความสำคัญเปนอันดับแรก ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่

แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ: รถไฟฟาสายสีมวง, โควิด 19, สวนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 
The main purpose of this study is to study marketing mixed factors which affect the decision making 

on using MRT Chalong Ratchadham Line ( Purple Line)  in Covid-19 pandemic period and are classified by 

demographic factors. The samples were 400 passengers who have used MRT Chalong Ratchadham Line 

(Purple Line) in Covid-19 pandemic period, by using questionnaire for data collection from September 2021 

to October 2021. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 

and hypothesis test using t-Test, F-Test and LSD. The study results show that most of the passengers 

considered the marketing mixed factors in general as the most important level, which ‘people’ is ranked 

as the first priority. The results of hypothesis test point out that the samples with different demographic 

factors consisting of age, education, income and occupation differently focused on importance of marketing 

mixed factors with statistical significance at the 0.05 level.  

 

Keywords: MRT Purple Line, Covid-19, Marketing mix 
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1. บทนำ 

 

     ตามที่รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ โดยมุงพัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหมีโครงขายคมนาคมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อชวยขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นั้น การเดินทางโดยรถไฟฟาจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นิยม เนื่องจากตอบโจทยรูปแบบการใชชีวิตของประชาชนในลักษณะของ

สังคมเมือง ทำใหสัดสวนการใชรถไฟฟาไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีโครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่มาก

ยิ่งขึ้น หนึ่งในโครงการรถไฟฟาดังกลาว คือ รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ซึ่งเปดใหบริการแกประชาชนในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ที่ผานมา โดยมีแนวเสนทางการเดินรถไฟฟาชวงบางใหญ - 

บางซื่อ  

     เมื่อปลายป พ.ศ. 2562 ในเมืองอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนจุดเริ่มตนของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โรคโควิด 19) ซึ่งเปนโรคติดตอที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม สามารถแพรระบาดไดงายผานทางละอองน้ำลาย

หรือน้ำมูก เมื่อผูติดเชื้อไอ จาม หรือพูด (องคการอนามัยโลก, 2564) ทำใหเกิดการระบาดใหญ สงผลกระทบเปนวงกวางทั่ว

โลก ในประเทศไทยเริ่มระบาดเมื่อชวงตนป พ.ศ. 2563 ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนมา รัฐบาลจึงไดออกประกาศ

สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด 19 และขยายระยะเวลาการบังคับ

ใชประกาศฯ ออกไปอยางตอเนื่องเปนระยะ ผลกระทบจากสถานการณขางตน ทำใหเกิดการลดลงของจำนวนผูใชบริการระบบ

ขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟาขนสงมวลชน สงผลตอจำนวนผูโดยสารโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม 

อยางเห็นไดชัด คาดวาเปนผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ผู บริโภคใชจายนอยลง ประกอบกับมาตรการที่ภาครัฐ

กำหนด ซึ่งมีแนวโนมวามาตรการตาง ๆ จะถูกนำมาใชเรื่อย ๆ จนกวาสถานการณจะดีขึ้น ดังนั้น ธุรกิจรถไฟฟาตองปรับการ

ใหบริการใหสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคโควิด 19 อยางเขมงวด เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูใชบริการรถไฟฟา 

     จากปญหาที่กลาวมาขางตน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ถือเปนความทาทายอยางยิ่งสำหรับระบบขนสงสาธารณะ

ทั่วโลกที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ทำใหธุรกิจรถไฟฟาจำเปนตองถอดบทเรียนจากวิกฤตในครั้งนี้ และปรับตวัเพื่อ

ความอยูรอดในรูปแบบความปกติใหม (New Normal) จึงมีความตองการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  จำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร เพื่อเปนแนวทางสำหรับธุรกิจ

รถไฟฟา โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในการปรับปรุงการใหบริการใหตรงตามความตองการของ

ผูใชบริการมากขึ้น และสามารถวางแผนทางการตลาดใหเหมาะสม หากเกิดโรคระบาดลักษณะนี้ขึ้นในอนาคต ตลอดจนเปน

แนวทางในการตอยอดทางการศึกษาในเรื่องการใหบริการรถไฟฟาของโครงการรถไฟฟาที่อยูในการดูแลเสนทางอื่นได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคดิเก่ียวกับประชากรศาสตร 

 

     การแบงสวนตลาดตามลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ โดย

ตัวแปรเหลานี้เปนลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดไดของประชากร เพื่อใชกำหนดกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน, 2539) 
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

 

     สวนประสมทางการตลาด เปนหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาด การดำเนินงานของกิจการจะประสบความสำเร็จขึ้นอยูกบั

การปรับปรุงความสัมพันธที่เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมได และสามารถ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อทำใหกิจการอยูรอดได หรือเรียกวาสวนประสมทางการตลาด 

เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใชเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ทำใหลูกคากลุมเปาหมายพอใจ และมี

ความสุขได (วิเชียร  วงศณิชชากุล, ไกรฤกษ  ปนแกว และโชติรส  กมลสวัสดิ์, 2559) ซึ่งธุรกิจบริการเปนธุรกิจที่แตกตางจาก

สินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป จำเปนตองใชสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการกำหนดกลยุทธการตลาด ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะ

ทางกายภาพ (Kotler, 2003)  

 

2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดจากงานวิจัยของ วรรณวิสาข  เกลี้ยงชวย (2564) 

เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 พบวา 

การใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน ดานการสงเสริม

การตลาดอยูในระดับปานกลาง โดยดานบุคคลมีความสำคัญเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ และงานวิจัย

ของ จิตราพร  ลดาดก (2559) เรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกใชสายการบินตนทุนต่ำของ

ผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง พบวา การใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยดานบุคคลมีความสำคัญเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานกระบวนการ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ หาก

เปรียบเทียบการใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดจำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางพบวา 

กลุมที่มีเพศ อายุ รายได และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกันที่ระดับนัยสาํคัญ

ทางสถิติ 0.05 

  

 จากการศึกษาเพิ่มเติมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดจำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตรของ

กลุมตัวอยางจากงานวิจัยของ ชัยวัฒน  หฤทัยพันธ และ วรพล  แจมสวัสดิ์ (2563) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนตของผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี พบวา กลุมที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกัน ให

ความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกัน อีกทั้งงานวิจัยของ นราวิชญ  เจริญสุข (2560) เรื่อง ปจจัยที่สําคัญ

ในการใชบริการรถไฟฟามหานครในดานสวนประสมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมที่มีอายุ ระดับ

การศึกษา รายได และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกัน นอกจากนี้งานวิจัย

ของ ภัทรนิษฐ  ศรีบุรีรักษ และคณะ (2560) เรื่อง ความคิดเห็นของผูบริโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดน้ำนมขาวโพด

พาสเจอรไรสในรานสะดวกซื้อ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพที่แตกตางกัน 

ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกัน และงานวิจัยของ ปุณยนุช  คุณนิธิวุฒิ (2549) เรื่อง ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาใตดิน พบวา กลุมที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกัน โดยแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทาง

สถิติ 0.05  

 

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

      ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)      ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

                                                                              

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

2.5 สมมติฐานการศึกษา 

 

     กลุ มตัวอยางที ่ม ีปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี ่ยตอเดือน  

และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) แตกตางกัน 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     งานวิจัยนี้มีการกำหนดกลุมตัวอยาง โดยประชากร คือ ผูที่เคยใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) 

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 (ตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564) และมีขนาดของกลุม

ตัวอยาง คือ 400 คน ซึ่งไดจากการคำนวณตามสูตรของ Cochran ที่เหมาะกับกลุมประชากรขนาดใหญ และไมทราบจำนวน

ประชากรที่แนนอน โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และระดับคาความคลาดเคล่ือนที่ 5 %  

     การเลือกกลุ มตัวอยาง เปนการสุ มตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลผาน

แบบสอบถามออนไลน และใชสื่อสังคมออนไลน เปนชองทางในการกระจายแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามพัฒนาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ในแบบสอบถามมีการตั้งขอคำถามคัดกรอง กอนเริ่มตอบแบบสอบถามในสวนอื่น 

เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่กำหนด รวมถึงมีการทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด กอนทำการเก็บขอมูลจริง 

ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.966 และใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลของกลุม

ตัวอยางจำนวน 400 คน ตั้งแตเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ โดย

สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

6. อาชพี 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจดัจำหนาย  

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคคล 

6. ดานกระบวนการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 
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     1) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของ

กลุมตัวอยาง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสี

ม  ว ง )  ใ น ช  ว ง ส ถ านก า ร ณ  ก า ร แพ ร  ร ะบ าด ข อ ง โ ร ค โ ค ว ิ ด  19 โ ด ย ใ ช  ค  า ท า ง สถ ิ ต ิ  ไ ด  แ ก   ค  า ค ว า มถี่   

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งการแปลผลความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด คะแนนที่ไดจาก

การประเมินในแบบสอบถามจะแบงได 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scales) โดยคะแนนเทากับ 1 หมายถึง ให

ความสำคัญนอยที่สุด สวนคะแนนเทากับ 5 หมายถึง ใหความสำคัญมากที่สุด แลวใชเกณฑหาคาเฉลี่ย (Mean)โดยแบงชวง

คะแนนเฉล่ียออกเปน 5 ระดับ ที่ใชความกวางอันตรภาคชั้นเทากับ 0.8 

     2) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว เพื่อทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา โดยใชเครื่องมือทางสถิติ ไดแก การวิเคราะหความแตกตาง (t-Test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA, F-Test) และการทดสอบความแตกตางรายคู (LSD) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศกึษา 

 

     ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุ 20 - 30 ป มากที่สุด สถานภาพสวนใหญ คือ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาเปนสวนใหญ รายไดเฉล่ียตอ

เดือนสวนใหญ คือ 10,000 - 20,000 บาท รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาท และอาชีพสวนใหญ คือ พนักงาน

บริษัทเอกชน รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา  

 

ตารางที่  1  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

(n=400) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 𝒙𝒙� S.D. ระดับความสำคัญ 

1. ดานผลิตภัณฑ  4.38 0.58 มากที่สุด 

2. ดานราคา 4.15 0.84 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 4.23 0.61 มากที่สุด 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด 3.96 0.70 มาก 

5. ดานบุคคล 4.51 0.54 มากที่สุด 

6. ดานกระบวนการ 4.46 0.64 มากที่สุด 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 4.35 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.51 มากที่สุด 

 

     จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลอง

รัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสำคัญตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 โดยดานบุคคลมีความสำคัญมากที่สุด มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.51 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

ราคา และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ีย 4.46, 4.38, 4.35, 4.23, 4.15 และ 3.96 ตามลำดับ 
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ตารางที่  2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจากคา P-value 

ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

อาชีพ 

ดานผลิตภัณฑ 0.637 0.455 0.111      0.076        0.642   0.232 

ดานราคา 0.794   0.038* 0.809      0.001* 0.000* 0.001* 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 0.974 0.095 0.928      0.138 0.021* 0.019* 

ดานการสงเสรมิการตลาด 0.577 0.803 0.059 0.003* 0.006* 0.001* 

ดานบุคคล 0.445 0.051 0.891 0.000* 0.001* 0.004* 

ดานกระบวนการ 0.614 0.105 0.812 0.001* 0.001* 0.016* 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.588 0.819 0.312 0.033* 0.001* 0.050* 

ภาพรวม 0.691 0.217 0.389 0.001* 0.000* 0.002* 

หมายเหตุ: * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางที่มีปจจัยทางประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 แตกตางกัน หากพิจารณา

รายดานพบวา กลุมที่มีอายุที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาแตกตางกัน กลุมที่มีระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดาน

กระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ 

และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน โดยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 อภิปรายผล 

 

     จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม 

(สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พบวา ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับความสำคัญมาก

ที่สุด ยกเวน ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ที่อยูในระดับมาก โดยดานบุคคลมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ 

ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาด ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราพร  ลดาดก (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบรกิาร 

(7Ps) ที่มีผลตอการเลือกใชสายการบินตนทุนต่ำของผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง โดยกลุม

ตัวอยางใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล เปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานกระบวนการ และ

ดานผลิตภัณฑ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสาข  เกลี้ยงชวย (2564) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยกลุมตัวอยางให

ความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคลเปนอันดับแรก ในขณะที่ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 

เปนลำดับรองสุดทายและลำดับสุดทาย  
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     จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม 

(สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร ผลการทดสอบ

สมมติฐานทั้ง 6 ขอ พบวา  

     1) กลุมตัวอยางที่มีเพศที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นราวิชญ  เจริญสุข (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สําคัญในการใชบริการรถไฟฟา

มหานครในดานสวนประสมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

     2) กลุมตัวอยางที่มีอายุที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา แตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ จิตราพร  ลดาดก (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกใช

สายการบินตนทุนต่ำของผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง  

     3) กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน  หฤทัยพันธ และ วรพล  แจมสวัสดิ์ (2563) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี

อ ิทธ ิพลต อการต ัดส ินใจซ ื ้ อประก ันภ ัยรถยนต ของผ ู บร ิ โภคในจ ั งหว ัดชลบ ุรี  โดยสถานภาพท ี ่แตกต างกัน  

ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน  

     4) กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและราย

ดาน ไดแก ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน โดย

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ ปุณยนุช  คุณนิธิวุฒิ (2549) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาใตดิน ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ นรา

วิชญ  เจริญสุข (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สําคัญในการใชบริการรถไฟฟามหานครในดานสวนประสมการตลาดของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานกระบวนการ ไมสอดคลองกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      5) กลุ มต ัวอยางที ่มีรายไดเฉล ี ่ยต อเด ือนที ่แตกตางก ัน ให ความสำคัญตอปจจ ัยส วนประสมทางการตลาด  

โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ด านราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  

ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ แตกตางกัน โดยปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรนิษฐ  ศรีบุรีรักษ และคณะ (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ

ผู บร ิโภคตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดน้ำนมขาวโพดพาสเจอรไรสในรานสะดวกซื ้อ เขตกรุงเทพมหานคร  

ปจจัยดานบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ นราวิชญ  เจริญสุข (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สําคัญในการใชบริการ

รถไฟฟามหานครในดานสวนประสมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

สอดคลองกบังานวิจัยของ จิตราพร  ลดาดก (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลตอการ

เลือกใชสายการบินตนทุนต่ำของผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการ ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ในขณะที่ปจจัยดานราคา และ

ปจจัยดานกระบวนการ ไมสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

      6) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมและรายดาน 

ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทาง

กายภาพ แตกตางกัน ซึ่งปจจัยดานราคา สอดคลองกับงานวิจัยของ นราวิชญ  เจริญสุข (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่

สําคัญในการใชบริการรถไฟฟามหานครในดานสวนประสมการตลาดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรนิษฐ  ศรีบุรีรักษ และคณะ (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ

ผ ู  บ ร ิ โ ภ ค ต  อ ป  จ จ ั ย ส  ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด น ้ ำ น ม ข  า ว โ พ ด พ า ส เ จ อ ร  ไ ร ส  ใ น ร  า น ส ะ ด ว ก ซื้ อ  

เขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานลักษณะทาง
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กายภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปุณยนุช  คุณนิธิวุฒิ (2549) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาใตดิน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 

     1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที ่ม ีผลตอการตัดสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม  

(สายสีมวง) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญมากที่สุด 

โดยดานบุคคลมีความสำคัญเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ 

     2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 จำแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุที่แตกตางกัน 

ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคาแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ให

ค ว ามสำค ัญต  อป  จ จ ั ย ส  ว นประสมทา งก า รตลาด  ด  าน ร าคา  ด  า นก า รส  ง เ ส ร ิ ม ก า รตลาด  ด  า นบ ุ คคล  

ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และภาพรวม แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพที่

แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และภาพรวมแตกตางกัน โดยแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

          - กลุมที่มีอายุต่ำกวา 20 ป ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา มากกวากลุมที่มีอายุ 20 - 

30 ป และอายุ 51 ปขึ้นไป และกลุมที่มีอายุ 31 - 40 ป ใหความสำคัญตอปจจัยดานราคา มากกวากลุมที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป  

          - กลุมที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีและปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในภาพรวม มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

          - กลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 30,000 บาท ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม

มากกวากลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาท และกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท ให

ความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม มากกวากลุมที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท 

          - กลุมที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา อาชีพอิสระ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว และแมบาน/พอบาน ใหความสำคัญตอปจจัย

สวนประสมทางการตลาดในภาพรวม มากกวากลุมที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และกลุมที่มีอาชีพอิสระ/คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม มากกวากลุมที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     จากผลการศึกษาดังกลาว ผู ประกอบการสามารถนำขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด จำแนกตามปจจัยทาง

ประชากรศาสตรไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการของรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) เพื่อใหตอบสนองไดตรง

ตามความตองการของกลุมตัวอยางที่ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละดานไดดียิ่งขึ้น 
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5.2 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 

     ผูศึกษาสามารถสรุปขอเสนอแนะของปจจยัสวนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดาน ไดดงันี ้

     1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด โดยความปลอดภัยในการเดินทาง 

มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ดังนั้น ผูประกอบการควรรักษามาตรการความปลอดภัย เพื่อสรางความเชื่อมั่นในทุก

ขั้นตอนของการเดินทางใหแกผูใชบริการ ตั้งแตบริเวณสถานีและชั้นชานชาลา การเขา-ออกรถไฟฟา และขณะอยูในรถไฟฟา  

     2) ปจจัยดานราคา ในภาพรวมพบวา กลุ มตัวอยางใหความสำคัญมาก โดยราคาคาโดยสารเหมาะสมกับคุณภาพ 

การบริการ มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ดังนั้น ผูประกอบการควรรักษาระดับคุณภาพของการบริการ หรือพัฒนาให

ดียิ่งขึ้น และเนนการสงเสริมการขายรวมดวย เชน การจัดโปรโมชั่นลดราคา หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ จากการถือบัตร

โดยสารแทนการใชเหรียญโดยสาร 

     3) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด โดยความหลากหลายของ

ชองทางการจำหนายตั๋วโดยสาร ไดแก หองออกบัตรโดยสาร, เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ, การเติมเงินบัตรโดยสาร

ออนไลนผานแอปพลิเคชันหรือตู ATM มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ความเพียงพอและความสะอาด

ของหองออกบัตรโดยสาร, เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ และเครื่องปรับมูลคาในบัตรโดยสาร ดังนั้น ผูประกอบการควร

คำนึงถึงความหลากหลาย ความเพียงพอ และความสะอาดของชองทางการจัดจำหนาย เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ

ผูใชบริการมากขึ้น 

     4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมาก โดยการจัดโปรโมชั่นในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เชน การลดราคาคาโดยสาร MRT สายสีมวง (ลดสูงสุด 20 บาทตลอดสาย), 

โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน, การใชสิทธิโครงการรัฐซื้อเหรียญโดยสาร มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ดังนั้น 

ผูประกอบการควรมุงเนนศึกษาความเปนไปไดในเรื่องการลดราคาคาโดยสาร ควบคูกับการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 

เพิ่มเติม  

     5) ปจจัยดานบุคคล ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด โดยเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟาสงผูใชบริการ

ถึงที่หมายอยางปลอดภัย มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมา คือ เจาหนาที่ดูแลดานสุขอนามัยของผูใชบริการ

เปนอยางดี และปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคระบาดอยางเครงครัด ดังนั้น ผูประกอบการควรฝกอบรมเจาหนาที่ผูใหบริการ

ประจำแตละจุด ใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และสรางความตระหนักใหกับเจาหนาที่ผูใหบริการในการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันโรคระบาด 

     6) ปจจัยดานกระบวนการ ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด โดยระบบการออกตั๋วโดยสารมีความ

สะดวกรวดเร็ว และมีขั้นตอนที่งาย/ไมซับซอน มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ดังนั้น ผูประกอบการควรลดระยะเวลา

ในการซื้อตั๋วโดยสารลง โดยพัฒนาระบบการออกตั๋วโดยสารใหมีความเสถียร ทันสมัย และสะดวกตอการใชงาน และอาจเพิ่ม

ชองทางการจำหนายตั๋วโดยสารมากขึ้น ทั้งในสวนของเครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ หรือจัดใหมีเจาหนาที่จำหนายตั๋วใน

หองออกบัตรโดยสารในชวงเวลาเรงดวนมากขึ้น  

     7) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด โดยความสะอาดภายในขบวน

รถไฟฟาและสถานี มีความสำคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ดังนั้น ผูประกอบการควรกำหนดรอบของการทำความสะอาดและ

ฆาเชื้อโรคในจุดที่มีการสัมผัสบอยหรือเสี่ยงสูง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบริการในชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่ง

ผูใชบริการใหความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น  
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5.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 

     1) ควรศึกษาความคิดเห็นของผูที ่ไมเคยใชบริการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) เพิ่มเติมเพื่อให

ผูประกอบการปรับปรุง เพื่อที่จะมาใชบริการในอนาคต 

     2) อาจศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่เกี ่ยวของกับผลกระทบของโรคโควิด 19 เชน ระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk 

Tolerance) ของแตละบุคคล เพื่อเปนขอมูลเชิงลึกประกอบการปรับปรุงแผนการตลาด 
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การบริหารตนทุนผลิตและวางแผนกำไรผลิตภัณฑกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและกำไรในการเพาะเห็ดตำบล ขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กลุมผูใหขอมูลไดแก  คณะกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเครื่องมือวิจัยไดแก  แบบสัมภาษณ  

ผลการวิจัยพบวา มีตนทุนในการจัดทำโรงเรือนตั้งแตการเริม่ลงทุนเพาะเห็ด จนถึงการจำหนายเพาะเห็ดเปนระยะเวลา 1 ป มี

พื้นที่ในการเพาะเห็ด 1 ไร โดยการแบงประเภทตนทุน คือ ขี้เลื่อย รำเนียน ภูไมทียิปซัม อาหารเสริม กากน้ำตาล ดีเกลือ หัว

เชื้อเห็ด ถุงบรรจุกอน   คออัดกอน ยางวงเล็กสำลีแกสนึ่งกอนเห็ดและอุปกรณมี 2 ชนิด คือ เตานึ่ง เครื่องผสม คาเสื่อมราคา

สะสมเตานึ่ง 12,000 ตอป คาเสื่อมราคาเครื่องผสม 9,600 ตอป รวมตนทุนการแปรรูปการเพาะเห็ด 666.22 บาทตอหนวย  

ตนทุนวัตถุดิบในการผลิตประกอบดวยการเพาะเห็ด 5,890 บาทตอหนวย คาแรงงานอัดกอน 1 บาท คาขนกอนเขาเตา 0.65 

บาท  คาหมอดหัวเชื้อเตา 0.43บาท คาแรงงานตอหนวย 2.08 บาท คาไฟฟาตอหนวย 0.13 บาทตอหนวยกำไรสวนเกินตอ

หนวย 1,634 บาท กำไรสวนเกินตอหนวยในการเพาะเห็ด 1,633.78 บาท กำไรสวนเกินรวม 13,134 บาทตอหนวยยอดขาย

รวม เทากับ 13,800 บาท ตนทุนผันแปร เทากับ 666.22 บาท ราคาที่ทำใหไดกำไรสวนเกนิรวมเทากบั 13,134 บาทตอหนวย 

คำสำคัญ  ตนทุน, การวางแผนกำไร , การเพาะเห็ด 
 

Production Cost Management and Profit Planning of Mushroom Cultivating Community Enterprise 

in Khun Thale Sub-district, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province 

 

Abstract 

A study on Production Cost Management and Profit Planning of Mushroom Cultivating Community 

Enterprise in Khun Thale Sub-district, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province has an objective to 

analyse production costs of and profits made from mushroom cultivation of locals in Khun Thale Sub-

district, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province. The researcher collected data from the 

committee of mushroom cultivating community enterprise. The instrument used was an interview. The 

results reported that the costs covered investments in all initial stages of mushroom cultivation, which 

lasted one year and took an area of 1 Rai (1,600 square meters).  The costs also included sawdust, rice 

bran, pumice, gypsum, supplement, molasses, magnesium sulfate, spawns, mushroom bags, mushroom 

growing packages, small rubber bands, cotton, and propane gas.  Two equipment were required: steam 

boilers and mixers. The annual depreciation of each steam boiler was 12,000 baht, and 9,600 baht for each 
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mixer. The total cost of mushroom processing was 666.22 baht per unit. The total cost of processing 

materials was 5,890 baht per unit. Labor cost of bagging was 1 baht each, transferring a bag 0.65 baht, 

putting fuel in steamers 0.43 baht, individual labor cost 2.08 baht, and electricity 0.13 baht per unit. 

Contribution margin was 1,634 baht per unit. Contribution margin from mushroom cultivation was 1,633.78 

baht per each unit. The total contribution margin was 13,134 baht per each unit. The total of sales revenue 

was 13,800 baht per unit. Variable cost was 666.22 baht, and the contribution margin was marked at the 

price of 13,134 baht per unit. 

Keywords:  cost, profit planning, mushroom cultivation  
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บทนำ 

 
การเพาะเห็ดเปนภูมิปญญาชาวบานอยางหนึ่งเนื่องจากการเพาะเห็ดสามารถเพิ่มรายไดใหแกผูเพาะและยังสามารถ

นำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนไดการเพาะเห็ดสวนใหญในหมูบานนิยมทำกันเปนโรงขนาดเล็กเพื่อสำหรับการประกอบ

อาหารในครัวเรือนเทานั้นไมนิยมทำเปนโรงขนาดใหญเพื่อการคาขายโดยเฉพาะ ปจจุบันการเพาะเห็ดจะเกิด โดยธรรมชาติ

แลว เห็ด สามารถเกิดและเจริญเติบโตไดเอง คำถามจึงเกิดขึ้นวา ทำไมเราจึงตองมีการเพาะเห็ด เพราะคุณประโยชนของเห็ด

เปนตัวผลักดันให เห็ด กลายเปนพืชผักเศรษฐกิจในปจจุบัน ผูคนนิยมบริโภคเห็ดกันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบอาหาร และยา

สมุนไพร จึงไดมีการพัฒนาเชิงวิชาการผสมผสานกับหลักธรรมชาติของเห็ด เพื่อใหไดผลผลิตที่สูงขึ้น และมีคุณภาพที่ดีอยาง

ตอเนื่องตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเพื่อใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุดเริ่มตนเพาะเห็ดอยางไรดี 

     การเพาะเห็ดเปนโครงการที่มุงเนนพัฒนาชุมชนสงเสริมสนับสนุนใหคนในชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลใน  การประกอบอาชีพ 

เพื่อใหชุมชนนั้นๆ มีความแข็งแรงพึ่งตนเองไดเปนการยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนความยากจนทำใหสรางอาชีพได

และสนับสนุนใหมีการพัฒนามีศักยภาพของกลุมผูผลิตการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจที่เปนรากฐานแตเดิมของคนในชุมชนเปน

การพัฒนาเศรษฐกิจจากตัวเองสูครอบครัวกลายมาเปนเศรษฐกิจชุมชนสูกระบวนการแหงการแลกเปลี่ยนที่มีความซับซอนกัน

มากขึ้น พื้นที่มีบริบทแตกตางกันรวมทั้งการยกระดับเศรษฐกิจตอการแขงขันทางการคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศยัง

มีจุดออนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไมทันตอสถานการณในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำการรวมกลุมของชุมชนในทองถิ่นเกี่ยวกับ    

การผลิต การบริโภคและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการมีมาชานานตั้งแตมีการน าสินคามาแลกเปลี่ยน จนมี    การพัฒนาการ

ซื้อขายดวยการในเงินเปนสื่อกลางแหงการแลกเปลี่ยน ทำใหการรวมกลุมกัน ชวยเหลือและพึ่งพาในแตละพื้นที่มาการหลอม

เปนฐานแหงวัฒนธรรมภูมิปญญาการบริโภคและผลิตดวยการใชทรัพยากรจากทองถิ่นมาเปนปจจัยการผลิต อยางไรก็ตามการ

รวมตัวในลักษณะธุรกิจชุมชนภายในทองถิ่น เปนลักษณะไมเปนรูปแบบขึ้นอยูกับความรูความสามารถในแตละทองถิ่นและ

ชุมชนนั้นๆ แตการเกิดธุรกิจชุมชนอยางเปนรูปธรรมเกิด 

การรวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนนำผลผลิตที่มีอยูในชุมชนของตนเองมาแปรรูปเพื่อเปนสินคาออกจำหนายจาก

การลงพื้นที่บริการวิชาการในพื้นที่ตำบลขุนทะเล สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนผูวิจัยพบปญหาวากลุมผูผลิตยังขาดความรู

ทางดานบัญชีในการวิเคราะหตนทุนการผลิตและการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ   อยางถูกตองสงผลใหชุมชนไมสามารถ

วิเคราะหตนทุนการผลิตที่แทจริงไดและไมสามารถกำหนดราคาขายไดอยางถูกตองทำใหกลุมวิสาหกิจชุมชนประสบภาวะ
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ขาดทุนตลอดจนทำใหไมสามารถวางแผนกำไรและวัดผลการดำเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนไดผูวิจัยเห็นถึงความสำคัญ

และความจำเปนที่ตองทำการศึกษาและวิจัยในการใหความรูและเขาไปพัฒนาระบบการวิเคราะหตนทุนการผลิตการกำหนด

ราคาขายใหเหมาะสมรวมถึงการวางแผนกำไรและแนวทางในการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

วิสาหกิจ เปนการนาแนวทางเศรษฐกิจชุมชน หรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอยาง ตอเนื่องและเปนระบบ มี

ชุมชนเปนเจาของ มีการดำเนินการที่มิไดมุงแสวงหากำไรแตเนนการพึ่งพาอาศัยกัน วิสาหกิจชุมชนเปนกิจกรรมของชุมชนที่

เกิดขึ้นจากการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ไมซับซอน กระทำเพื่อทดแทน การซื้อจากตลาดทำใหชุมชนลดคาใชจาย สงผลใหระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเขมแข็งขึ้น วิสาหกิจชุมชน มีความสำคัญในการสรางรากฐานของประเทศ กลาวคือหากชุมชนใน

ประเทศเขมแข็ง ก็จะทำใหประเทศ มีความมั่นคงตามไปดวย   ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนมีลักษณะสำคัญ ดังนี้  1) ชุมชน

เปนเจาของ โดยอาจมีคนนอกมีสวนรวมดวยจากการถือหุนเพื่อการมีสวนรวม รวมมือ และใหความชวยเหลือ แตไมมีอำนาจ

ในการตัดสินใจ 2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน อาจนำวัตถุดิบมาจากภายนอกบางแตเนนการใชทรัพยากร ในทองถิ่น

ใหมากที่สุด 3) ริเริ่มสรางสรรค เปนนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งมีความรูภูมิปญญา หากมี

กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเกิดมีความเชื่อมั่นในตนเอง ก็จะริเริ่ม สรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดดวยตนเอง 4) มีการประยุกตใช

ฐานภูมิปญญาทองถิ่นใหทันสมัย ผสมผสานกับความรูภูมิปญญาสากล จากที่อื่น  5) มีการบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ 

อยางเปนระบบ แตเปนกิจกรรม ประสานผนึกกำลัง และเกื้อกูลกัน 6) มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจหลักวิสาหกิจชุมชน

จะตองมีการเรียนรู การสรางสรรคสิ่งใหมๆ  7) มีการพึ่งพาตนเองเปนเปาหมาย กลาวคือ วิสาหกิจชุมชนมีเปาหมายหลักที่

สำคัญที่สุด     คือใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 

ประเภทของวิสาหกิจชุมชน แบงไดตามลักษณะ การประกอบกิจการเปนหลัก และแบงตามการจัดการระดับ แบง

ตามลักษณะการประกอบกิจการเปนหลัก ได 2 ประเภท ดังนี้  1) วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการผลิตเพื่อใชในทองถิ่นเปน

หลักมี 5 ชนิด ไดแก ขาว อาหาร สมุนไพร ของใช และปุย เปนของที่กิน ใชในชีวิตประจาวัน 2) วิสาหกิจชุมชนกาวหนา เปน

วิสาหกิจชุมชนที่สามารถนาออกสูตลาดใหญ มีเอกลักษณทองถิ่น เปนลักษณะเฉพาะตัว มีคุณภาพระดับมาตรฐานสามารถ

แขงขันกับผลิตภัณฑทั่วไปได ผลิตภัณฑทองถิ่น หรือสินคาหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ คือหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนกาวหนา      

แบงตามการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนได 2 ประเภท ดังนี้ 1) ระดับครอบครัว เปนวิสาหกิจชุมชนแบบ

พึ่งตนเอง ประกอบกิจกรรมเพื่อกิน ใชในครัวเรือน ทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เชน การนาปลามาตากแหง เพื่อเก็บไวกิน 

เปนตน 2) ระดับชุมชนและเครือขาย เปนวิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เปนการประกอบกิจการโดยกลุม เพื่อสนองการอุปโภค

บริโภคในชุมชนและเครือขาย สามารถพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนแบบกาวหนา เพื่อแขงขันกับผลิตภัณฑอื่น (รุงทิพย หลักหาญ 

พฤศจิกายน 24, 2018) 

“ เห็ด” เปนพืชที่พบอยูในธรรมชาติมีจานวนมากกวา 100,000 ชนิด โดยจะพบมากชวงฤดูฝน ตามปาเขา ทุงนา 

ตนไม สนามหญา ตอไม เปนตน สำหรับประเทศไทยเห็ดที่นิยมเพาะเปนการคามีประมาณ 10 ชนิด ไดแก เห็ดฟาง เห็ดสกุล

นางรม เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดแชมปญอง เห็ดขอนขาว เห็ดหลินจือ และเห็ดลม เปนตน และเห็ดที่กำลังพัฒนาเปนการคา 

เชน เห็ดเข็มเงินเข็มทอง เห็ดยานางิ เห็ดหัวลิง เห็ดแครง เห็ดถั่ว (เห็ดโคนนอย)และเห็ดตีนแรด เปนตน การเพาะเห็ดใน

ประเทศไทยเปนอาชีพเสริมและอาชีพหลักปจจุบันมีการเพาะเห็ดเปนการคามากขึ้นโดยผลผลิตป 2544/2545 คาดวา

ประมาณ 121,900 ตันคิดเปนมูลคา 5,446 ลาน  บาท กอใหเกิดธุรกิจหมุนเวียนไมตากวา 12,000 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจาก

ประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงตองการอาหารโปรตีนที่ราคาไมแพง แตมีคุณภาพอาหารสูง มีไขมันต่ำ ปลอดจากสารเคมี ตลาดจึง

ตองมีความตองสูง ทั้งในประเทศและตางประเทศ   ประโยชนของเห็ด (วิทยา ทวีนุช,2558:7-8) 

เห็ดมีคุณคาทางอาหารครบ 5 หมู  มีสรรพคุณดานสมุนไพรรักษาโรค  สรางรายไดแกครอบครัวและประเทศชาติ  และนำวัสดุ

เหลือใชจากการเกษตรมาใชใหเกิดประโยชน 
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การดำรงชีวิตของเห็ด  เห็ดเปนพืชชั้นตางจากพวกรา หรือฟงไจ (Fungi) ไมมีคลอโรฟลด จึงสรางอาหารเองไมได  

มีการเจริญเติบโตเปนเสนใย เจริญบนอินทรียวัตถุที่กำลังผุพัง มีการสืบพันธุโดยใชสปอร (Spore) ซึ่งมี2ชนิด คือ สปอรแบบ

ใชเพศ และสปอรแบบไมใชเพศ(Asexuai spore) เห็ดมักพบทั่วไปในฤดูฝนบนพื้นดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ฟางที่ผุพัง และขอน

ไมผุ จึงจัดเห็ดเปนพวกเฮทเทอโรโทรฟ (Heterotoph) (วิทยา ทวีนุช,2558:15)  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ด 1) 

ปจจัยทางพันธุกรรม คือ ปจจัยทางสายพันธเห็ด กอนการเพาะเห็ดจะตองมีการคัดเลือกสายพันธุที ่ใหผลผลิตสูง และมี

ลักษณะตามความที่ตองการ 2) ปจจัยทางสิ่งแวดลอม นอกจากปจจัยทางพันธุกรรมแลว เห็ดจะใหผลผลิตดอกเห็ดสูง

จำเปนตองอยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอเห็ดชนิดนั้น (วิทยา ทวีนุช,2558:23) 

การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุนปริมาณและกำไรเปนการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกาไรที่จะไดรับหาก

มีการเปลี่ยนแปลงในดานของตนทุนหรือปริมาณผูบริหารตองหาการวางแผนควบคุมและตัดสินใจบนฐานของการใชขอมูล

ตนทุน การวิเคราะหตนทุนปริมาณและกาไรขั้นตอนแรกกอนที่จะการวิเคราะหความสัมพันธคือการแยกประเภทตนทุนเปน

คงที่และผันแปรซึ่งถือเปนหนึ่งในขอ จากัด ของการวิเคราะหตนทุนปริมาณและกาไรจะอยูภายใตสมมติฐานหรือขอ จากัด 

เพื่อใหการใชขอมูลตนทุนอยูในสภาวะที่ควบคุมไดขอจำกัดในการวิเคราะหมีลักษณะดังนี้ (ศศิวิมล มีอำพน, 2556, 5-2)   

1) พฤติกรรมตนทุนและรายไดเปนความสัมพันธแบบเสนตรงหรือคงที่ในชวงกิจกรรมหนึ่ง  2) รายการตนทุนทุกรายการ

จัดเปนตนทุนคงที่หรือตนทุนผันแปรเทานั้น  3) ปจจัยที่มีผลตอตนทุนคือการเปลี่ยนแปลงของระดับกิจกรรม  4) ไมมีสินคา

คงเหลือตนงวดและปลายงวด  5) สัดสวนการขายเปนแบบคงที่การแยกประเภทตนทุนนั้นเปนการนำขอมูลตนทุนที่เกิดขึ้นมา

จำแนกโดยใชพฤติกรรมเนื่องจากการจดบันทึกตนทุนนั้นในกรณีที่มีการรวมตนทุนทั้งหมดไวดวยกันนักบัญชีมีหนาที่ตอง

คำนวณเพื่อนำตนทุนทั้งหมดมาแยกประเภทใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูลการประมาณตนทุนวิธีสูง-ต่ำ 

(กชกร เฉลิมกาญจนา, 2552, 104) เปนเทคนิคการประมาณตนทุนโดยการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปริมาณ การผลิตและตนทุนที่

เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแลวเลือกใชเฉพาะขอมูลในระดับกิจกรรมที่สูงที่สุดและระดับกิจกรรมที่ต่ำที่สุดซึ่งจะนำมาใชเพื่อประมาณ

ตนทุนผันแปรตอหนวยและตนทุนคงที่ของตนทุนผสม 

คำนวณหาตนทุนผลิตผันแปรตอหนวย  ตนทุนผลิตผันแปรตอหนวย = การเปลี่ยนกำไรตามเปาหมาย ในการทำ

ธุรกิจ ธุรกิจยอมตองการกำไรจำนวนหนึ่งเพื่อตอบแทนใหแกผูเปนเจาของ ผูบริหารและพนักงาน ในรูปของเงินปนผลและ

โบนัส และเพื่อสะสมไวเปนทุนสวนหนึ่งในการขยายกิจการ การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กำไรเมื่อมีผลิตภัณฑหลายชนิด การ

วิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กำไรหรือ CVP ตามที่อธิบายมาแลวนั้นเปนการอธิบายกรณีที่มีการจำหนายสินคาเพียงชนิดเดียวเมื่อ

ธุรกิจมีการจำหนายสินคามากกวาหนึ่งชนิด (Multiple products) เทคนิคการวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กาไรก็สามารถนามา

ใชไดเชนกัน แตสิ่งสำคัญที่ตองทราบเพิ่มเติมคือสัดสวนการขาย (sales mix) ของสินคาแตละชนิดเพื่อนำมาคานวณหาราคา

ขายถัวเฉลี ่ยตนทุนผันแปรถัวเฉลี ่ยและกำไรสวนเกินถัวเฉลี ่ย (weighted average unit contribution margin) ทั ้งนี้

เนื่องจากสินคาแตละชนิดมีราคาขายตนทุนผันแปรและกำไรสวนเกินที่ตางกันและมีปริมาณขายตางกัน (ศรีสุดา อาชวานันท

กุล,2557:3-18) 

การวางแผนและการควบคุมกำไร การวางแผนและการควบคุมกำไรเปนหนาที่สำคัญของผูบริหารในขณะเดียวกัน

เปาหมายกำไรเปนเปาหมายสำคัญที่ผูบริหารใหคำมั่นสัญญากับองคกรวาจะตองทาใหสำเร็จและอาจเปนผลสะทอนกลับใน

การวาจางใหผูบริหารทำงานใหกับองคกรตอไปหรือไมประกอบกับสิ่งแวดลอมของโลกยุคใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วทำใหผูบริหารที่ตองการจะประสบความสำเร็จจำเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นดังนั้นเพื่อใหผู

ศึกษาเขาใจความสัมพันธระหวางการบริหารกับการวางแผนและควบคุมกำไรภายใตสภาวการณ  การวางแผน หมายถึง การ

กำหนดเปาหมายขององคการและวิธีการที่จะบรรลุเปาหมายที่วางไว การวางแผนจัดวาเปนวิธีหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน การวางแผนที่ดีกระตุนใหกับบุคลากรทำงานในระยะเวลาที่เหลืออยูของโครงการนั้น   

บทบาทของการวางแผนกำไร  การใชกลยุทธไมวาในการบริหารระดับใดก็ตามลวนมีความสัมพันธกับกำไรของกิจการทั้งส้ิน
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เชนการใชกลยุทธการเจริญเติบโตในระดับกิจการจะกระทบยอดขายหรือกาไรที่เพิ่มขึ้นหากใชกลยุทธการใชกลยุทธผูนำ

ทางดานตนทุนในระดับหนวยธุรกิจจะมุงไปที่การบริหารตนทุนใหตนทุนต่ำซึ่งในที่สุดจะสะทอนไปสูกำไรที่เพิ่มขึ้นเปนตน

ดังนั้นการวางแผนกลยุทธจึงนำไปสูการวางแผนกำไรในที่สุดการวางแผนกำไรจึงเกี่ยวของกันการรางแผนระยะสั้นซึ่งจะ

เกี่ยวของกับการวางแผนรายไดหรือรายรับการกำหนดราคาขาย   การกำหนดปริมาณการผลิตการกำหนดคาใชจายตาง ๆ 

ของกิจการรวมทั้งการวางแผนกำไรในระยะยาวซึ่งจะกระทบถึงการตัดสินใจลงทุนซึ่งจะใหผลกำไรในระยะยาว การวางแผน

ระยะสั้นซึ่งจะเกี่ยวของกับการวางแผนรายไดหรือรายรับ  การกำหนดราคาขาย   การกำหนดปริมาณการผลิต  การกำหนด

คาใชจายตาง ๆ ของกิจการรวมทั้งการวางแผนกำไรในระยะยาวซึ่งจะกระทบถึงการตัดสินใจลงทุนซึ่งจะใหผลกำไรในระยะ

ยาว (อธิคมสวัสดิญาณ, 2547: 239 241) 

 

3. วิธีการศึกษา 

  วิธีการศึกษานำขอมูลที่ไดจากการออกแบบวิเคราะหเอกสารโดยอาศัยแนวคิดของสุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ (2555 : 

111) มีตารางกำหนดชื่อผูแตง เนื้อหาที่จะทำการวิเคราะห ในแตละประเด็นในหัวขอ    1) ความหมายของตนทุนการผลิต 2) 

วางแผนกำไรผลิตภัณฑ    3) กลุมวิสาหกิจชุมชน  การสังเคราะหงานวิจัยโดยใชแบบสังเคราะหเนื้อหางานวิจัย โดยดัดแปลง

มาจากแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ     (2556 : 23) นำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับตนทุนการผลิตและการวางแผนกำไร

ผลิตภัณฑ  โดยนำผลที่สังเคราะหมารวมเปนตนทุนการผลิตเพาะเห็ดกลุมวิสาหกิจชุมชน  การสัมภาษณนำแบบสัมภาษณมา

แยกประเภทเปนขอมูลตนทุนการเพาะเห็ดและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑนำมาสรุปผลเปนการบริหารตนทุนการผลิตและ

การวางแผนกำไรผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคพบวาในการศึกษาตนทุนการผลิตการเพาะเห็ดกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุน

ทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนทุนผลิต เทากับ 666.22 ซึ่งตนทุนผลิตใน    การเพาะเห็ด ประกอบดวย

วัตถุดิบ ทางตรง ไดแก เลื่อย 1 บาท รำเนียน 15 บาท ภูไมที 15 บาท ยิปซัม 15 บาท อาหารเสริม20 บาท กากน้ำตาล 15 

บาท ดีเกลือ 25 บาท หัวเชื้อเห็ด 12 บาท ถุงบรรจุกอน  80 บาท คออัดกอน 0.25 บาท ยาง วงเล็ก 70 บาท สำลี 25 บาท 

คาแรงงาน ประกอบดวย คาอัดกอน  1 บาท คาขนกอนเขาเตา 0.65 บาท คาหมอดหัวเชื้อเตา 0.43 บาท คาแรงงานทางตรง 

ไดแก ประกอบดวย คาอัดกอน 1 บาท คาขนกอนเขาเตา 0.65 บาท คาหมอดหัวเชื้อเตา 0.43 บาท คาใชจายการผลิต 

คาใชจายผันแปร ไดแก คาไฟฟา 0.13 บาท คาใชจายในการผลิตคงที่ ไดแก คาเส่ือมราคา 0.78  

ผลการศึกษาการวางแผนกำไรผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ใชวิธีการวางแผนกำไรผลิตภัณฑจากตนทุนผลิตรวม ซึ่งคำนวณจาก ยอดขายรวม – ตนทุนผันแปร = กำไร

สวนเกินรวม ยอดขายรวม เทากับ 13,800 บาท ตนทุนผันแปร เทากับ 666.22 บาท ราคาที่ทำใหไหไดกำไรสวนเกินรวม

เทากับ 13,134 บาท/หนวย และกำไรสวนเกินตอหนวย = (ราคาขายตอ หนวย – ตนทุนผันแปรตอหนวย) = (2,300 - 

666.22) = 1,634 บาท 

การอภิปลายผลการบริหารตนทุนการผลิตของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกาจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบวาบริหารตนทุนการผลิตและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจ มีเนื้อหาสอดคลองกับงานวิจัย 

ของ อรปรีณ เลิศไกร,กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ (2562) การบริหารตนทุนโดยใชเอบีซีในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม การจำแนก

ตนทุนในกิจกรรมการผลิตและออกแบบระบบการเก็บและประเมินตนทุน จากนั้นวิเคราะหคุณคากิจกรรม กำหนดตัวผลักดัน

ตนทุนเกณฑการปนสวนที่เหมาะสมในแตละกิจกรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของ ไตรรงค สวัสดิกุล,นภาภรณ พลนิกรกิจ 

(2561)  การบริหารตนทุนแบบญี่ปุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย:กรณีศึกษาการตนทุนเปาหมายทำใหการบริหารตนทุนซึ่ง
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เนนการตอบสนอง ความตองการของลูกคาทั้งดานคุณภาพของสินคาและราคาที่เหมาะสมไดรับความสนใจเปนอยางมาก 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาการประยุกตใชการตนทุนเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาภรณ เกียรติกุลวัฒนา (2555) การใช

เทคนิคการบริหารตนทุนและการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของบริษัทในประเทศไทยใชทรัพยากรในฝายบัญชีเพือ่

การจัดทำรายงานทางการบรหิารในสัดสวนที่สูงกวาการจัดทำ รายงานทางการเงินซึ่งการเลือกใชเทคนิคการบริหารตนทุนของ

กิจการไมเปลี่ยนไปตามกลยุทธของกิจการการวางแผนกำไรผลิตภัณฑ ของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล 

อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช สอดคลองกับงายวิจัย ภาวินีย ธนาอนวัช ( 2563) กลุมวิสาหกิจแปรรูปอาหารผูผลิต

เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสัมภาษณและการสังเกตการณในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห

ขอมูลตนทุนการผลิต กำหนดราคาขายและการวางแผนกำไรในรูปแบบการคำนวณทางการบัญชี ผลการวิจัยพบวา กลุม

วิสาหกิจชุมชนสมาชิกจำนวน 25 คน ลักษณะการผลิตเปนแบบชวยกันทำภายในกลุม โดยทำเปนอาชีพเสริม งบประมาณใน

การจัดตั้งกลุมเริ่มแรกไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตพบวา การวิเคราะหตนทุน

การผลิตตอหนวยการกำหนดราคาขายใชวิธีกะประมาณ ไมมีการวิเคราะหจุดคุมทุน ศักยภาพการทำระบบบัญชีตนทุนของ

กลุม  ทำไดแตไมถูกตองตามหลักบัญชีและไมครบถวน 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. ควรไดมีการนำผลการวิจัยไปใชเกิดประโยชนแกกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 2. ควรมีการบันทึกตนทุนและคาใชจายในแตละครั้งเพื่อใหสามารถใหทราบถึงตนทุนและคาใชจาย 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรไดมีการศึกษางานวิจัยการบรหิารตนทุนการผลิตของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเพาะเห็ด  ตำบลขุนทะเล  อำเภอ

ลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  2.     ควรไดมีการนำผลการวิจัยครั้งนี้ปฏิบัติเพื่อนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองในการบริหาร

ตนทุนการผลิตของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเพาะเห็ด ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ  

กรณีศึกษา บริษัท ดาเวน จำกัด 

Study the approach of strategic management to increase business sales: 

a case study of Daven Co.,Ltd 
วิริศรา กิจพทิยาฤทธิ์01 และ พีรพงษ ฟูศริ1ิ

2 

Wirisara Kitpittayarit and Pirapong Foosiri 

 

บทคัดยอ 
 

     การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท 

ดาเวน จำกัด โดยหาสาเหตุของยอดขายที่ลดลงดวยการการวิเคราะหแผนผังกางปลา การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคของธุรกิจ ซึ่งจะมีกลุมเปาหมายเปนการสอบถามลูกคา พนักงาน การสัมภาษณผูบริหาร และนำขอมูลดังกลาว

มาสรางแนวทางเลือกสำหรับการแกไขปญหา การประเมินทางเลือก ดังนั้นจึงไดกลยุทธที่แนะนำ 3 กลยุทธคือ 1.กลยุทธ

พนักงาน กำหนดหนาที่การทำงานที่ชัดเจน 2. พัฒนาสินคาใหม ใหสินคาที่มีคุณสมบัติแตกตางจากที่มีอยูมาเพิ่มตัวเลือกที่

เหมาะสมตอการใชงานของลูกคา และ 3. พัฒนาตลาดใหม ปจจุบันผูคนใช Social Media เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ทั้งการซื้อ

สินคา หรือเปนชองทางการติดตอ ซึ่งจะชวยใหยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น  

 

คำสำคัญ: เพิ่มยอดขาย, แผนผังกางปลา, กลยุทธดานพนักงาน, พัฒนาสินคาใหม, พัฒนาตลาดใหม 

 

Abstract 
 

     This study aims to find a strategic management approach to increase business sales: a case study of 

Daven Co., Ltd. by identifying the reasons for the decline in business sales by fishbone diagram, SWOT, 

which will have both questionnaire of customer, employee, and executive interviews. Once the cause of 

the problem was known, the information was used to create an alternative solution for the problem, then 

alternative assessment and choose an alternative that is recommended to the company. It consists of 3 

strategies: 1. restructure the organization. 2. develops new products to be able to supply new products 

that are suitable for customers. 3. new markets for customers can both purchase and contact us directly, 

which will be a part of the company's sales increase. 

 

Keywords: Increase sales, Fishbone diagram, Employee strategy, develop new products, develop new 

markets 
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1. บทนำ 

 

     บริษทั ดาเวน จำกัด (DAVEN Co., Ltd.) เริ่มกอตั้งบริษทัเมื่อวันที่ 23 มนีาคม พ.ศ.2530 ดำเนินการในประเภทธรุกิจ

นำเขาและจัดจำหนาย Electric Governor, Instruments และ Safety Equipment สำหรับเครื่องยนตดเีซลที่ใชเปนตน

กำลังของทุก application เชน เครื่องกำเนิดไฟฟา และเครื่องยนตอตุสาหกรรม, เครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องจักรกล

และอุปกรณการกอสราง, เครื่องเรอื, เครื่องรถบรรทุก, ปมน้ำ, ปมดับเพลิง เปนตน ในปจจุบนันี้ที่มีการกอตัง้ประเภทธุรกิจนี้

ขึ้นมากมาย ทำใหมีอัตราการแขงขันสูงขึ้น ประกอบกับชองทางการจัดจำหนายของบรษิัทมีเพียงชองทางเดยีวคือการขาย

แบบออฟไลน ติดตอเขามาที่บริษทั ยอดขายในป พ.ศ.2561 เมื่อเทยีบกับป พ.ศ.2562 เพิ่มขึ้น 50.62% และในปนั้นเอง เริ่ม

เกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19 สงผลใหยอดขายลดลง 23.22% จากปกอนหนา เนื่องจากบรษิัทคูคาทัง้ในรูปแบบ B2G 

และ B2B ทีเ่ปนกลุมลูกคาหลัก หยุดการซอมแซม หรือดำเนนิการตาง ๆ ดงันั้นทางบริษทัตองหากลยุทธการเปล่ียนแปลง

เพื่อใหองคกรมยีอดขายเพิ่มขึ้นการศึกษาในครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ

อุตสาหกรรมและแนวทางการตลาดของธุรกิจ (2) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อนำมาพัฒนาสินคาและเพิ่มยอดขาย (3) 

ศึกษาแนวทางการใชสวนประสมทางการตลาด 7Psในการสรางกลยทุธ (4) ศึกษากลยุทธการจัดการตามแนวคิดของแมคคิน

ซีย (McKinsey 7-S Framework) (5) ศึกษาหาแนวทางการจัดการเชิงกลยทุธในการเพิ่มยอดขายทางธุรกจิ เพื่อที่จะเรยีนรู

ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางการจัดการกลยทุธเพิ่มยอดขายใหบรษิัทไดมากยิง่ขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค 

     การวเิคราะหพฤตกิรรมผูบริโภค เปนการคนหาพฤตกิรรมการซื้อของผูบรโิภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความตองการของ

ผูบริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ไดจะชวยใหนกัการตลาดสามารถจดักลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คำถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤตกิรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย 

Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาคำตอบ 7 ประการ (Kolter, 1997) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษทั

มักจะนำมาใชรวมกันเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) สถานที่หรอืชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล 

(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) (Kolter, 1997) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของการจัดการตามแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) 

     บริษทั แมคคินซีย เปนบริษทัใหคำปรึกษาดานการจดัการ ในประเทศอเมรกิา และมีชื่อเสียงมาก ไดตั้งกลุมทำงานขึ้นมา

กลุมหนึ่งเพื่อทำการศึกษาวิจยัวา บริษทัจะบริหารงานอยางไรใหประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จในการบรหิารงานธุรกิจให

สัมฤทธิ์ ผลนั้น ขั้นอยูกับปจจัยตัวแปร 7 ปจจยัประกอบดวย 1) โครงสราง (Structure) 2) กลยุทธ (Strategy) 3) ระบบ 

(System 4) รปูแบบ (Style) 5) พนกังาน (Staff) 6) ทกัษะฝมือ (Skill) 7) คานิยมรวม (Shared value) โดยปจจัยตวัแปรทั้ง 

7 ปจจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน (Perters & Waterman, 1982: 10) 
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     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการเชิงกลยุทธ 

     กลยุทธขององคการประกอบดวยการกำหนดกลยุทธ 3 ระดับ คือ การพฒันากลยุทธระดับบริษทั การพัฒนากลยุทธระดับ

หนวยธรุกิจ การพัฒนากลยทุธระดับหนาที่ ดังนี้ 1. การพัฒนากลยุทธระดับบริษทั (Developing corporate-level 

strategy) กลยทุธระดับบริษทั (Corporate strategy) เปนการกำหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคการกำหนด

ผลิตภัณฑธุรกิจที่จะเพิ่มเขามา หรือเลิกกระทำตลอดจนกำหนดทรพัยากรทีจ่ะใชภายในธรุกจิ 2.การพัฒนากลยุทธระดับ

หนวยธรุกิจ (Developing business-level strategy) หมายถึงการคนหาวธิกีารแขงขันของแตละบริษัทหรอืแตละหนวย

ธุรกจิ โดยทัว่ไปจะใชวิธกีารสรางขอไดเปรยีบทางการแขงขัน ซึง่ประกอบดวยการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน 3.

การพัฒนากลยทุธระดับหนาที่ (Developing functional-level strategy) เปนกลยุทธองคการ ระดับที่ 3 ซึ่งเกีย่วของแตละ

หนาที่ขององคการ 6 ประการ ไดแกการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ ทรพัยากรมนุษย วจิัยและพัฒนา และทรัพยากรขอมูล 

(Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)  

     ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and effect diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปน

แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กบัสาเหตุทัง้หมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible 

cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่อของ “ผังกางปลา (Fish bone diagram)” (อภิชาติ ชยานุภัทรกุล, 

2551) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศกัยภาพ (SWOT analysis) 

     SWOT เปนคำยอมาจากคาวา Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Strengths คือ จุดแข็ง 

หมายถงึ ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองค

ที่เปนลบและดอยความสามารถ Opportunities คือ โอกาส หมายถงึ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอือ้อำนวยใหการ

ทำงานขององคกรบรรลุ Threats คือ อุปสรรค หมายถงึปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององคกรไมให

บรรลุวัตถุประสงค (สมยศ นาวกีาร, 2538) (นนัทิยา หุตานวุัตร และณรงค หตุานุวัตร, 2551) 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั TOWS matrix 

     TOWS Matrix เปนเครื่องมือทางธุรกิจที่ไดจากตอยอดกระบวนการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน

ขององคกรที่ไดมาจากการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) แลวมาทำการจบัคูเขาดวยกันเพื่อใชหาความสัมพันธกันเพื่อทำ

สรางกลยทุธ (Strategy) ทีเ่หมาะกับสถานการณนั้นเพื่อมาใชในองคกร โดย TOWS Matrix ถกูคิดคนโดยศาสตราจารยชาว

อเมรกิัน Heinz Weirich ในป 1982 โดย TOWS Matrix ตวัอักษรของคำวา TOWS มาจากการกลับดานตัวอกัษรของ 

SWOT จากหลังไปหนา 

     งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

     จตุพร ประถมรัตน (2563) ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายสินคาอะไหลรถยนตมือสองในศูนยอะไหลหลักส่ี พบวาการ

แขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เนือ่งจากมีการนำเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการดำเนินธรกุิจใหไดกำไรมากขึ้น สงผลกระทบให

ผูประกอบการหลายรายที่ไมมคีวามพรอมและไมนำเทคโนโลยีมาใชใหเกดิประโยชน จึงเลือกใชกลยุทธพัฒนาตลาด โดยการ

พัฒนาชองทางการจดัจำหนายผานโซเซียลมีเดีย เพื่อใหลูกคาไดถึงรานคาไดงายขึ้น ลดปญหาและขอจำกัดในการเดินทางและ

ที่จอดรถ อีกทั้งทำการประชาสัมพันธสินคาและจัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุนความตองการซื้อสินคาอยางส่ำเสมอและใหมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นตอเนือ่ง 

     กรกช สกุลฐิติธนานนท (2563) ไดทำการศึกษาเรื่องอิทธพิลของปจจัยแหงความสำเรจ็ที่มีตอประสิทธผิลในการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากรโรงเรยีนในเครืออสัสัมชัญ พบวาดานโครงสราง รูปแบบ และคานิยมรวม มีอทิธพิลตอประสิทธผิลในการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ อยางมีนยัสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.001 จะเห็นไดวาสอดคลองกับแนวคิด

ของการวิเคราะหปจจัย7S ตามหลักการของแมคคินซีย 

     อลิศรา ฉัตรชัยศิระกุล และสุทธาวรรณ จรีะพันธุ (2563) ไดทำการศึกษากลยุทธการพฒันาสินคาในตลาดสงออก

ผลิตภัณฑมะพราวแปรรูป เพือ่ตอบสนอความพึงพอใจของลูกคา กรณีศึกษา ไทยลีฟูดส อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด พบวา

ลูกคาตองการราคาพิเศษพรอมกับการสงเสริมการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตมาตรฐานคุณภาพโดยระบบใบรับรอง

คุณภาพเปนที่ยอมรับ จงึเลือกใชกลยุทธการพฒันาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธการเจาะตลาด กลยุทธการบรหิาร

ลูกคาสัมพันธ และกลยุทธสรางความแตกตาง ตามลำดับ 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนำหัวขอที่จะทำการสัมภาษณ ดำเนินการสัมภาษณ

ผูบริหาร 1 ราย ของบริษัท ดาเวน จำกัด เนื่องจากบริษัท ดาเวน จำกัด มีผูบริหารเพียง 1 ราย 

     จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงปริมาณ สำหรับพฤติกรรมการซื้อตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรม

ผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาด 7Ps ประชากรที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ไดแก ลูกคาปจจุบันที่ยังมีการซื้อขายอยูในระยะ 

3 ปยอนหลัง คำนวณกลุมตัวอยางจากกคาปจจุบัน ที่ยังมีการซื้อขายอยูในระยะ 3 ปยอนหลัง แบบทราบจำนวนประชากรที่

แนนอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจำนวน

กลุมตัวอยาง 195 ราย และ สำหรับการจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) ผูวิจัยไดนำ

แบบสอบถามเพื่อไปเก็บขอมูลจากจำนวนประชากร คือจำนวนพนักงานของบริษัท ดาเวน จำกัด ทั้งหมด 10 ราย และกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 10 ราย เนื่องจากกลุมตัวอยางมาจากจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทที่มี 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งมีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  แบงไดเปน แบบสัมภาษณผูบริหาร เปนรูปแบบคำถามเกี่ยวกับขอมูล

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมและจุดแข็งจุดออนของบริษัท สวนประสมทางการตลาด การจัดการ

ตามแนวคิดของแมคคินซีย และการจัดการเชิงกลยุทธ แบบสอบถามลูกคาเปนรูปแบบคำถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวน

บุคคล พฤติกรรมการซื้อตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด และพนักงานของบริษัท 

ดาเวน จำกัด เปนรูปแบบคำถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล การจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 

7-S Framework) 

     การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บขอมูลที่ใชทำวิจัยในครั้งนี้ โดยผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูล

จากการศึกษาในชองทางตาง ๆ เชน เอกสารทางวิชาการ วารสารวิชาการ บทความ บนเว็ปไซตตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

     วิธีการวิเคราะหขอมูล สวนของขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม ที่ผานการคัดกรองแลวทั้งหมดลงหมายเลขแต

ละฉบับ จัดทำคูมือลงรหัส (Coding) จากนั้นวิเคราะหขอมูลทางสถิติ วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปร 

ไดแก เพศ และตำแหนงงาน วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี ่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ไดแก 

พฤติกรรมการซื้อตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ขอมูลใชรูปแบบตารางโดยใชสถิติอยางงายเปรียบเทียบเปนคา

รอยละ (Percentage of Frequency) คำนวณคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปน

รายดาน จากนั้นนำคาเฉลี่ยที่ไดมา มาแปลความหมายโดยการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1819



การตัดสินใจซื้อ และ การจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) โดยแบงตามมาตรวัดลิ

เคิรท (Likert Scale)  

     สวนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ไมวาจะเปนวิธีบันทึกในพื้นที่ (field note) เทป

บันทึกเสียง/การบันทึกภาพ (audio/video recording) และคำถอดเทป (transcripts) โดยนำขอมูลมาเรียบเรียงและทำการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และใชแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

     นักวิจัยไดเลือกเครื่องมือในการคนหาแนวทางการแกไขมาดวยกัน 2 วิธี คือการวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกธุรกิจ และ การวิเคราะหTOWS Matrix เปนเครื่องมือที่จะสรางกลยุทธได โดยนำขอมูล

จากการวิเคราะห SWOT มาจับคูในแตละมิติ เมื่อไดแลวสามารถนำมาสรางกลยุทธทางเลือกได เมื่อไดกลยุทธแลวผูวิจัยจึงทำ

การประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกแนะนำสำหรับบริษัท 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการเก็บขอมูลเชงิคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผานแบบสอบถามและแบบสัมภาษณทัง้หมด 3 สวน โดยจะแยกในแตละสวนดงันี ้

     1. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผานแบบสอบถามลูกคาจำนวน 195 ราย พบวา ดานขอมลูลักษณะปจจัยสวนบุคคล ลูกคา

สวนใหญเปนเพศชายจำนวน 124 ราย มีชวงอายุ 35 – 44 ป จำนวน 112 ราย มีตำแหนงชางจำนวน 108 ราย มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานชวง 11 – 15 ป จำนวน 73 ราย  

     ดานพฤตกิรรมการซื้อตามแนวคิดการวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ลูกคาสวนใหญเลือกซือ้สินคาเพื่อบรษิัท จำนวน 173 

ราย เลือกซื้อสินคาประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟา จำนวน 93 ราย เลือกซื้อสินคาเพื่อซอมแซมอุปกรณเดิม จำนวน 110 ราย 

เลือกซื้อสินคาเมื่ออุปกรณเดิมชำรุด จำนวน 144 ราย โดยเลือกซื้อสินคาผานชองทางการโทรเขามาติดตอ จำนวน 97 ราย 

เลือกซื้อสินคาตามทีมกำหนด จำนวน 103 ราย เลือกซื้อสินคาของบริษทั ดาเวน จำกัด เพราะสินคามีคุณภาพที่ดี จำนวน 56 

ราย  

     ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.51 – 4.50 ซึ่ง

หมายถงึ ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากในทุกดานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ตารางที่  1  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑของลูกคาปจจุบัน  

ลำดับที่  สวนประสมทางการตลาด x̄ S.D ระดับ 

1 ดานผลิตภัณฑ (Product)  4.3 0.62 มาก 

2 ดานราคา (Price) 4.0 0.65 มาก 

3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 3.8 0.76 มาก 

4 ดานการสงเสรมิการตลาด (Promotion) 3.9 0.74 มาก 

5 ดานบุคคล (People) 4.1 0.74 มาก 

6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 3.8 0.83 มาก 

7 ดานกระบวนการ (Process) 4.2 0.74 มาก 

  รวม 4.0 0.7 มาก 
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     2. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณผานแบบสอบถามพนักงานจำนวน 10 ราย พบวา ดานขอมูลลักษณะปจจยัสวนบุคคล 

พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 7 ราย มีชวงอายุ 45 – 54 ป จำนวน 4 ราย สมรสแลว จำนวน 7 ราย มีระดับ

การศึกษาปรญิญาตรี จำนวน 6 ราย มตีำแหนงพนักงานขาย จำนวน 3 คน ไดรับรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาทตอ

เดือน จำนวน 4 ราย ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในชวง 5 – 10 ป และ 16 – 20 ป จำนวนเทากันอยางละ 3 ราย  

     ดานการจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย พบวา โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.51 – 3.50 อยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งหมายถึง ผูตอบแบบสอบถามคิดวาการบริหารจัดการองคกรอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 การจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework) 

ลำดับที่  
การจดัการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย 

(McKinsey 7-S Framework) 
x̄ S.D ระดับ 

1 ดานโครงสรางองคกร (Structure) 2.9 1.2 ปานกลาง 

2 ดานกลยุทธ (Strategy) 3.15 1.0 ปานกลาง 

3 ดานระบบ (System)  2.75 1.3 ปานกลาง 

4 ดานรูปแบบการบริหาร (Style) 2.925 1.3 ปานกลาง 

5 ดานบุคลากร (Staff) 2.8 1.0 ปานกลาง 

6 ดานทักษะ (Skills) 2.9 1.0 ปานกลาง 

7 ดานคานิยมรวม (Shared Values)  3.05 0.7 ปานกลาง 

  รวม 2.9 1.1 ปานกลาง 

 

     3. การสัมภาษณผูบริหาร จำนวน 1 ราย พบวา ธุรกิจในชวงนี้ยังสามารถดำเนินตอไปได แมจะมีการแขงขันที่สูงขึ้น

ทางดานราคา คูแขงใหมสามารถเขามาไดงายมาก ลูกคาและผูผลิตมีความสามารถในการตอรองไดมาก เนื่องจากมีแหลง

เขาถึงไดหลายชองทาง หาสินคาจากที่ตาง ๆ ไดงายขึ้น จุดแข็งของบริษัท มีชางเทคนิคที่มีความสามารถ สามารถชวยเหลือทั้ง

กอนและหลังการขายไดเปนอยางดี และเปนบริษัทที่เปดมานาน ไดรับการไววางใจ จุดออนของบริษัท โครงสรางองคกรยังไม

ดีมาก ตองมีการปรับเปลี่ยน การทำงานของพนักงานบางอยางมีความทับซอนกัน ดานสวนประสมทางการตลาด สินคาที่

นำเขามาจำหนายตองเปนสินคาที่ตนทุนไมสูงและสามารถใชงานไดในระยะยาว ชองทางการจัดจำหนายยังไมเพียงพอ ตอง

เพิ่มชองทางออนไลนมากขึ้นที่นอกจากเว็ปไซต มีการทำงานเปนทีมคอนขางมาก พนักงานยังคงชวยเหลือกันเพื่อใหการ

ทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได ดานการจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคินซีย บริษัทพยายามปรับกลยุทธเพื่อใหสามารถ

แขงขันกับคูแขงได พรอมทั้งการเรียนรูตลาด โครงสรางไมมีการประเมินพนักงานเพื่อขึ้นเงนิเดือนหรือเพิ่มสวัสดิการ มีรูปแบบ

การบริหารที่ไมเขมงวด สำหรับบางสถานการณไมสามารถทำใหพนักงานยอมรับการเปล่ียนแปลงไดมาก อาจจะตองใชเวลาใน

การเปล่ียนแปลงคอนขางนาน 

    เมื ่อไดขอมูลจากการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณแลว ผู วิจัยไดวิเคราะหโดยใชแผนผังกางปลา (Fishbone 

Diagram) เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาผานการใชสวนประสมทางการตลาดและการจัดการองคกรตามแนวคิดของแมคคิน

ซียที่สอดคลองกับสาเหตุเทานั้น จึงสามารถสรุปไดดังนี้  
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     1. ดานสินคาและกลยุทธ พบวา มี 2 ประเด็นที่เปนสาเหตุหลัก คือ 1.1 บริษัทมีประเภทสินคาคอนขางนอย ลูกคาสวน

ใหญ เนนที่ราคาถูกมากกวาเนนคุณภาพ 1.2 จำนวนเงินตอคำสั่งซือ้ลดลง ลูกคาหันไปซื้อสินคาที่มีคุณภาพใชงานได แตราคา

ต่ำกวา ในชองทางออนไลน 

     2. ดานราคา พบวา การปรับราคาสินคาเปนเรื่องยาก เนื่องจากผูผลิตขึ้นราคาสินคาทุกป  

     3. ดานการสงเสริมการขายและระบบ พบวา ทางบริษัทไมไดดำเนินการในสวนออนไลน เนื่องจากขาดพนักงานที่มีความรู

ความสามารถมารับผิดชอบและไมไดสรรหาพนักงานเพื่อเขามารับผิดชอบตำแหนงนี้โดยเฉพาะ  

     4. ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ทางบริษัทเนนการเขาเยี่ยมลูกคาเปนสำคัญ แตดวยลูกคาหลายรายตอพนักงาน

จำนวนนอยไมเพียงพอและสภาพแวดลอมของโชวรูมสินคาไมเหมาะสมกับการรับรอง  

     5. ดานพนักงาน พบวา บริษัทมีกำลังพนักงานในฝายขายและชางไมเพียงพอ สงผลใหไมมีเวลาเขาเยี่ยมลูกคาปจจุบันและ

ออกพบปะลูกคาใหม  

     6. ดานกระบวนการและโครงสราง พบวา มี 2 ประเด็นที่เปนสาเหตุหลัก คือ 6.1 ลูกหนี้คางชำระ 6.2 ขาดการติดตาม

งานและเยี่ยมลูกคา หนาที่การทำงานที่ไมชัดเจน จึงทำใหพนักงานแตละคนไมมีเวลาติดตามงานและเยี่ยมลูกคาไดดีเทาที่ควร 

     การวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอองคกร พบวา 

     1.  จุดแข็ง (Strengths) 

     - พนักงานมีความชำนาญดานเทคนิค 

     - มีสินคาที่หลากหลายใหลูกคาเลือกซื้อ 

     - บริษัทดำเนินกิจการมานาน จึงมีความมั่นใจและเชื่อใจกับลูกคา 

     - มีการรับติดตั้งและรับประกันหลังการขายสูงถึง 1 ป 

     - องคกรมีความพรอมดานการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

     2.  จุดออน (Weakness) 

     - พนักงานขาดความรวมมือในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบในหนาที่ของตน 

     - พนักงานไมพอและไมไดสรรหาพนักงานเพิ่ม 

     - การปรับราคาสินคาสงผลใหลูกคาลดลง 

     - ทำเลที่ตั้งไมคอยเหมาะตอการเขาดูและสงสินคา 

     - ธุรกิจไมมีระบบใหคำปรึกษาแนวทางการทำงานใหแกพนักงาน 

     3.  โอกาส (Opportunities) 

     - สรรหาสินคาใหม ๆ ในตลาดงายขึ้น  

     - มีชองทางออนไลนไวสำหรับโปรโมทสินคามากยิ่งขึ้น 

     - การขยายตัวของชุมชนเมือง  

     4.  อุปสรรค (Threats) 

     - การปรับราคาขึ้นจากทางผูผลิตสินคา 

     - สินคาจากตลาดจีนเขามามากขึ้น  

     - คูแขงขันมีความสามารถในการดำเนินการดานตลาดมากขึ้น 

     ผูวิจัยไดนำการวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT มากำหนดกลยุทธโดยการสราง TOWS Matrix รายละเอียดดังนี้ 

     กลยุทธ SO ที่ 1 กลยุทธระดับองคกร: กลยุทธเติบโต พัฒนาสินคาใหม บริษัทมีพนักงานเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่สามารถ

จัดหาสินคาใหม หรือสินคาที่มีคุณสมบัติแตกตางจากที่มีอยูมาเพิ่มตัวเลือกที่เหมาะสมตอการใชงานของลูกคา ทั้งตลาดเกา 

และเปดจำหนายในตลาดใหม 
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     กลยุทธ SO ที่ 2 กลยุทธระดับองคกร: กลยุทธเติบโต สินคาเดิม ตลาดใหม ปจจุบันผูคนใช Social Media เพิ่มขึ้นเปน

จำนวนมาก ทั้งการซื้อสินคา หรือเปนชองทางการติดตอ ประกอบกับบริษัทเปดมานานและลูกคามีความเชื่อมั่น จึงจะใชเปน

ทางหนึ่งที่ใหลูกคาติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนการติดตาม สอบถามขอมูล หรือการสั่งซื้อสินคา กับทางบริษัทไดดีขึ้น เพื่อให

ธุรกิจยังสามารถดำเนินการตอไปได 

     กลยุทธ WO กลยุทธระดับหนาที่: กลยุทธการตลาด บริษัทไมสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มราคาของสินคาจากทางผูผลิตได 

ดังนั้น ตองใชชองทางออนไลนแสดงใหลูกคาเห็นวาคุณสมบัติสินคาของบริษัทเปนอยางไร เปรียบเทียบความแตกตางของ

สินคาแตละประเภท เพื่อดึงความสนใจ และสรางความตระหนักรูของสินคานั้น ๆ  

     กลยุทธ ST กลยุทธระดับธุรกิจ: กลยุทธความแตกตาง เกี่ยวกับการ มุงเนนการบริการทั้งกอนและหลังการขายมากขึ้น 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกรในสถานการณที่มีการแขงขันสูง  

     กลยุทธ WT ที่ 1 กลยุทธระดับหนาที่: กลยุทธดานพนักงาน เพื่อปรับโครงสรางองคกร หนาที่การทำงานที่ชัดเจน สรรหา

พนักงานทางดานการตลาดออนไลนเพิ่มจัดซื้อ และฝายอื่น ๆ และตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ที่จะชวยองคกรให

เหนือกวาคูแขง 

     กลยุทธ WT ที่ 2 กลยุทธระดับหนาที:่ กลยุทธดานการตลาด การปรับขึ้นราคาสินคาของผูผลิตทำใหลูกคานอยลง บริษัท

อยากใชกลยุทธนี้เพื่อเพิ่มคุณคาสินคาใหสามารถแขงขันได เชน จัดชุดเซต การฟรีคาแรง 

      

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
     สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยครั้งนี้ ดานลูกคา พบวาลูกคาสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 35 – 44 ป 

ตำแหนงชาง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานชวง 11 – 15 ป เลือกซื้อสินคาเพื่อบริษัท ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟา เพื่อซอมแซม

อุปกรณเดิม และเมื่ออุปกรณเดิมชำรุด โดยผานชองทางการโทรเขามาติดตอ เลือกซื้อตามทีมกำหนด เลือกซื้อสินคาของ

บริษัท ดาเวน จำกัด เพราะสินคามีคุณภาพที่ดี โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากในทุกดานของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

     ดานพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 45 – 54 ป สมรสแลว มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ตำแหนงพนักงานขาย ไดรับรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาทตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูในชวง 5 – 10 ป 

และ 16 – 20 ป โดยผูตอบแบบสอบถามคิดวาการบริหารจัดการองคกรอยูในระดับปานกลาง 

     สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพผานการสัมภาษณผูบริหาร ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ทางบริษัทยังไมไดมีกลยุทธที่

ผลักดันใหยอดขายเพิ่มขึ้น มุงเนนเพียงรักษาฐานลูกคาเกา รูปแบบโครงสรางองคกรยังไมดีมาก ตองปรับโครงสรางองคกรเพื่อ

ลดการทำงานที่ทับซอนกัน เพื่อใหพนักงานดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     การศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำขอมูลมาสรางจัดการเชิงกลยุทธในการเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ดาเวน 

จำกัด พบวากลยุทธที่สามารถเพิ่มยอดขายใหกับบริษัท ดาเวน จำกัด มีได 3 กลยุทธ ผูวิจัยแนะนำ ดังนี้  

     1.กลยุทธหนาที่ กลยุทธดานพนักงาน เปนอันดับแรก เนื่องจากโครงสรางบริษัท หนาที่การทำงานบางสวนยังไมชัดเจน 

และตองสรรหาพนักงานใหมเขามาเพิ่มในสวนงานที่จำเปนตอการดำเนินงาน แมจะอาจจะมีคาใชจายในการวาจางพนักงาน 

หากพนักงานสามารถรับผิดชอบงานที่ตัวเองทำไดอยางมีประสิทธิภาพจะเสริมสรางใหยอดขายของธุรกิจเพิ่มขึ้นได ซึ่ง

สอดคลองกับ กรกช สกุลฐิติธนานนท (2563) อิทธิพลของปจจัยแหงความสำเร็จที่มีตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ ที่พบวา การใหความสำคัญตอโครงสรางกับพนักงาน พนักงานเหมาะสมกับงาน รางวัล

คาตอบแทน และสรางแรงจงูใจใหเกิดความภักดีตอบริษัท จะทำใหสามารถทำงานไดอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
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     2. กลยุทธเติบโต พัฒนาผลิตภัณฑใหม ที่สามารถดำเนินการพรอมกับกลยุทธดานพนักงานได เมื่อสรรหาพนักงานที่

เหมาะกับงานแลว จากนั้นจะมีพนักงานเพียงพอตอการดำเนินงานการสรรหาสินคาใหม เพื่อเปนตัวเลือกสำหรับลูกคาใน

กลุมเปาหมายที่แตกตางกัน กลยุทธนี้อาจะใชเวลาประมาณ 4 เดือน เพื่อใหบริษัทไดมีเวลาศึกษาคุณสมบัติของสินคาและ

เลือกตามความเหมาะสมที่ลูกคาตองการใชงาน แตสามารถเริ่มดำเนินการไดทันที ซึ่งสอดคลองกับ อลิศรา ฉัตรชัยศิระกุล 

และสุทธาวรรณ จีระพันธุ (2563) กลยุทธการพัฒนาสินคาในตลาดสงออกผลิตภัณฑมะพราวแปรรูป เพื่อตอบสนอความพึง

พอใจของลูกคา กรณีศึกษา ไทยลีฟูดส อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด พบวา ทางเลือกการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเปนทางเลือกที่ได

คะแนนการถวงน้ำหนักมากที่สุดคือ 9.4 และเปนกลยุทธที่สามารถดำเนินการไดทันที 

     3. กลยุทธสุดทายที่นาสนใจ คือ กลยุทธเติบโต สรางตลาดใหม เดิมที่บริษัทมีเพียงการขายหนารานและเว็ปไซตที่เปดใช

งานไดประมาณ 1 ป การสงเสริมการขายมีนอย เมื่อมีพนักงานที่เชี่ยวชาญทางดานการตลาดออนไลนแลว บริษัทสามารถเพิ่ม

ของทางออนไลน เพื่อเปนหนึ่งในการขยายตลาดใหม เขาถึงกลุมเปาหมายที่ใช social media เปนหลักในการคนหาขอมูล 

อีกทั้งยังทำการโปรโมท เพื่อเพิ่มการรับรูของลูกคา และทำคอนเทนตตาง ๆ เพื่อใหลูกคาไดเขาถึงสินคาและบริการมากขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับ จตุพร ประถมรัตน (2563) การเพิ่มยอดขายสินคาอะไหลรถยนตมือสองในศูนยอะไหลหลักส่ี พบวา เลือกใชกล

ยุทธพัฒนาตลาด โดยการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายผาน social media เพื่อกระตุนใหมีความตองการซื้อและการเพิ่มขึ้น

ของยอดขายได 

     ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการทำวิจัยครัง้นี้คือ ในการสอบถามลูกคาปจจุบัน ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับพนักงานขายได

ใหคำปรึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑไดเปนอยางดี และใหรักษาความรวดเร็วในการจัดสงสินคาใหดีเหมือนเดิม และควรจะ

เปดใหบริการในวันเสารเพิ่มขึ้น ในสวนของการติดตอประสานงานเปนไปดวยความลำบาก ตองติดตอประสานงานหลายครั้ง 

เพิ่มการพิจารณาเรื่องการติดตามผลการใชงาน การบริการดานตาง ๆ การนำเสนอผลิตภัณฑ เปนตน สวนการสอบถาม

พนักงานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมสินคาที่ทางบริษัทขาย เพื่อเปนองคความรูในการเสนอสินคาใหกับลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั ้งตอไป ทางผู วิจัยเห็นวาควรจะเพิ ่มเติม 1. ทฤษฎี Segmentation Targeting 

Positioning (STP) เกี ่ยวกับการกำหนดสวนแบงตลาด เนื ่องจากกลุมเปาหมายของบริษัทแยกไมชัดเจน แยกไดเพียง

กลุมเปาหมายจากประเภทสินคา ซึ่งหากเพิ่มทฤษฎี Segmentation Targeting Positioning (STP) จะสามารถแยงสวนแบง

การตลาดอยางชัดเจน เขาใจกลุมลูกคามากขึ้น และสามารถกำหนดตำแหนงทางการตลาดของบริษัทไดชัดเจน 2. การใช 

Purpose และ Objective and Key Results (OKRs) ในการวิเคราะหความมีอยูขององคกร เพื่อกำหนดทิศทาง จุดมุงหมาย

ขององคกรวาจะทำไปเพื่อใคร และมีวิธีการอยางไร เนื่องจากที่ผานมาทางบริษัทไมไดวางแผนในสวนนี้ไว  
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ความสัมพนัธระหวางสมรรถนะทางการบัญชกีับคุณภาพรายงานทางการเงิน 

ของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Relationship between accounting competence and financial reporting quality 

of agricultural cooperatives Nakhon Si Thammarat 
 

วิลาสินี เพชราช และ นนัททิชา อินโสม และ วันเพ็ญ จันทรคง 

Wilasinee Petrat andNanthicha Lneom and wanpen jankong 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีสหกรณการเกษตร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ไดแก 

หัวหนาฝายการเงินและฝายบัญชี เจาหนาที่ฝายการเงินและฝายบัญชี ของสหกรณการเกษตรทั้งหมด 30 คน สถิติที่ใชในการ

วิจัย คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Analysis) 
 

คำสำคัญ : สมรรถนะทางการบัญชี , คุณภาพรายงานทางการเงิน 
 

Abstract 
 

 This research aims to study the accounting performance levels of agricultural cooperative 

accounting workers in Nakhon Si Thammarat province. To study the quality of financial reports of 

agricultural cooperatives in Nakhon Si Thammarat province. And to study the relationship between 

accounting performance and the quality of financial reports of agricultural cooperatives in Nakhon Si 

Thammarat province. The population used in this research is accounting workers. Namely Head of Finance 

and Accounting, Finance and Accounting Officer Of all 30 agricultural cooperatives. The statistics used in 

the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's Correlation Analysis 

coefficient.  

Keywords: accounting competency, financial report quality 
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1. บทนำ  
ในปจจุบันทั่วโลกตางประสบปญหาการแขงขันดานเศรษฐกิจที่รุนแรง ประเทศตางๆ ไดรวมกันเปนกลุมประชาคม

เศรษฐกิจเปดการคาเสรี ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ทำใหในการดำเนินธุรกิจตองมีการจัดทำบัญชีตามที่

สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไวอยางเขมงวด ดังนั้นผูทำบัญชีจำเปนตองมีคุณลักษณะในดานการพัฒนาความรู และความสามารถ

ดานวิชาชีพบัญชีใหมีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใชในการปฏิบัติงานซึ่งคุณลักษณะดานการพัฒนาความรู และความสามารถ

เหลานี้เปนสมรรถนะในตัวของผูทำบัญชีเอง ผูทำบัญชีตองพยายามปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งถือเปนสิ่งที ่สำคัญที่สุดในการที่จะผลักดันธุรกิจใหมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช

ประกอบการตัดสินใจและสงผลใหประสบความสำเร็จตามเปาหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว (ณัฏฐรมณ ศรีสุข. 2560)  

สมรรถนะทางการบัญชี เปนคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะในการ

ปฏิบัติงานทางดานการบัญชีที่มีการพัฒนาคุณลักษณะในการทำงานดานบัญชีใหมีความหลากหลาย และเปนการเพิ่มทักษะ 

ความสามารถของผูทำบัญชีใหสามารถปฏิบัติงานทางดานบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนคุณลักษณะของผูทำบญัชทีี่

ตองมีการปรับตัวไปตามสภาพแวดลอมของการทำงานที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหทันตอโลกปจจุบัน  

นอกจากขอมูลทาง การเงินที่มีประโยชนซึ่งมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมแลว 

ขอมูลทางการเงินยังสามารถเพิ่มประโยชนไดมากยิ่งขึ้นดวยลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ซึ่งประกอบดวย 4 ประการไดแก 

ความสามารถเปรียบเทียบไดความสามารถพิสูจนยืนยันไดความทันเวลา และความสามารถเขาใจไดโดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability) ผูใชสามารถใชประโยชนจาก ขอมูลทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดย

การเปรียบเทียบกับขอมูลทางการเงินที่คลายกันของกิจการอื่น สำหรับรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน (Cross-Sectional 

Analysis) หรือโดยการเปรียบเทียบกับ ขอมูลทางการเงินที่คลายกันของกิจการเดียวกันสำหรับรอบระยะเวลารายงานอื่น 

(Time- Series Analysis or Trend Analysis) ทั ้งนี ้ความสามารถเปรียบเทียบไดไมใชความสม่ำเสมอ (Consistency) 

กลาวคือ ความสม่ำเสมอ หมายถึงการใชแนวปฏิบัติทางการบัญชีเดียวกันสำหรับ รายการที่มีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเหมือนกัน 

ไมวาจะเปนตางรอบระยะเวลารายงานภายในกิจการ เดียวกัน  

 2.2 ความสามารถพิสูจนยืนยันได (Verifiabilty) กลาวคือ ผูสังเกตการณที่มีความ รอบรูแตกตางกันและมีความเปน

อิสระจากกันสามารถไดขอสรุปตรงกันวาขอมูลนั้นเปนตัวแทน อันเที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่นำเสนอ ทั้งนี้

ความสามารถพิสูจนยืนยันไดสามารถ ระทำทางตรงหรือทางออมได ซึ่งความสามารถพิสูจนยืนยันไดทางตรง (Direct Verifiab 

การพิสูจนจำนวนหรือสังเกตไดโดยตรงเชน การตรวจนับเงินสดและสินคาคงเหลือ เปนตน สวนความสามารถพิสูจนได

ทางออม(Indirect Verifability) เปนการตรวจสอบปจจัยนำเขา แบบจำลอง สูตรหรือเทคนิคอื่น เชน การคำนวณมูลคาตาม

บัญชีของสินคาคงเหลือปลายงวดอีกครั้ง โดยใชวิธีการตีราคาสินคาคงเหลือเหมือนเดิม เปนตน 

2.3 ความทันเวลา (Timeliness) กลาวคือ ประโยซนของขอมูลทางการเงินจะมาก ขึ้นเมื่อขอมูลนั้นรายงานอยาง

ทันเวลา เนื่องจากการมีขอมูลทางการเงินพรอมใหผูตัดสินใจเชิง เศรษฐกิจใชทันเวลาที่ขอมูลนั้นสามารถมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจ  

2.4 ความสามารถเขาใจได (Understandability) กลาวคือ ผูใชขอมูลทางการเงิน จะสามารถขาใจขอมูลทางการเงนิ

นั้นเพื่อประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ก็ตอเมื่อขอมูลนั้นถูก จัดประเภท กำหนดลักษณะ และนำเสนออยางชัดเจน

และกระชับ โดยมีขอกำหนดวา ผูใชขอมูลทาง การเงินตองมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอยาง

สมเหตุสมผล รวมทั้งมี ความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาขอมูลนั้น อยางไรก็ตาม ในบางกรณี ผูใชขอมูลทางการเงิน  

โดยสรุปแลว ประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน คือคุณสมบัติที่ทำใหรายงานทางการเงิน มีประโยชนตอการตัดสินใจ 

ประกอบดวย ซึ่งประกอบดวย 2 ลักษณะ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 
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ซึ่งประกอบดวยความเกี่ยวของกบัการตดัสินใจ ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ซึ่งประกอบดวย 

ความสามารถ เปรียบเทียบได ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความทันเวลา ความสามารถเขาใจได เปนสิ่งที่สำคัญ อยางมาก

ตอผูใชรายงานทางการเงิน สามารถเขาใจในขอมูลที่นำเสนอ  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ของสหกรณการเกษตร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  
 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
 
 

       สมรรถนะทางการบัญชี   

1.ดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน    

2.ดานการตรวจสอบภายใน   

3.ดานความรูและทักษะดานบัญชี    

4.ดานจริยธรรมในวิชาชีพ   

5.ดานการทำและนำเสนอขอมูลทางบัญชี เพื่อใช

ในการตัดสินใจ   

        คุณภาพรายงานทางการเงิน  

1.ความสามารถเปรียบเทียบได  

2.ความสามารถพิสูจนยืนยันได  

3.ความทันเวลา  

4.ความสามารถเขาใจได 

5.ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1.ทราบถึงระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีสหกรณการเกษตร  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.ทราบถึงระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

3.ทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ของสหกรณการเกษตร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูศึกษาแบงการเก็บขอมูลตามลักษณะที่มาของขอมูลได 2 ประเภทคือ  

1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและเปน

จริงตามความคิดเห็น และขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามของผูปฏิบัติงานดานบัญชีของสหกรณการเกษตร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
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2.ขอมูลทุตติยภูมิ (Secondary Data) โดยคนควาจากผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของโดยใชขอมูลเหลานี้มาใชกำหนด

แนวทางการศึกษา และขอมูลจากเว็บไซตที่เกี ่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยขอคำแนะนำจาก

อาจารยที่ปรึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
       ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ไดแก หัวหนาฝายการเงินและฝายบัญชี เจาหนาที่

ฝายการเงินและฝายบัญชี ของสหกรณการเกษตร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง 
 

การวิเคราะหขอมูล  
3.4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทำงาน 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.4.2 วิเคราะหระดับสมรรถนะทางบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีในสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

และคุณภาพรายงานทางการเงิน โดยสมรรถนะทางการบัญชีแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผนและการควบคุม

การเงิน ดานการตรวจสอบภายใน ดานความรูและทักษะดานบัญชี ดานจริยธรรมในวิชาชีพ และดานการทำและนำเสนอ

ขอมูลทางบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจ คุณภาพรายงานทางการเงินแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได 

ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความทันเวลา ความสามารถเขาใจไดและความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ใชสถิติเชิงพรรณนา 

โดยวิธีหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

3.4.3 ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีกับคุณภาพ

รายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson 

Correlation Analysis) (สุวิสา ไชยสุวรรณ และคณะ, 2563)  
 

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณการเกษตร 

ในอดีตสหกรณภาคเกษตรเปนสหกรณขนาดเล็กและมีการดำเนินธุรกิจไมมากอาศัยเจาหนาที่ สหกรณเพียงไมกี่คนก็

สามารถดําเนินงานไดเรียบรอย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณสามารถควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยาง

ทั่วถึงหากแตในปจจุบันสหกรณมีขนาดใหญและมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากระบบการควบคุมภายในของ

สหกรณที่ไมมีประสิทธิผลเพียงพอทำใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิดความเสียหายรัวไหล  

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะทางดานบัญช ี

          2 .2 .1  ด  านการวางแผนและควบค ุมการ เง ิน  (Planning and Financial Control) หมายถึ ง 

ความสามารถของผูทำบัญชีดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน ใหบรรลุเปาหมายของการปรับเปลี่ยนแผนงานไดตาม

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาเพื่อหาแนวทางปองกันและการแกไขรวมทั้งวางแผนและ

ควบคุมการเงิน ในการจัดหาเงินทุนของทั้งในรูปแบบของการกูยืมเพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มทุนหรือหุนโดยทั่วไปแลวแผนการเงินจะ

ประกอบดวย 

        งบกำไรขาดทุนลวงหนาครอบคลุมชวงเวลาหลายงวดในอนาคต 

        งบดุลลวงหนา 
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       งบกระแสเงินสดลวงหนาครอบคลุมชวงเวลาเดียวกันกับงบกำไรขาดทุนลวงหนา และงบประมาณเงินสด 

          2.2.2 ดานการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการทำงานของพนักงาน 

รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกตอง ของตัวเลขและการประเมินคาการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ขอหนวยงานในทุกระดับ ที่

เกิดขึ้นภายในขององคกร การตรวจสอบภายในเปนกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการควบคุมภายในผูตรวจสอบภายในจะ

เปนบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดแตงตั้งขึ้น ซึ่งอาจเปนสมาชิกสหกรณหรือบุคคลภายนอกได และมีความ

รับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการดำเนินการ  

  2.2.3 ดานความรูและทักษะดานบัญชี (Accounting Knowledge and Skills) หมายถึง ความรูที่เปน

สาระสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีเฉพาะดาน ความสามารถในการลงมือปฏิบัติแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน

ทางดานการบัญชี ไดอยางคลองแคลววองไว และมีประสิทธิภาพ ความรูเกี่ยวกับบัญชีการเงิน การรายงานทางการเงิน การ

บัญชีบริหาร ภาษีอากร การสอบบัญชีเพื่อเปนพื้นฐานหลักในการประกอบวิชาชีพ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน  

 คุณภาพภาพของรายงานทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่มีประโยชนตอผูใช ลักษณะเชิงปริมาณที่ทำให

ขอมูลในงบการเงินของกิจการเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน ผูบริหาร ผูลงทุน ผูถือหุน และเจาหนี้ชวยผูใชงบการเงินในการ

ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ศักยภาพการดำเนินงานขององคกรโดยรวม คุณภาพของรายงานการเงินที่ดีจะชวยใหผูใช รายงานทาง

การเงิน สามารถเขาใจในขอมูลที่นำเสนอ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ อันเปนไปตามความตองการ

รวมกันของผูใชงบการเงินสวนใหญ  

2.3.1 ความสามารถเปรียบเทียบได (Comparability) ผูใชสามารถใชประโยชนจากขอมูลทางการเงินมากยิ่งขึ้น 

โดยการเปรียบเทียบกับขอมลูทางการเงินที่คลายกัน ของกิจการอื่นสำหรับรอบระยะเวลารายงานเดียวกัน (Cross-Sectional 

Analysis)  

2.3.2 ความสามารถพิสูจนยืนยันได (Verifiability) กลาวคือ ผูสังเกตการณที่มีความรอบรูแตกตางกันและมีความ

เปนอิสระจากกันสามารถไดขอสรุปตรงกันวา ขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรมของปรากฏการณเชิงเศรษฐกิจที่นำเสนอ 

ทั้งนี้ความสามารถพิสูจนยืนยันไดสามารถกระทำทางตรงหรือทางออมได  

2.3.3 ความสามารถเขาใจได (Understandability) กลาวคือ ผูใชขอมูลทางการเงินจะสามารถเขาใจขอมูลทาง

การเงินนั้นเพื่อประโยชนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ตอเมื่อขอมูลนั้นถูกจัดประเภทกำหนดลักษณะ และนำเสนออยาง

ชัดเจนและกระชับ  

2.3.4 ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) กลาวคือ ขอมูลทางการเงินที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

สามารถทำใหผูใชตัดสินใจแตกตางไป ทั้งนี้ขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจนั้นควรสามารถนำมาใชในกระบวนการ

พยากรณเหตุการณในอนาคตหรือที่เรียกกันวาขอมูลนั้นมีคุณคาทางการพยากรณ (Predictive Value)  
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

     จิตรลดา สีหามาตย (2561) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีตอ

คุณภาพรายงานทางการเงิน ของหนวยงานภาครัฐในมุมมองของเจาหนาที่ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ผล

การศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ดานสภาพแวดลอมการควบคุมมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพ

รายงานทางการเงิน 2) ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานการประเมินความเส่ียงมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน 3) ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานกิจกรรมการควบคุมมีความสัมพันธเชิงบวกกบคุณภาพรายงานทางการ

เงิน 4) ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานสารสนเทศและการสื่อสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน 
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และ 5) ประสิทธิภาพการควบคุมภายในดานการติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการ

เงิน  

    จิรวุฒิ แดงสะอาด (2561) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะของนักบัญชีที่มีตอคุณภาพของ

รายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวาสมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะ

ทางการบริหารองคกร และการจัดการธุรกิจ มีอิทธิพลตอคุณภาพของรายงานการเงิน ดานความเขาใจได รอยละ 83.50 

สมรรถนะของนักบัญชี ดานทักษะทางปญญา ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะ ทางการบริหารองคกรและการ

จัดการ  

   ณัฏฐรมณ ศรีสุข (2560) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมที่มีผลตอความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานของผูทำบัญชีในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมใน

มิติดานการตรวจสอบภายในมีอิทธิพลทางบวกตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมในมิติดานการ

ทำและนำเสนอขอมูลทางบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจมีอิทธิพลทางบวกตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  

   สุภัทรตรา นัดสูงวงษ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางลักษณะเชิงคุณภาพของขอมูลทาง

การเงินตอภาพลักษณองคกรของธุรกิจ SMEs ใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาลักษณะเชิงคุณภาพดานความ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และ ดานความสามารถเปรียบเทียบได มีความสัมพันธกับภาพลักษณ องคกรโดยรวม และเมื่อ

วิเคราะหแตละดาน  

     สิริพรรณ โกมลรัตนมงคล (2562) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินของ

รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยทักษะของนักบัญชีและปจจัยระบบการควบคุมภายในสงผลตอลักษณะ

เชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ  

                       อุมาวดี เดชธำรงค (2561) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีตอความ

ไดเปรียบในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา คุณภาพรายงานทางการเงินดานความทันเวลาและความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดมีผลกระทบตอความ

ไดเปรียบในการแขงขันในทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิต 

 3  วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงิน

ของสหกรณการเกษตรประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ไดแก หัวหนาฝายการเงิน

และฝายบัญชี เจาหนาที่ฝายการเงินและฝายบัญชี ของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 คน ใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบปลายปด สรางตาม วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดท่ี

กำหนดขึ้น โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

Checklist ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทำงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะทางบัญชี

ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี แบบสอบถามมีลักษณะ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ

สมรรถนะทางการบัญชี 5 ดาน ประกอบดวย 

ทั้งนีข้อมูลใน ตอนที่ 2 ผูประเมินใหคะแนนระดับสมรรถนะทางบัญชีและคุณภาพรายงานทางการ เงินแบงเปน 5 ระดับ ตาม

วิธีของลิเคิรท (Likert) (วิชิต อูอน, 2550) 
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คาเฉล่ีย 4.51- 5.00  หมายถึง  ระดับสมรรถนะทางบัญชีอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51- 4.50  หมายถึง  ระดับสมรรถนะทางบัญชีอยูในระดับมาก               

คาเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง  ระดับสมรรถนะทางบัญชีอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51- 2.50  หมายถึง  ระดับสมรรถนะทางบัญชีอยูในระดับนอย  

คาเฉล่ีย 1.00- 1.50  หมายถึง  ระดับสมรรถนะทางบัญชีอยูในระดับนอยที่สุด 

หลักเกณฑในการแปลความหมายระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน  

คาเฉล่ีย 4.51- 5.00  หมายถึง  ระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51- 4.50  หมายถึง  ระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอยูในระดับมาก               

คาเฉล่ีย 2.51- 3.50  หมายถึง  ระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51- 2.50  หมายถึง  ระดับคุณภาพรายงานทางการเงินอยูในระดับนอย  

ค  า เ ฉล ี ่ ย  1 . 00 -  1 . 50   หมายถ ึ ง   ร ะด ั บค ุณภาพรายง านทางการ เ ง ิ นอย ู  ใ น ร ะด ั บน  อยท ี ่ สุ ด 

4.   ผลการศึกษาและอภิปาย 
 

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง

จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.30 และเปนเพศชายจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70เปนผูที่มีอายุอยูในชวง 20-29 ป 

จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70สวนใหญเปนผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.40เปนผู

ที่มีประสบการณการทำงาน 1-5 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 

แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชี  

สหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวม 
 

สมรรถนะทางการบัญช ี 𝒙𝒙� S.D 

ระดับ 

สมรรถนะทางการบัญช ี

1. ดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน 4.73 0.38 มากที่สุด 

2. ดานการตรวจสอบภายใน 4.69 0.41 มากที่สุด 

3. ดานความรูและทักษะดานบัญชี 4.71 0.49 มากที่สุด 

4. ดานจริยธรรมในวิชาชีพ 4.75 0.35 มากที่สุด 

5. ดานการทำและนำเสนอขอมูลทางบัญชีเพื ่อใชในการ

ตัดสินใจ 

4.67 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.34 มากที่สุด 
 

 ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดานโดยเรียง

ตามลำดับไดดังนี้ ดานจริยธรรมในวิชาชีพ ดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน ดานความรูและทักษะดานบัญชี ดานการ

ตรวจสอบภายใน และนอยที่สุด ไดแก ดานการทำและนำเสนอขอมูลทางบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจ ตามลำดับ ดังนี้ 
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สมรรถนะทางการบัญชี ด านจริยธรรมในวิชาชีพ ของผู ปฏิบัต ิงานดานบัญชี สหกรณการเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดย

เรียงตามลำดับไดดังนี้ สามารถประพฤติปฏิบัติ ครองตนใหถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ตระหนักถึงการรักษาความลับขององคกร และขอมูลที่ไมควรเปดแผตอผูอื่น มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทำความ

เขาใจสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ยึดมั่นในความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 

และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ มีการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถของตนใหทันสมัยอยูเสมอ  

 สมรรถนะทางการบัญชี ดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน ของผูปฏิบัตงิานดานบัญชี สหกรณการเกษตร 

จังหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดบัมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดบัมากที่สุดทุกขอ 

โดยเรียงตามลำดับไดดังนี้ สามารถวางแผนและควบคุมการเงนิ ใหบรรลุเปาหมายดวยการปรับเปล่ียนแผนงานใหเปนตาม

สถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

 สมรรถนะทางการบัญชี ดานความรูและทักษะดานบัญชี ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี สหกรณการเกษตรจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดย

เรียงตามลำดับไดดังนี้ มีทักษะที่ดีในการแกไขสถานการณที่ซับซอนขององคกรได มีความรูเกี่ยวกับบัญชีการเงินและรายงาน

ทางการเงิน 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา 

คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดานเชนกัน เรียงตามลำดับ ไดดังนี ้ ความสามารถเขาใจได ดาน

ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดานความทันเวลา และนอยที่สุด ไดแก ดานความสามารถ

เปรียบเทียบได ตามลำดับดังนี้  

 คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความสามารถเขาใจได 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงตามลำดับได

ดังนี้ เชื่อมั่นวาขอมูลที่นำเสนอในงบการเงิน สามารถแสดงใหผูใชงบการเงินเขาใจขอมูลไดถูกตองตรงกัน มีการจัดทำรายงาน

การเงินโดยมุงเนนใหผูใชสามารถเขาใจขอมูลที่นำเสนอและใชประโยชนในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนการ

นำเสนอในงบการเงินอยางถูกตองและครบถวนตรงประเด็น 

คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความสามารถพิสูจนยืนยันได โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงตามลำดับไดดังนี้ 

ใหความสำคัญกับการนำเสนอขอมูลที่สามารถตรวจสอบได สามารถใชขอมูลทางการบัญชีในการตรวจสอบการยนืยันยอดและ

การคำนวณผลลัพธได รายงานทางการเงินสามารถพิสูจนยืนยันไดทำใหผูที่มีความรูแตกตางกันสามารถไดขอสรุปตรงกันไดวา

ขอมูลเปนตัวแทนของปรากฎการณที่นำเสนอ คิดวาคุณภาพขอมูลทางการเงินสามารถใชในการสังเกตการณรายตางๆที่มี

ความรอบรูและความเปนอิสระสามารถไดขอสรุปตรงกัน คิดวางบการเงินที่ตรวจสอบ มีความถูกตองครบถวน ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 

 คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงตามลำดับไดดังนี้ 

คิดวาคุณภาพรายงานทางการเงินสามารถใชในการประเมินเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคตได คิดวาคุณภาพขอมูลทาง

การเงินสามารถใชในการตัดสินใจได 

 คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความทันเวลา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงตามลำดับไดดังนี้ สามารถจัดทำ
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และนำเสนองบการเงินไดทันเวลาเพื่อใหผูใชงบการเงินสามารถนำไปใชในการตัดสินใจได มีความรับผิดชอบในการปรับปรุง

แกไขรายงานทางการเงินใหมีความถูกตองเหมาะสม 

 คุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานความเปรียบเทียบได โดยภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยเรียงตามลำดับไดดังนี้ มีวิธี

ปฏิบัติทางบัญชีโดยใชหลักความสม่ำเสมอ  

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับคุณภาพรายงานทางการเงินของสหกรณ

การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา สมรรถนะทางการบัญชี โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการ

เงิน ของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช อยางมีนัยสำคัญ โดยมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง โดยพบวา 

สมรรถนะทางการบัญชีดานความรูและทักษะดานบัญชี มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงินดานความเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราวุฒิ แดงสะอาด (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะของนักบญัชทีี่

มีตอคุณภาพของรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะของนักบญัชี

ดานทักษะทางปญญา มีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชนกัน เนื่องจาก 

ความสามารถในการลงมือปฏิบัติแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางดานบัญชีไดอยางคลองแคลววองไว และ

มีประสิทธิภาพความรูเกี่ยวกับบัญชี เพื่อเปนพื้นฐานในการเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  

สมรรถนะทางการบัญชีดานจริยธรรมในวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพรายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พัชรทิตา นวลละออง (2561) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของความรูความสามารถและสมรรถนะหลักของนัก

บัญชีที่มีตอประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานทางการเงิน ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพดานจริยธรรมมีผลตอ

ประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทางการเงินของนักบัญชีเชนกัน เนื่องจาก จริยธรรมมุงประโยชนสวนตนและการปฏิบัติตน

อยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม  

สมรรถนะทางการบัญชีดานความรูและทักษะดานบัญชีและสมรรถนะทางการบัญชีดานการทำและนำเสนอขอมูล

ทางการบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจมีความสัมพันธ กับคุณภาพรายงานทางการเงนิ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐรมณ ศรี

สุข (2560) ที่ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมที่มีผลตอความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผูทำบัญชีในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  

สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมดานการทำและนำเสนอขอมูลทางบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจและสมรรถนะทางการบัญชี

สมัยใหมดานความรูและทักษะทางปญญามีอิทธพิลทางบวกตอความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เชนกัน เนื่องจาก การนำคุณภาพ

ขอมูลทางการบัญชีมาชวยในการตัดสินใจคุณภาพขอมูลทางบัญชีน้ันจะตองสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความนาเชื่อถือ

และปราศจากความลำเอียง 
 

 5 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 93.30 และเปนเพศชายจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีอายุอยู

ในชวง 20-29 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมาเปนผูที่มีอายุอยูในชวง 30-39 ป จำนวน 9 คน คิดเปนรอย

ละ 30.00 และนอยที่สุดไดแกผูที่มีอายุ 40-49 ป จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.40 รองลงมาเปนผูมีระดับการศึกษาปวช./ปวส./อนุปริญญา 

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และนอยที่สุดเปนผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

3.30 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีประสบการณการทำงาน 1-5 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา
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เปนผูมีระยะเวลาการดำรงตำแหนง 6-10 ป จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และนอยที่สุดเปนผูมีระยะเวลาการดำรง

ตำแหนง 16 ขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชี สหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยภาพรวม พบวา ระดับสมรรถนะทางการบัญชีของผูปฏิบัติงานดานบัญชีสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดานโดยเรียง

ตามลำดับไดดังนี้ ดานจริยธรรมในวิชาชีพ ดานการวางแผนและการควบคุมการเงิน ดานความรูและทักษะดานบัญชีดานการ

ตรวจสอบภายใน และ ดานการทำและนำเสนอขอมูลทางบัญช ี 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพรายงานทางการเงนิของสหกรณการเกษตร จงัหวัดนครศรีธรรมราช พบวา คุณภาพรายงาน

ทางการเงินของสหกรณการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุดทุกดานเชนกัน เรียงตามลำดับ ไดดังนี้ ความสามารถเขาใจได ดานความสามารถพิสูจนยืนยันได  
 

ขอเสนอแนะ  

1. ผูทำบัญชีของสหกรณการเกษตร จงัหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวทางในการเลือกหลังสูตร สำหรับการพัฒนาความรู

ความสามารถ 

2. สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองของผูทำบัญชีสหกรณการเกษตร จงัหวัดนครศรีธรรมราช ใหมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมในการประกอบวิชาชพี 
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การศึกษาแนวทางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายเสื้อทองถ่ิน 

กรณีศึกษา บริษัท Super Shirt จำกัด 

A Study of Strategic Guidelines for Increasing Local T-Shirt Sales 

A Case Study of Super Shirt Co., Ltd. 
 

ศศธิร บัวบญุ0

1 และ พีรพงษ ฟูศิริ2 

Sasithorn Buabun and Piraphong Foosiri 

 

บทคัดยอ 
     งานวิจัยนี ้เพื ่อศึกษาแนวทางกลยุทธในการเพิ ่มยอดขายเสื ้อทองถิ่น กรณีศึกษา บริษัท Super Shirt จำกัด โดยมี

วัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความตองการของลูกคาที่คาดหวังตอการพัฒนาสินคา คือการที่ลูกคา ตองการไดเสื้อทองถิ่น

ลายใหมไมซ้ำกับลายเดิมของปกอน 2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่ตองการซื้อเสื้อผาสำหรับคนในองคกร 3. เพื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับชองทางในการเลือกซื้อสินคาของลูกคาที่เปนหนวยงานราชการวาสวน ใหญตองการซื้อสินคาผานชองทางใด 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร จำนวน 1 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก และลูกคาที่ซื้อเส้ือทองถิ่นของบริษัท 

Super Shirt จำกัด จำนวน 120 คน โดยการทำแบบสอบถาม และนำขอมูลที่ได มาวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  คาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหแผนผังกางปลา และคิดกลยุทธทางเลือกโดยใช SWOT และ TOWS Matrix เพื่อทำการ

ประเมินทางเลือกใหเหมาะสมกับบริษัทมากที่สุด  
 

คำสำคัญ: เส้ือทองถิ่น, การตัดสินใจซื้อเส้ือผา, การเพิ่มยอดขาย, สวนประสมการตลาด, กลยุทธทางเลือก 

 

Abstract 
This study for strategic approach to increase local shirt sales, a case study of Super Shirt Company 

Limited. The objectives are as follows: 1. To study the needs of prospective customers for product 

development. It is customer don’t want to get a new local shirt as same pattern of the previous year. 2. 

To study the purchasing decision of customers who want to buy clothes for people in the organization. 3. 

To study about the channels for purchasing products from government agencies, which channel do their 

mostly purchase products. The sample group in this research consisted of 1 executive by in-depth interview 

and 120 customers who bought local shirts from Super Shirt Co., Ltd. by a survey, then take the data were 

analyzed by percentage, mean and standard deviation, analysis of fishbone diagram and come up with 

alternative strategies using SWOT and TOWS Matrix to evaluate the options that are most suitable for the 

company. 
 

Keywords: local shirts, clothing purchasing decisions, increase sales, marketing mix, alternative strategies. 
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1. บทนำ 

 

     บริษัท Super Shirt กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มตนจากการเปนชางเย็บเสื้อผา รับซอมเสื้อผา และรับจางทำแพ

ทเทิรน บล็อก เกี่ยวกับเสื้อผาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเนื้อผาตามแบบที่ลูกคาวาจาง ลูกคาที่มาจางทำแบบสวนใหญ

จะทำเกี่ยวกับธุรกิจขายสงเสื้อผาในตลาดใหญๆ อยางเชน โบเบขอนแกน ตลาด5อุดรธานี ประตูน้ำ เปนตน บริษัทมีการผลิต

เสื้อผา โดยแตละปจะมีการคาดการณในการผลิตอยูที่จำนวน 500,000 ตัว เริ่มผลิตชวงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกป 

เพื่อจำหนายในชวงเปดเทอมตน ของโรงเรียนชวงเดือนพฤษภาคม ป2563 โดยป 2563 และ 2564 เกิดปญหาการคาดการณ

ที่ผิดพลาด ทำใหสินคาคงคลังเหลือจำนวนมาก อีกทั้งในปจจุบันการสั่งซื้อสินคาจากลูกคาลดนอยลงอยางเห็นไดชัดเจน โดย

ยอดขายลดลงไปเกินครึ่ง สินคาที่ผลิตมาสต็อกไวรอขายใหกับลูกคาก็ยังคงคางสต็อกอยู ยอดการผลิต 500,000  ของทุกป ซึ่ง 

ป2560 มียอดขาย 496,000 ตัว ป2561 มียอดขาย 497,000 ตัว ป2562 มียอดขาย 497,500 ตัว ป2563 มียอดขาย 

100,000 ตัว และป2564 มียอดขาย 123,500 ตัว ทำใหสินคากลับเหลือเยอะเกินความตองการของลูกคา สงผลตอคาดการณ

ในการผลิตสินคาเพิ่มเปนไปไดยาก ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ1. เพื่อศึกษาความตองการของลูกคาที่คาดหวังตอการพัฒนา

สินคา คือการที่ลูกคา ตองการไดเสื้อทองถิ่นลายใหมไมซ้ำกับลายเดิมของปกอน 2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อของลูกคาที่

ตองการซื้อเส้ือผาสำหรับคนในองคกร 3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชองทางในการเลือกซื้อสินคาของลูกคาที่เปนหนวยงานราชการวา

สวนใหญตองการซื้อสินคาผานชองทางใด เพื่อใหไดแนวทางใหธุรกิจมีศักยภาพมากขึ้น มีความไดเปรียบทางการแขงขัน ลูกคา

รับรูเกี่ยวกับคุณภาพสินคา การบริการ รวมถึงการเขาถึงสินคาไดงายดวยการติดตอทั้งออนไลนและมาสั่งซื้อดวยตนเอง มีการ

บริหารจัดการสินคาในสต็อกใหสามารถนับจำนวนสินคาคงเหลือ และสะดวกตอการ หาสินคา เพื ่อความรวดเร็วในการจัด

สินคาตามคำส่ังซื้อ และเพื่อใหสามารถขยายฐานลูกคารายใหม และยังคงลูกคาเดิมไวดวยการบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการรับคำ

สั่งซื้อ การบรรจุสินคา และจัดสงดวยความรวดเร็วใหทันตอการใชงานของลูกคา สามารถทำใหลูกคาที่เคยซื้อแลวกลับมาซื้อ

ซ้ำได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     กระบวนการในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือก ที่ผู ตัดสินใจมีอยู ซึ ่งเปนทางเลือกที่ไดมีการ

ประเมินแลววาเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยมีการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน ดังนี้ การรับรูปญหา (Problem Recognition) 

คือ การที่ผูบริโภครูถึงปญหาหรือสิ่งที่ 12 ตนเองตองการเพื่อตอบสนองความตองการบางอยางที่อาจเกิดจากการกระตุนจาก

ภายในหรือ ภายนอก การแสดงหาขอมูล (Information Search) เปนการศึกษาหาความรูเพื่อหาทางเลือกใน การแกปญหา

นั้น ซึ่งสามารถหาขอมูลไดจากหลายแหลง เชน ถามคนในครอบครัว ญาติ เพื่อ ผูเชี่ยวชาญ โฆษณา การแสดงสินคา การ

คนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต การทดลองใชดวยตนเอง เปนตน การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เปน

การน าทางเลือกที่แสวงหามาได จากขั้นตอนกอนหนา นำมาวิเคราะห ประเมิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสินคาหรือ

บริการ ที่สามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการไดดีที่สุด ทำใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค การตัดสินใจซื้อ 

(Purchase Decision) เปนขั้นตอนที่ไดหลังจากการที่มีการประเมิน ทางเลือกมาแลว และเปนขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให

ผูบริโภคไดสินคาหรือบริการนั้นไปใช แต ระหวางการตัดสินใจจะมีปจจัยเกี่ยวของ 3 ปจจัย คือ 1. ทัศนคติของบุคคลอื่น ที่

อาจสงผลทั้ง ดานบวกและลบกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคได2. สถานการณที่คาดคะเนไว เปนการ คาดการณสถานการณ

ของผูบริโภคมาตั้งแตแรก 3. สถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว เชน เลือก มาแลววาตองการสินคา A แตมาถึง สินคา B เกิดลด

ราคา จึงอาจมีผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการตัดสินใจได พฤติกรรมหลังการซื้อสินคาหรือบริการ (Post Purchase 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1837



Behavior) เปนการติดตามผล หลังจากที่ผูบริโภคไดนำสินคาหรือบริการไปใชเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถเกิดผลไดทั้งสองทาง 

คือ ผูบริโภครูสึกพึงพอใจในสินคาหรือบริการ หรือ ผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจในสินคาหรือบริการ เพราะหากถาผูบริโภคพึง

พอใจจะทำใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ำได แตถาหากผูบริโภคไมพึงพอใจ อาจเกิดผลเสียมากกวา (Walters, 1978) 

     พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทำการคนหา การซื้อ การใชการ ประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและ

บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขาหรือ การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำ ของคนที่เกี่ยวของกับ

การซื้อและการใชสินคา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช ของ

ผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภค ไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ และ

คณะ, 2541 อางถึงใน บุษกร หวังดี, 2563, หนา 7) 

     แองเจิล คอลแลต และแบลคเวลล ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมา

อยูกอนแลว และซึ่งมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทำดังกลาว (Engel Kollat and Blackwell, 1968) 

     ชิฟแมน และคะนุค ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการ

เสาะหา ซื้อ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนอง

ความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภค

สินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทำไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน (Schiffman and 

Kanuk, 1987) 

     คอตเลอรไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา เปน เครื่องมือในการบริหารจัดการของกิจการที่ใชโนมนาว

ใจลูกคาในการขายผลิตภัณฑ และทำให กิจการบรรลุวัตถุปะสงคดานการตลาดของกจิการในตลาดเปาหมาย ซึ่งหมายถึง ตัว

แปรทาง การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งกิจการใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจแก กลุมลูกคาเปาหมาย โด

ยมส่ีวนประสมทางการตลาดเปนตัวส่ือสารขอมูลระหวางผูขายและ ผูบริโภคที่มีศักยภาพเพื่อชักจูงทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ซื้อ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด (Kotler, 2000 

อางถึงใน  ภรนนท แดงขาว, 2559. หนา 10) 

     คอตเลอร ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือที่สำคัญ ทางการตลาดของธุรกิจในการที่จะทำใหประสบ

ความสำเร็จทางดานการตลาดตามที่ตั้ง วัตถุประสงคใหตรงตามกลุมเปาหมายที่กำหนด และไดแบงสวนประสมทางการตลาด

ออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ เรียกวา 4P's ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย(Place) และ 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, 1997 อางถึงใน  ภรนนท แดงขาว, 2559. หนา 10) 

     ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นออนไลน กรณีศึกษาราน Clothespress มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและหา

แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และสามารถพัฒนาธุรกิจใหมีศักยภาพเพิ่มขึน้ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นออนไลน ซึ่งในปจจุบันไมไดแขงขันกันเฉพาะเรื่องของคุณภาพ

และราคาเทานั้น แตยังตองมีกลยุทธในการขาย มีความแปลกใหมและปรับตัวทันยุคทันสมัยอีกดวย จากการศึกษาพบวาใน

กรณีของรานขายเสื้อผาแฟชั่นออนไลน CLOTHESPRESS ดำเนินธุรกิจโดยมุงเนนยอดขาย กำไรและตนทุนที่เปนราคาซื้อมา

ของสินคาตอตัวเทานั้น ไมมีหลักการในการกำหนดราคาขาย ไมมีการนำตนทุนอื่น เชน คาเดินทาง คาโฆษณา ตนทุนสินคา

คางสต็อก มาคำนวณดวย ทำใหเขาใจวาธุรกิจมีกำไร แตแทจริงแลวธุรกิจกำลังขาดทุน และขาดการบริหารจัดการสินคาคง

คลัง ขาดการวางแผนในการจัดซื้ออยางเปนระบบ ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลังเชนเดียวกันกับกรณีศึกษาของ

ผูวิจัย (ศุภวรรณ บุญเจริญ, 2559) 

     การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม หรือพอใจเพื่อทีจ่ะ

ไดนำไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตาม วัตถุประสงคที่ตองการ หรือแกไขปญหาได ( บุษกร หวังดี, 2563, หนา 6 ) 
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3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณคือ ผูบริหารบริษัท Super Shirt จำกัด ซึ่งมีผูบริหารเพียงคนเดียว 

และการเก็บแบบสอบถามลูกคาของบริษัท Super Shirt จำกัด ซึ่งเปนหัวขอเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

พฤติกรรมของผูบริโภค คือ  ลูกคาที่ซื้อเสื้อทองถิ่นจากบริษัท Super Shirt จำกัด กำหนดขนาดตัวอยางตามแนวคิดของ 

Toro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  คาความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 จึงไดจำนวนกลุมตัวอยาง 120 คน 

     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยไดเลือกใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยการสรางแบบสอบถาม

ขึ้นมาสอบถามผูบริโภคที่ซื้อเสื้อวัฒนธรรมบริษัท Super Shirt จำกัด ในสวนของแบบสอบถามผูบริโภคแบงออกเปน 3 สวน  

ดังนี้ สวนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวเปนแบบเลือกตอบ (Check Lists)  เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด (7Ps) ของบริษัทSuper Shirt จำกัด 

เปนการศึกษาระดับความคิดเห็นดวยมาตรทัศนคติโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรท 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (6W+1H) ของบริษัท Super Shirt จำกัด เปนคำถามลักษณะปลายปด

และปลายเปด แบบตรวจรายการ(Check List) 

     เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตการณผูบริหารในระหวางการ

สัมภาษณ โดยแบงคำถามที่ใชในการสัมภาษณเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจและการวิเคราะหปจจัย

ภายในภายนอกขององคกร สวนที่ 2 สวนประสมการจัดการดานการตลาด และสวนที่ 3 การแขงขันของธุรกิจในปจจุบันที่มี

ผลตอบริษัท (Five Force Model) 

     สำหรับวิธีการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากการจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย 

(Analytic Induction) โดยนำขอมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนำมาตีความหมายและสรางขอสรุปจาก

ขอมูล สวนขอมูลที่ไดจากการทำแบบสอบถาม ทำการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เมื่อไดขอมูลครบทั้งจากการสัมภาษณและการทำแบบสอบถามแลว นำขอมูลมาวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยใช

แผนผังกางปลา ทำการรวบรวมสาเหตุของปญหาและผลกระทบเปนแผนผังกางปลา เพื่องายตอการวิเคราะหปญหาแตละ

หัวขอ เพื่อวิเคราะหโดยการใช SWOT Analysis ทำการวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคกร และทำ TOWS Matrix 

เพื่อการสรางกลยุทธใหม จากนั้นทำการประเมินทางเลือกใหเหมาะสมกับบริษัทที่สามารถเพิ่มยอดขายได 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณสามารถสรุปประเด็นผลการศึกษาไดดังนี้ 

     ผลการศึกษาลักษณะปจจัยสวนบุคคลของลูกคาบริษัท Super Shirt จำกัด โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง มีอายุการกอตั้งธุรกิจ/องคกรที่ทำงานอยู ระหวาง 2-5 ป ทำงานภาครัฐ เปนเจาของกิจการ มีปริมาณในการซื้อ

สินคาเฉล่ียตอป อยูที่จำนวน 51-100 ตัว  

     ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) ของลูกคาบริษัท Super Shirt จำกัด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ตอระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียวคือ ดานกระบวนการ และสวนใหญมีความคิดเห็น

ตอระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพ 
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     ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (6W+1H) ของลูกคาบริษัท Super Shirt จำกัด โดยภาพรวมผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกเสื้อทองถิ่นตามสีประจำโรงเรียน ตัดสินใจซื้อจากเครดิตใน

การชำระคาสินคา ทำการซื้อกอนเปดภาคเรียนที่ 1 (ชวงเดือนมีนาคม-เมษายน) ทำการเลือกซื้อโดยการโทรสั่งจากบริษัท

โดยตรง ซึ่งตัดสินใจซื้อจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชสินคา และตัดสินใจซื้อจากการที่บริษัท Super Shirt จำกัด ใหเครดิต

ในการผอนชำระเปนเวลานาน  

     การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพสามารถสรุปประเด็นผลการศึกษาไดดังนี้ 

     ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารบริษัท Super Shirt จำกัด โดยผูบริหาร พยายามทำการขยายฐานลูกคาใหมีความหลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหแบรนดเปนที่รูจัก ในปจจุบันองคกรมีรายไดลดลงและมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น จึงพยายามที่จะแกปญหาโดยการ

ลดการจางพนักงาน พนักงาน 1 คนจึงตองทำงานใหไดหลากหลาย จุดแข็งของบริษัทคือบริษัทมีสต็อกสินคาขนาดใหญ ลูกคา

สั่งซื้อก็สามารถจัดสงไดทันทีอยางรวดเร็ว สวนจุดออนไมมีการจัดโปรโมชั่นใหมๆใหกับลูกคา ปจจัยภายในและภายนอก

องคกร ภาพรวมของบริษัทมียอดขายที่ลดลง จากการที่ลูกคาเวนชวงในการซื้อทำใหสินคาคางในสต็อกจำนวนมาก ในสวน

ของปจจัยภายนอก บริษัทพยายามขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น โดยกลุมเปาหมายใหมเปนลูกคาที่มีลักษณะใกลเคียงกับลูกคากลุม

เดิม 

     สวนประสมการจัดการดานการตลาด บริษัทตองการที่จะผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ มีรูปแบบมาตรฐาน ราคาเหมาะสม 

เพื่อใหลูกคาซื้อไปขายตอไดงาย เนนขายจำนวนเยอะ สวนของการสั่งซื้อสินคาเนนใหลูกคามีความสะดวก สั่งซื้องายดวยการ

โทรสั่งกับโรงงานโดยตรง พนักงานที่ดูแลเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อสินคาจะมีการเนนย้ำใหมีความละเอียดรอบคอบคอนขางมาก 

เพื่อลดความผิดพลาดเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อและการบริการใหมากที่สุด การจัดโปรโมชั่นใหเครดิตกับลูกคา เพื่อใหลูกคา

หนวยงานภาครัฐไดมีเวลาทำเรื่องเบิกไมตองสำรองจายเอง และลูกคาที่ซื้อไปขายตอไดรับสินคาไปจำนวนมากเพื่อนำไปขาย

ตอและชำระเงินเมื่อขายสินคาได สวนของลักษณะทางกายภาพจะเนนย้ำไปที่ความสะอาด ปลอดโปรง ใหความรูสึกสบายเมื่อ

เขาโรงงานมาส่ังซื้อสินคา 

     สวนการแขงขันของธุรกิจในปจจุบันที่มีผลตอบริษัท (Five Force Model) ธุรกิจเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญคูแขงที่จะ

เขามาใหมนั้นเปนไปไดยาก ในสวนของคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ก็พยายามที่จะปรับตัวใหทันอยูเสมอ มีการเตรียม

รับมือกับการตอรองลูกคาดวยการใชเครดิตในการชำระเงิน และลดราคาในกรณีที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก จากการที่ใหเครดิต

กับลูกคาได ทางบริษัท Super Shirt จำกัด ก็ไดเครดิตจากผูผลิตผามาอีกทีเชนกัน ทำใหชะลอการจายได และสวนของสินคา

ทดแทนนั้น เปนสินคาที่ตางรูปแบบกัน แตใชแทนกันได จึงจำเปนที่จะตองออกแบบลายเส้ือใหมๆใหลูกคาไดเลือกซื้อ 

    เมื ่อไดขอมูลจากการทำแบบสอบถามและการสัมภาษณแลว ผู วิจัยไดวิเคราะหโดยใชแผนผังกางปลา (Fishbone 

Diagram) เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นได ดังนี้ สาเหตุของปญหา สามารถสรุปไดดังนี้  

     1. M – Man ปจจัยดานพนักงาน ลูกคาไดรับสินคาไมครบตามคำส่ังซื้อ และไดรับสินคาผิดจากแบบที่ส่ัง เกิดจากพนักงาน

ขาดความรอบคอบในการทำงาน ไมตรวจสอบรายการกอนแพ็กสินคาจัดสง 

     2. M – Machine ปจจัยดานเครื่องจักรที่ใชในการผลิตจักรเย็บผาเมื่อใชงานเปนเวลานานทำใหมีการเสื่อมสภาพลงและ

พนักงานใหมที่ฝกเย็บผายังไมชำนาญ ทำใหจัดสงสินคาใหกับลูกคาไมทันตามนัดหมาย เพราะตองรอใหชางซอมจักรมาแกไข

ใหใชเวลาคอนขางนานในการดำเนินการ 

     3.  M – Material ปจจัยดานวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเส้ือ มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูผลิตไดปดตัวลงไปหลายราย จึงทำ

ใหผูผลิตผามวนพิมพลายมีนอยกวาความตองการของโรงงานผลิตเส้ือผา 

     4. M – Method ปจจัยดานกระบวนการในการทำงาน มี 2 สาเหตุ สาเหตุแรกคือ มีชองทางการขายออนไลนเพียง

ชองทางเดียว ทำใหลูกคาไมสะดวกในการเลือกซื้อ ติดตอขอดูแบบสินคาไดยาก สาเหตุตอมา เกิดจากการคาดการณการผลิต

ที่ผิดพลาด ทำการผลิตมากเกินจำนวนที่ขายได ทำใหเกิดปญหาดานการจัดเก็บตามมา 
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     5. E – Environment ปจจัยดานสภาพแวดลอม สาเหตุจากการโรคระบาด Covid-19 สงผลใหโรงเรียนปดทำการเรียน

การสอน เนื่องจากสภาพแวดลอมเส่ียงตอการติดเชื้อ  

     การกำหนดกลุยทธดวย TOWS Matrix ของ บริษัท Super Shrit จำกัด สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

 

ตารางที่1 TOWS Matrix การวิเคราะหเพื่อสรางกลยุทธทางเลือกในการแกไขปญหา 

 

ปจจัยภายใน 

 (Internal Factors) 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายนอก 

(External Factors) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. รูปแบบและลายเส้ือมีใหเลือก

หลากหลาย 

2. สินคามีคุณภาพดี การตัดเยบ็ประณีต 

3.  สามารถผลิตตามความตองการของ

ลูกคาได 

4. บริษทัใหเครดิตลูกคาในการซื้อสินคา 

5. บริษทัมีบรกิารหลังการขายที่ดี เชน 

สามารถนำเส้ือที่ซื้อไปแลวมาเปล่ียนได 

โดยไมมีเงื่อนไข 

6. ความสามารถในการออกแบบ 

จุดออน (Weakness) 

1. ชองทางการจัดจำหนายนอย 

2. พนกังานไมเพียงพอ  

3. พนกังานตัดเย็บมีทักษะไมเพียงพอ

ตอจำนวนการผลิต 

4. เงินทุนไมเพยีงพอ 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. ความกาวหนาของเทคโนโลยีดาน

การผลิต 

2. ชองทางการจัดจำหนายที่เพิม่

มากขึ้น 

SO 

1. S6xO2 กลยทุธระดับหนาที่ ดานผลิต

สินคา ใชเทคโนโลยีในการออกแบบ 

ผสมผสานกับเครื่องจักร 

2. S2xO3 กลยทุธระดับองคกร กลยุทธ

เติบโตขยายตลาด บริษทัผลิตสินคาที่มี

คุณภาพ ตองการขยายตลาดไปยัง

ตางประเทศ 

WO 

1. W1xO3 กลยุทธระดับหนาที่ ดาน

การตลาด เพิ่มชองทางการจัดจำหนาย

ในทกุแพลตฟอรม 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. มาตรการภาครัฐจำกดักิจกรรม

หลายอยาง เนือ่งจากควบคุมการ

แพรเชื้อของโรคระบาด 

2. คูแขงในอตุสาหกรรมเยอะ 

เนื่องจากธรุกิจสามารลอกเลียนแบบ

ไดงาย 

3. พฤตกิรรมผูบริโภคเปล่ียนไป 

ST 

1. S3xT2 กลยทุธระดับหนาที่ ดาน

ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากคูแขงใน

อุตสาหกรรมเพิม่ขึ้น บรษิัทจงึตองหาคน

ที่มีทกัษะการตดัเย็บและความสามารถ

ในการจัดสงสินคาตามรายการส่ังซื้อ เพื่อ

รองรับการผลิตตามความตองการของ

ลูกคา 

2. S6xT2 กลยทุธระดับหนาที่ ดาน

การตลาด จัดแคมเปญสินคาลายลิมิต

เต็ด ในแตละชวงเทศกาล 

WT 

1. W1xT2 กลยุทธระดับหนาที่ ดาน

การตลาด คิดใหเร็ว ขายใหเรว็ เปล่ียน

ใหเร็ว ผลิตสินคาใหเร็วกวาคูแขง 
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  ตารางที่ 1 สามารถอธิบายรายละเอียดกลยุทธทางเลือกไดดังนี้ 

     กลยุทธ SO1 (S6xO2) กลยุทธระดับหนาที่ ดานการผลิตสินคา ใชเทคโนโลยีในการออกแบบ ผสมผสานกับเครื่องจักร 

บริษัทมีความสามารถในการออกแบบเส้ือลายใหมได และทำการผลิตสินคาดวยเทคโนโลยีใหมจากการพมิพลายผาเองโดยทีไ่ม

ตองส่ังผานผูผลิตอีกที 

     กลยุทธ SO2 (S2xO3) กลยุทธระดับองคกร กลยุทธเติบโตขยายตลาด บริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพ การตัดเย็บที่ประณีต 

มีเอกลักษณความเปนเส้ือทองถิ่น ตองการขยายตลาดไปยังตางประเทศ เปนการเพิ่มชองทางในการขายใหม 

     กลยุทธ WO1 (W1xO3) กลยุทธระดับหนาที่ ดานการตลาด เพิ่มชองทางการจัดจำหนายในทุกแพลตฟอรมที่เปนชองทาง

ในการขายออนไลน เพื่อใหเขาถึงลูกคาไดงายและสะดวกมากขึ้น 

     กลยุทธ ST1 (S3xT2) กลยุทธระดับหนาที่ ดานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากคูแขงในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น บริษัทจึงตองหา

คนที่มีทักษะการตัดเย็บและความสามารถในการจัดสงสินคาตามรายการสั่งซื้อ เพื่อรองรับการผลิตตามความตองการของ

ลูกคา 

     กลยุทธ ST2 (S6xT2) กลยุทธระดับหนาที่ ดานการตลาด จัดแคมเปญสินคาลายลิมิตเต็ด ในแตละชวงเทศกาล 

     กลยุทธ WT1 (W1xT2) กลยุทธระดับหนาที่ ดานการตลาด คิดใหเร็ว ขายใหเร็ว เปลี่ยนใหเร็ว ออกแบบสินคาใหมกอน

คูแขง ผลิตสินคาใหเร็วทันตอความตองการของลูกคา 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาแนวทางกลยุทธในการเพิ่มยอดขายเสื้อทองถิ่น กรณีศึกษาบริษัท Super Shirt จำกัด 

ผูวิจัยไดแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน คือ เก็บแบบสอบถามจากลูกคาและสัมภาษณผูบริหาร ดังนี้ 

     การเก็บแบบสอบถามจากลูกคา จำนวน 120 คน พบวา ดานขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามโดยสวน

ใหญเปนเพศหญิง จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.83 อายุการกอตั้งธุรกิจ/องคกรทีท่ำงานอยู มีอายุระหวาง 2-5 ป จำนวน 

57 คน คิดเปนรอยละ 47.50 ประเภทของธุรกิจ ภาครัฐ จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 55.00 ตำแหนงที่ดำเนินงานในธุรกิจ 

เปนเจาของกิจการ จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 42.50 ปริมาณในการซื้อสินคาเฉลี่ยตอป จำนวน 51-100 ตัว จำนวน 41 

คน คิดเปนรอยละ 34.17 

     สวนที่ 1 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือทองถิ่นของบริษัท Super Shirt จำกัด มีทั้งหมด 7 ดาน 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพ ผูบริโภคไดตอบแบบสอบถามอยูในเกณฑคาเฉลี่ย 2.50 – 5.00 จัดอยูในระดับความสำคัญปานกลางไป

จนถึงสำคัญมากที่สุด แสดงถึงการที่ผูบริโภคไดคำนึงถึงความสำคัญทุกขอไมมีระดับนอยหรือนอยที่สุด 

     สวนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.00 เลือกซื้อสินคาตามสีประจำโรงเรียน จำนวน 47 คน คิดเปนรอย

ละ 39.17 ตัดสินใจซื้อจากเครดิตในการชำระคาสินคา จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 59.17 ซื้อกอนเปดภาคเรียนที่ 1 (ชวง

เดือนมีนาคม-เมษายน) จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 50.00 โทรส่ังจากบริษัทโดยตรง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 63.33 

ตัดสินใจซื้อจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชสินคา จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 55.83 ใหเครดิตในการผอนชำระเปน

เวลานาน จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 40.00 

     บทสัมภาษณผูบริหาร ผูวิจัยไดทำการสัมภาษณผูบริหารซึ่งเปนเจาของกิจการเพียงคนเดียว พบวา องคกรประสบปญหา

เรื่องยอดขายลดลง เนื่องจากโรงเรียนปดจากโรคระบาด Covid-19 ทำใหตนทุนเพิ่มมากขึ้นจากการเก็บสต็อกสินคาคงคลังที่
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ขายไมไดจากการคาดการณการผลิต จึงตองทำการลดตนทุนดวยการลดพนักงานลงทำใหเกิดความผิดพลาดในการทำงาน

ตามมา สินคาในสต็อกมีจำนวนมาก เมื่อลูกคาสั่งซื้อก็สามารถจัดสงไดทันทีไมตองรอการผลิต สวนโปรโมชั่นที่ใหกับลูกคามี

นอยมาก สวนใหญจะเนนการใหเครดิตกับลูกคาเปนหลัก บริษัทไดทำการผลิตสินคาแบบใหมเพื่อสรางกลุมเปาหมายใหมที่อยู

ในกลุมใกลเคียงกับลูกคากลุมเดิม ถึงแมจะมีการขึ้นราคาจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตก็ยังสามารถขายได เพียงแตมีการ

ปรับเปลี่ยนราคาใหกับลูกคาที่ซื้อจำนวนมากนอยตางกัน การซื้อขายสินคาจะเนนไปที่การโทรสั่งเปนหลัก และเพิ่มชองทาง

ออนไลนมาใหมอีกชองทางคือแอปพลิเคชั่น Line ใชเพื่อเปนหลักฐานการส่ังซื้อไดดวย ชวงหลังบริษัทไดใหความสำคัญกับการ

อบรมพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อการบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคา การเขามาของธุรกิจรายใหมนั้นเปนไปไดยาก 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญมีตนทุนที่สูง สวนคูแขงเดิมจำเปนตองตามใหทันอยูเสมอ 

     ผูวิจัยไดทำการประเมินทางเลือกซึ่งผูวิจัยเปนคนกำหนดหลักเกณฑโดยเกณฑที่เลือกใชประเมินถูกคิดขึ้นมากจาก 

แบบสอบถาม บทสัมภาษณ รวมไปถึงการเก็บขอมูลดวยการสังเกตการทำงานของ บริษัท Super Shirt จำกัด เลยไดกลยุทธ

แนะนำที่เหมาะสมกับบริษัทได 2 กลยุทธ ดังนี้ 

     กลยุทธแนะนำที่ 1 WT1 คือ กลยุทธระดับหนาที่ ดานการตลาด คิดใหเร็ว ขายใหเร็ว เปลี่ยนใหเร็ว เปนการดำเนินงานที่

ทันตอความตองการของลูกคา ผลิตสินคาใหเร็วกวาคูแขง โดยการสรางระบบการทำงานแบบใหม ที่ไมตองรอการสั่งซื้อหรือ

รอสินคาหมดสต็อกกอนคอยเริ่มทำ สามารถคิดแบบ และคาดการณความนาจะเปนไวลวงหนาเพื่อใหทันตอเทรนดปจจุบัน 

เรามีลูกคาที่เปนลูกคาประจำอยูแลว จึงใชขอมูลจากลูกคาเพื่อมาตอบสนองตอความตอการของลูกคาใหตรง และรวดเร็ว

ทันใจมากยิ่งขึ้น เชน ชวงที่ละครไทยยอนยุคมีกระแสดี เราสามารถนำกระแสตอนนั้นมาออกแบบสินคาได เพราะตัวสินคาเอง

มีความเปนไทยอยูแลวจึงงายที่จะประยุคเขากันได 

     กลยุทธแนะนำที่ 2 SO2 คือ กลยุทธระดับองคกร กลยุทธเติบโตขยายตลาด บริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพ งานเย็บประณตี 

ตองการขยายตลาดไปยังตางประเทศ ดวยเอกลักษณของตัวเสื้อเองที่มีความเปนไทยบนลายเสื้อ สื่อจากการออกแบบลายที่

มองแลวรูทันทีวาเปนเสื้อทองถิ่นของไทย จากตลาดลูกคาในไทยกลุมเปาหมายก็มีการเกาะกลุมกันอยูไมมากคือ กลุมนักเรียน 

ขาราชการ และหนวยงานรัฐ จึงตองการที่จะขยายฐานลูกคาเพิ่ม โดยการสรางลูกคากลุมเปาหมายใหม จากความเปนไปไดคือ 

ชาวตางชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยสวนใหญชอบแตงกายใหมีความเปนไทย และเสื้อผาที่สวมใสตองเนนความสะดวกสบาย 

ลวดลายเปนเอกลักษณของไทย รูปแบบทันสมัยใสงาย ตัวอยางเชน กางเกงลายชาง ที่มีสัญลักษณที่บอกวาเปนไทยคือชาง 

ลักษณะบางเบาเหมาะกับอากาศในประเทศไทย เปนไดทั้งของฝากอีกดวย แตกลยุทธการเติบโตที่ผูวิจัยตองการจะส่ือคือ เพิ่ม

การขายในชองทางที่ชาวตางชาติที่เปนลูกคากลุมเปาหมายใหม จะเขาถึงไดมีชองทางใดบาง พยายามแทรกการโฆษณาเขาไป

ใหไดมากที่สุด และทำการจัดสงสินคาขามประเทศใหเปนเรื่องงาน ลูกคาเห็นแลวมีความรูสึกอยากส่ังซื้อ 

     ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาในการทำวิจัยครั้งนี้คือ 1.การจัดเก็บแบบสอบถาม เนื่องจากทางลูกคาทางรานเปนกลุมระดับ

แมคาสง เวลาสั่งซื้อสินคามีเวลาจำกัด ทำใหแบบสอบถามสวนใหญลูกคาไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 2. 

ผูบริหารตองพยายามแสวงหานวัตกรรมใหมๆหรือขยายฐานกลุมเปาหมาย เพื่อมาใชในการบริหารงานและผลิตสินคา 

     ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งตอไป ทางผูวิจัยเห็นวาควรจะเพิ่มเติม 1. ควรศึกษาการวิเคราะหสินคาคงคลังโดยใช

หลักการ ABC - FSN Analysis สำหรับการดูแลควบคุมสินคาคงคลังและประหยัดคาใชจายที่เกินความจำเปน 2. ควรมีการ

เปรียบเทียบกับรานคาอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหทราบถึงความแตกตางและความไดเปรียบเสียเปรียบในการ

ใหบริการ 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศิรกาญจน  ไชยประสิทธิ0์1 

Sirakarn Chaiprasit 2 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิว แบรนด Pichlook 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามิน

บำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริโภคอาหารเสริมแบรนด Pichlook 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยเลือกวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน (Inferential Statistics) คือ ประกอบดวย t –test, One – way ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหสมมติฐานที่ไดตั้งไว ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวา ทุกดานสงผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยเฉพาะปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ (product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และ

ดานสถานที่ (Physical Evidence) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 3) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

ของผูบริโภคทุกดานมีผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสรมิประเภท วิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, อาหารเสริม, วิตามินบำรุงผิว, ปจจัยประชากรศาสตร, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม

ของผูบริโภค 

Abstract 
Research on factors influencing the purchase decision of consumers of vitamin supplements skincare 

brand Pichlook brand in Bangkok. has a purpose 1) To study the demographic factors affecting the 

purchasing decision of the Pichlook brand of vitamin supplements for skincare products of consumers in 

Bangkok. 2) to study the factors of marketing mix affecting the purchasing decision of Pichlook brand of 

vitamin supplements for skincare products of consumers in Bangkok and 3) To study the behavior of 
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consumers affecting the purchasing decision of Pichlook brand of vitamin supplements for skincare products 

of consumers in Bangkok. The sample used was 400 consumers of Pichlook brand food supplements in 

Bangkok by purposive sampling. Data were analyzed using descriptive statistics consisting of frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. and inferential statistics consisting of t-test, one-way ANOVA, 

and multiple regression analysis to analyze the hypothesis The results of the study revealed that 1) 

Demographic factors found that all aspects had a statistically significant effect on consumers' purchasing 

decisions of Pichlook brand of vitamin skincare supplement products in Bangkok at 0.05 level and 2) a mix 

of factors. market, In particular, the marketing mix of products (product), price (price), distribution channel 

(Place), marketing promotion (Promotion), and location (Physical Evidence) influences the decision to 

purchase dietary supplements. Types of vitamins for skin nourishing the brand Pichlook of consumers in 

Bangkok at the confidence level of 95% and 3) consumer's purchasing behavior of dietary supplements in 

all aspects influenced the purchasing decision of dietary supplement products. Pichlook brand skin vitamins 

for consumers in Bangkok. statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: purchase decision, dietary supplement, skin-nourishing vitamins, Demographic factors, 

marketing mix factors, consumer behavior 

 

1. บทนำ 

 

 กระแสการรักสุขภาพที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งผูคนหันมาใหความสำคัญกับการเอาใจใสสุขภาพ

รางกายเพิ่มมากขึ้น และผูสูงอายุที่มีจำนวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตางหันมาใหความสำคัญกับสุขภาพเพราะตองการมี

สุขภาพที่ดีและแข็งแรงปลอดภัยจากโรคตาง ๆ ดวยการทานผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารเติมเต็มใน

แตละวัน จากแนวคิดที่วา "การดูแลใสใจสุขภาพนั้นยอมดีกวาหาหนทางรักษาโรคภัยยามเจ็บปวยในภายหลัง" ถึงแมเศรษฐกิจ

จะมีการชะลอตัวลงบาง แตผูบริโภคยังมีกำลังซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารไดอยางตอเนื่อง กลายเปนกระแสความนิยมมากขึ้น 

(ธัญปวีณ รัตนพงศพร, 2561) ไดรับความนิยมสูงในตลาดศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ศึกษา

โครงสรางรายไดและการแขงขันของธุรกิจผลิตภัณฑอาหารเสริมของไทย พบวา เปนธุรกิจที่เติบโตตอเนื่องและทำกำไรได

คอนขางดี โดยในชวง 5 ปที่ผานมาเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป และธุรกิจนี้ยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นตน (Gross profit 

margin) ไดคอนขางสูงประมาณรอยละ 40-50 ตอรายได จากขอมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมของไทยที่จดทะเบียน

กับกระทรวงพาณิชยในป พ.ศ. 2560 พบวา มีรายไดรวมอยูที่ 8.7 หมื่นลานบาท มีผูประกอบการจำนวนกวา 6,300 รายโดย

เจาตลาดเปนของผูประกอบการรายใหญเพียง 10 ราย ซึ่งกินสวนแบงตลาดไปแลวกวารอยละ 60 ขอมูลจาก Nutrition 

business journal ระบุวา มูลคาในธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในระดับโลกนั้นมีตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ถึงประมาณปละรอย

ละ 6 โดยเฉลี่ยจากแตเดิมนับตั้งแตป ค.ศ. 2010 เปนตนมาที่เคยมีมูลคาเพียง 85 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นั้นจนเมื่อป ค.ศ. 

2016 ที่เพิ่งผานมามูลคาพุงขึ้นสูงถึง 122 พันลานเหรียญฯ และมีการคาดการณวาจะทะยานสูงถึง 155 พันลานเหรียญฯ 

ภายในป ค.ศ. 2020 (นริศรา ยศแกว, 2564)  

 ผลจากความกาวหนาในดานการสื่อสารสงผลใหสามารถรับรูขาวสารตาง ๆ ไดงายขึ้นการเขาถึงขอมูลไดงายนอกจากจะ

สงผลดีตอการศึกษาคนควาหาองคความรูใหม ๆ แลวยังมีงานวิจัยที่ พบวา การใชสื่ออินเทอรเน็ตมีความสัมพันธกับการลดลง

ในความพึงพอใจของภาพลักษณของตัวเองจึงตองการการยอมรับจากเพื่อนและเริ่มใสใจในดานความสวยงามสงผลใหมี
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แนวโนมที่จะมีพฤติกรรม หรือใชผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความมั่นใจภาพลักษณของตนเอง เชน ลดความอวน อาหารเสริม และยา

เพิ่มความขาวใสของผิวพรรณ เปนตน โดยผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook เปนอีกหนึ่งแบ

รนดที่ผูบริโภคสวนใหญสนใจและเลือกที่จะซื้อมาบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook เปนผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวที่มีสารสกัดจากมะเขือเทศคริสตัล (Crystal tomato) เปนมะเขือเทศที่ไมผานการตัด

ตอพันธุกรรม (NON-GMO) และเก็บเกี่ยวไดในชวงเวลาสั้น ๆ (เก็บเกี่ยวใน 3 เดือน) และปลูกที่ประเทศอิสราเอลเทานั้น จึง

ทำใหสารสกัดดังกลาวมีราคาสูง เพราะสามารถผลิตไดอยางจำกัด (พรพิมล สัมพัทธพงศ, 2562)  

 ดังนั้นจากการศึกษาปญหาแลวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร

เสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และสามารถทำใหผูประกอบการเกี่ยวกับอาหารเสริมสามารถนำไปปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพรางกายใหดีมากยิ่งขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
 จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและไดสรุปแนวคิดและทฤษฎีไวดังตอไปนี้  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร 

  เปนองคประกอบประชากรศาสตรประกอบดวย รูปแบบการดำรงชีวิต (Lifestyle) ซึ่งหมายถึง รูปแบบที่ใชในการ

ดำรงชีวิตของบุคคลที่อยูในโลกที่แสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความคิดเห็นตาง ๆ 

(Opinions) การวิเคราะหรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูใชบริการในเชิงจิตวิทยาสังคม (Psychographics) (ธัญปวีณ รัตนพงศ

พร, 2561) จะเปนการวิเคราะหวา ผูใชบริการใชเวลาเพื่อการอางอิงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตตามลักษณะ AIOS ของ

ผูใชบริการรวมกับการใชองคประกอบดาน ประชากรศาสตร (Demographics) บางตัว เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เขา

มารวมดวยก็จะทำใหนักการตลาดสามารถแบงกลุมผูใชบริการไดมากมายหลายกลุมและจะทำใหภาพของตลาดเปาหมาย

ชัดเจนมากขึ้น บุคลิกภาพและแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Personality and self-concept) (ปรียาณัฐ เสริมศิลป, 2561) 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

  กฤตนัท นรสิงห (2561) ไดสรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลยุทธการตลาดสำหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวใน

หนังสือการบริหารการตลาดยุคใหมวาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลำดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซื ้อของผู บริโภคพบวาผู บริโภคผานกระบวนการ 7 ขั ้นตอน คือธุรกิจที ่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 

ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและการนำเสนอดานลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) และดานกระบวนการ (Process)  

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  Kotler and Keller (2009) กลาวไววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคลกลุมหรือองคการเพื่อใหทราบถึง ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การ

ใช การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณที่จะทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจพฤติกรรมผูบริโภค โดยการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภค เริ่มตนจากการศึกษาสิ่งกระตุนของผูบริโภคที่มีผลตอกลองดำหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค โดยการ
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ตั้งคำถามดวย 6 Ws และ 1H ประกอบดวย ผูบริโภคเปนใคร (Who) ซื ้ออะไร (What) ซื ้อทำไม (Why) ใครมีสวนรวม

ตัดสินใจ(Who Participate) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อเมื่อไหร (When) และซื้ออยางไร (How) เพื่อหาคำตอบ 7 ประการ หรือ 

7Os ประกอบดวย ลักษณะกลุ มเปาหมาย (Occupants) สิ ่งที ่ผู บริโภคตองการซื ้อ (Objects) วัตถุประสงคในการซื้อ 

(Objectives) บทบาทของกลุม(Organizations) โอกาสในการซื้อ (Occasions) ชองทางจัดจำหนาย (Outlets) ขั้นตอนใน

การตัดสินใจซื้อ (Operations) พฤติกรรมผูบริโภคจะเกิดขึ้นได เริ่มจากสิ่งเรากระตุน ทั้งสิ่งเราทางการตลาดที่ธุรกิจเปน

ผูสรางและส่ิงเราอื่น ๆ ภายในสังคมที่ไมสามารถกำหนดได (รุจิรา สุวรรณเขต, 2563) 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

  การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ มีนักวิชาการหลายทานใหคำนิยามไว โดยพรพิมล สัมพัทธพงศ (2562) กลาว

วา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณาตามขั้นตอนตาง ๆ ไดเปน 5 ขั้นตอน โดยทำการสรุปขั้นตอน

ที ่สำคัญ ประกอบดวย การรับรู ถ ึงความตองการ (Problem Recognition) การคนหาขอมูล (Information Search) 

สอดคลองกับ Truman (1947) กลาววา การคนหาขาวสารหรือขอมูล (Information Search) ผูบริโภคซึ่งถูกแรงกระตุนให

เกิดความตองการจะรวบรวมขอมูลหรือขาวสารที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเปนขอมูลที่มีอยูทั่วไป การประเมินทางเลือกในการ

ตัดสินใจซื ้อ (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจซื ้อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลังการซื ้อ (Post 

Purchase Behavior)  

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  2.5.1 ปจจัยประชากรศาสตร 

  รุจิรา สุวรรณเขต (2563)  ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานสื่อออนไลน 

พบวา เพศ (หญิง) รายไดระดับการศึกษา (ปริญญาโท) ประสบการณ ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด 

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารออนไลนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีปจจัยทางดานเพศ ประสบการณ

เปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูงสุด อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาณัฐ เสริมศิลป (2561) 

ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเกี่ยวกับรูปรางที่ไดรับรองมาตรฐานจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวา เพศ อายุ อาชีพ มีความสัมพันธกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดผานส่ือ

สังคมออนไลน อยางมี นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

  2.5.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

  ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตรา

สินคาอมาโดทางชองทางออนไลน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล สัมพัทธพงศ (2562) ได

ทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่สงผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑเสริมอาหารไมตางกัน 

  2.5.3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค 

  ธัญปวีณ รัตนพงศพร (2561) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรูขอมูลการสื่อสารการตลาดและกลยุทธการตลาด

อิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพผานระบบออนไลนของผูบริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพที่นิยมสั่งซื้อ คือแบบชนิดเม็ดและแบบแคปซูล นิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหารที่มาจากตางประเทศมากที่สุด สวนใหญซื้อเพื่อรับประทานเอง ผูบริโภคตองการคุณคาหลักของผลิตภัณฑ อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล สัมพัทธพงศ (2562) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม
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อาหารของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ

เสริมอาหารไมแตกตางกัน 

  2.5.4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

  นริศรา ยศแกว (2564) ไดทำการศึกษาเกี ่ยวกับ กลยุทธการสื ่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที ่สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารลดน้ำหนักของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเกี่ยวกับกล

ยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรของธุรกจิอาหารเสริมลดน้ำหนักสงผลตอการตดัสินใจซื้ออยูในระดับมาก อีกทั้งยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตนัท นรสิงห (2561) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารผานส่ือสังคมออนไลนเฟซบุกของผูสูงอายุ พบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานส่ือ

สังคมออนไลนเฟซบุกโดยรวมมีระดับอิทธิพลในการตัดสินใจสูง 

 ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวกับประชากรศาสตร แนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของและไดกำหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแปร

ตน ไดแก ปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค และ

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก การรับรูถึงความตองการการแสวงหาขอมูล  การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

หลังการซื้อ เขามาปรับใชในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิว

แบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2538) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย  

1. ดานผลิตภัณฑ (product)  

2. ดานราคา (Price)  

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

5. ดานบุคคล (People)  

6. ดานกระบวนการ (Process)  

7. ดานสถานที่ (Physical Evidence) 
(Kotler,2011) 

 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑอาหารเสริมของผูบริโภค  

1. วัตถุประสงค  

2. สถานที่ใด  

3. ปริมาณที่ซื้อตอคร้ัง  

4. ความถี่ในการซื้อ  

5. วันที่ซื้ออาหารเสริม 

6. ประเภทของอาหารเสริม 

7. คาใชจาย 

(ดารา ทีปะปาล,2542) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิว 

แบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. การรับรูถึงความตองการ 

2. การแสวงหาขอมูล  

3. การประเมินทางเลือก  

4. การตัดสินใจซื้อ  

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

(อดุลยจาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล,2550) 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีการศึกษา 
  

     3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางครั้งนี้ คือ ผูบริโภคอาหารเสริมแบรนด Pichlook ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บเฉพาะ

แมทีมที่ขายอาหารเสริม Pichlook ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนจึงใชการคำนวณตามสูตรไมทราบจำนวนประชากร

ของ Cochran (Cochran, 1977; อางใน บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อน

ของการสุมตัวอยางที่ระดับ .05 จำนวนทั้งส้ิน 400 คน 

 3.2 สมมติฐานที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

ประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เครื่องมือแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตร มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 

จำนวน 6 ขอ สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Costa and McCrae (1992) 

ลักษณะของขอคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหาร

เสริมของผูบริโภค มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ จำนวน 7 ขอ สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

ประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Costa 

and McCrae (1992) ลักษณะของขอคำถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try–out) กับผูบริโภคอาหาร

เสริมแบรนด Pichlook ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาคาความเที่ยงหรือความ

เชื ่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ไดคาความเที่ยงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถามมากกวา 0.80 ซึ่ง

ถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือไดสามารถนำไปเก็บขอมูลไดจริง 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” วิเคราะหและอธิบายโดยใชสถิติ ดังนี้ 

  1.  เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ ประกอบดวย t –test, One – way ANOVA และการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหสมมติฐาน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 4.1 เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบแบบรวมกลุม (Independent t-test) 
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และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของปจจัยประชากรศาสตร ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย

ประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

อาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งสอดคลองกับ รุจิรา สุวรรณเขต (2563) เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผานส่ือออนไลน พบวา 

ปจจัยทางดานเพศเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูงสุดทางดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

ผานส่ือออนไลน  

 4.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบ

รนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression) ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (product) ดานราคา (Price) ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) 

และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ (product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัด

จำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ ขวัญชนก พจนานุสรณ (2562) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโดทางชองทางออนไลน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารตราสินคาอมาโด

ทางชองทางออนไลน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 4.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบแบบรวมกลุม (Independent t-test) 

และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค ที่

ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคดานวัตถุประสงค สถานที่ ปริมาณที่ซื้อ ความถี่

ในการซื้อ วันที่ซื้อ ประเภทของอาหารเสริม และคาใชจาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุง

ผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ ธัญปวีณ 

รัตนพงศพร (2561) เรื่อง การรับรูขอมูลการสื่อสารการตลาดและกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพผานระบบออนไลนของผูบริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะของอาหาร

เสริมสุขภาพที่นิยมสั่งซื้อ คือแบบชนิดเม็ดและแบบแคปซูล นิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มาจากตางประเทศมากที่สุด 

สวนใหญซื้อเพื่อรับประทานเอง ผูบริโภคตองการคุณคาหลักของผลิตภัณฑ  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ และทำการทบทวนวรรณกรรมที่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1851



เกี่ยวของ มาวิเคราะหสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามตามกรอบงานวิจัย สามารถอภิปรายผล

ตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาทุกดานมีผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุง

ผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรงุผิวแบ

รนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (product) ดาน

ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) และดานสถานที่ (Physical 

Evidence) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาทุกดานมีผลการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุง

ผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

6. ขอเสนอแนะ 
  

 6.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาสำหรับ ผูประกอบการ 

  6.1.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการใหเครดิตการคากับ

รานคาที่มาซื้อสินคา อีกทั้งยังควรคำนึงการไดราคาที่ถูกลง เมื่อซื้อในปริมาณมาก อาจมีการกำหนดกลยุทธทางดานราคา เพื่อ

สงเสริมการขาย 

  6.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผูประกอบการควรมีการสรางเว็บไซตใน

การใหขอมูลและขายสินคาที่มีประสิทธิภาพใหกับผูบริโภค และผูบริโภคสามารถติดตอสื่อสารกับผูขายผลิตภัณฑอาหารเสริม

ประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ไดตลอดเวลาเพื่อทำใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑไดดีมากยิ่งขึ้น 

  6.1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่น

ทุก ๆ เดือนเพื่อเปนการดึงดูดความสนใจของลูกคารวมถึงเมื่อซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด 

Pichlook ผานทางออนไลน จะมีสวนลดในการจัดสง 

  6.1.4 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภค ควรมีการสงเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตของผูบริโภคใน

ดานที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพความสนใจในเรื ่องสุขภาพอนามัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องสุขภาพและ

ผลิตภัณฑนักการตลาดสามารถนําไปใชในการส่ือสาร  

 6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  6.2.1 ควรมีการเก็บขอมูลใหละเอียดมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามิน

บำรุงผิวแบรนด Pichlook ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางแทจริง 

  6.2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูซื ้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook หรือ

คุณภาพการบริการของตัวแทนจำหนายที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเพื่อนำผลการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงการใหบริการตอไปใหดี

มากยิ่งขึ้น 
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  6.2.3 ควรทำการศึกษากับกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางกลุมอื่น เชน ทำการศึกษาการซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม

ประเภทวิตามินบำรุงผิวแบรนด Pichlook ในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด และทำใหเห็น

ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อทราบถึงความแตกตางของแตพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป 
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ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Relationship between Team Effectiveness and Team Performance of 

Employees of Banphai Provincial Electricity Authority, Provincial Electricity 

Authority Area 1 (Northeast) 
 

ศิรวิชญ สุขเกษตร0

1 และทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Sirawich Sookkaset and Tipvanna Ngarmsak 

  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม พนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ

ขอมูลการศึกษาดวยการใชแบบสอบถาม โดยการเก็บตัวอยางจากพนักงานในสังกัด จำนวน 100 คน เพื่อทีมประสิทธิผล 

จำนวน 5 ดาน คือ ดานความไววางใจ ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม ดานความมุงมั่น ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความใสใจในผลลัพธ ทั้งหมด 15 ขอ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จำนวน 9 ขอ โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ ใชสถิติในการ

ทดสอบคือ การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา มีเพียง 2 ดาน ของทีมประสิทธิผลที่มีความสัมพันธใน

เชิงบวก กับผลการปฏิบัติงานของทีมอยางมีนัยสำคัญ คือดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม และดานความใสใจในผลลัพธ  

 

คำสำคัญ: ประสิทธิผลของทีม, ผลการปฏิบัติงาน,พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

Abstract 
The objective of this study was to study the relationship between the team effectiveness and the 

team performance of employees of the Provincial Electricity Authority Ban Phai, Provincial Electricity 

Authority Area 1 (Northeast). This study was a quantitative research. The questionnaires were used with 100 

samples to measure the 5 dimensions of team effectiveness total of 15 items and team performance total 

of 9 items using 5-level scales. The 5 dimensions of team effectiveness were Attention to Results, 

Accountability, Commitment, Courage to Discuss and Trust. The statistics for testing the relationship 

between the team effectiveness and the team performance was the multiple regression analysis. The result 

finds that only 2 dimensions team effectiveness had a significant positive relationship with the team 

performance. The 2 dimensions are Courage to Discuss and Attention to Results. 

 

Keywords: Team effectiveness, Team performance, Employees of the Provincial Electricity Authority 
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1. บทนำ 

 

     การทำงานเปนทีมถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จ ทีมที่ประสบความสำเร็จวัดจากความสำเร็จของ

เปาหมายหรือประสิทธิผลของทีม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวทีมที่จะประสบความสำเร็จไดจะตองอาศัยปจจัยของทีม

ประสิทธิผล โดยสมาชิกในทีม จะตองมีความไววางใจ เชื่อใจในกัน กลาที่จะอภิปรายสมาชิกคนอื่นภายในทีม เพื่อที่จะใหไดซึ่ง

คำตอบที่ดีที่สุดของการแกปญหา มีความมุงมั่นเพื่อที่จะเขาถึงการตัดสินใจที่แทจริง มีความรับผิดชอบรวมกัน และไมนึกถึง

ผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก หากสมาชิกในทีมสามารถปฏิบัติไดตามที่กลาวมาขางตน ก็จะทำใหทีมมีความสามัคคี สามารถ

ทำงานเปนทีม และนำพาทีมไปสูความสำเร็จ      

     การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ เปนการไฟฟาในสังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูที่ 

เลขที่ 65 หมู 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปนการไฟฟาจุดรวมงาน ซึ่งมีการไฟฟาในสังกัด

อยู 10 แหง คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอพล การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอำเภอมัญจาคีรี การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

อำเภอหนองสองหอง การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอชนบท การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอโนนศิลา การไฟฟา

สวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอบานแฮด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอเปอยนอย การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย

อำเภอแวงใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอแวงนอย การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

     ในปจจุบันการทำงานของการไฟฟาในสังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการวัดคา

ความสำเร็จของแตละหนวยงานภายในสังกัด โดยใชดัชนีวัดผลสำเร็จของงาน หรือ Key Performance Indicator (KPI) การ

ไฟฟาหนางานจะไดรับหัวขอ KPI ที่เหมือนกันเพื่อประเมินผล และจัดอันดับเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของแตละป อันดับของ 

KPI ของแตละหนวยงานจะ บอกถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผถูกจัดอันดับคา KPIs 

อยูในลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 16 การไฟฟาจุดรวมงาน ในสังกัดไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทำงาน 

KPIs กฟฉ.1 (2564) 

     ผูศึกษาในฐานะพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผล

การปฏิบัติงานของทีม การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบ

ถึงปจจัยที่กอใหเกิดทีมประสิทธิผลที่แทจริงขององคกร 

 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม    

2.1 องคประกอบทีมประสิทธิผลตามแบบจำลองของ Lencioni 

 

     Lencioni (2005) กลาวถึงใน The Five Dysfunction of a Team แมวาการทำงานเปนทีมจะยากแตก็ไมซับซอนการวัด

ที่แทจริงของการทำงานเปนทีมคือการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวในการทำงานของทีม และการทำเชนนั้นอยางตอเนื่อง

และสม่ำเสมอ ทีมตองเอาชนะความผิดปกติ 5 ประการ ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจำลองทีมประสิทธิผลของ Lencioni   

ที่มา : ดดัแปลงมาจาก Lencioni (2005) 

     จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายองคประกอบตางๆของแบบจำลองไดดงันี้    

     1.) ขาดความไววางใจ (Absence of Trust) สมาชิกของทีมตองไววางใจซึ่งกันและกันสูงเปนพืน้ฐาน ทุกคนรูสึกเปนกันเอง

ที่จะยอมรับจุดออน ความผิดพลาด ความกลัว และพฤติกรรมของกันและกัน พวกเขาเปดเผยตอกันอยางสมบูรณ 

     2.) กลัวความขัดแยง (Fear of Conflict) ทีมที่ไววางใจซึ่งกันและกัน จะไมกลัวการโตแยงที่ไดขอสรุปซึ่งจะเปนกญุแจไปสู

ความสำเร็จขององคกรพวกเขาไมลังเลที่จะไมเห็นดวย ทาทาย และสอบถามซึ่งกันและกัน ทั้งหมดเพื่อการคนหาคำตอบที่ดี

ที่สุดในการตัดสินใจ 

     3.) ขาดความมุงมั่น (Lack of Commitment) ทีมที่มีการโตแยง จะสามารถยอมรับซึ่งกันและกันอยางจริงใจ ในเรื่องการ

ตัดสินใจที่สำคัญ แมวาจะมีสมาชิกหลายคนไมเห็นดวยในตอนแรกก็ตาม นั่นเปนเพราะพวกเขามั่นใจวาความคิดเห็นทั้งหมด

นั้นถูกพิจารณาเรียบรอยแลว 

     4.) หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ (Avoidance of Accountability) ทีมที่มุงมั่นในการตัดสินใจ และมีมาตรฐานของผลการ

ปฏิบัติงาน จะไมลังเลที่จะเห็นพองตองกัน พวกเขาจะไมอาศัยผูนำทีมเปนหลัก แตพวกเขาจะคุยกันเองโดยตรง 

     5.) ไมใสใจผลลัพธ (Inattention to Results) ทีมที่ไวใจซึ่งกันและกัน มีสวนรวมในการโตแยง ตัดสินใจอยางเห็นพอง

ตองกัน และมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน มีแนวโนมที่จะตัดความตองการสวนบุคคลออกไป และมุงเนนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ

ทีมเทานั้น พวกเขาจะไมจำนนตอส่ิงลอใจ 

 

 

2.2 ความหมายของผลการปฏิบัติงาน 

 

     Katia, Maria and Salvatore (2016) ไดกลาววา สิ ่งสำคัญที ่ควรทราบเกี ่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีม ผลการ

ปฏิบัติงานของทีมเกิดจากการการกระทำโดยสวนรวม กระบวนการมีสวนรวมตางๆที่เกิดขึ้นโดยสมาชิกในทีมในลักษณะพลวัต 

และซับซอน 

     Men (2015) กลาวไววา ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความสำคัญตอทุกองคกรซึ่งความสำเร็จนั้นขึ้นอยูกับ ความคิด

สรางสรรค นวัตกรรม ความภักดี และการฝกอบรมของพนักงาน 

     Banwo, Du and Onokala (2015) ได กลาวว า ผลการปฏิบ ัต ิงานของพนักงาน การบรรลุผลผลิตข ั ้นสูง และ

ความสามารถในการทำบางสิ่งบางอยางใหสำเร็จได และมีความสามารถที่จะแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ตองอาศัยประสิทธิผล

ของทีม 

Absence  
Of Trust 

Avoidance of Accountability 

ขาดความไวว้างใจ 

 
กลวัความขดัแยง้ 

ขาดความมุ่งมัน่ 

หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 

ไม่ใส่ใจผลลพัธ ์

Fear of Conflict 

Lack of Commitment 

Inattention to Results 
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     วัชระ เลิศพงษวรพันธ (2553) กลาววา ผลการปฏิบัติงาน คือเกณฑหรือคุณคาของผลงานที่ไดจากพฤติกรรมการทำงาน

ของบุคคล ซึ่งผลงานที่ไดอาจอยูในลักษณะของผลงานเชิงคุณภาพและปริมาณ 

     พิจิตรา ใชเอกปญญา (2551) กลาววา ผลการปฏิบัติงานหมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการทำงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ 

และประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน 

 

2.3. ความสัมพันธของประสิทธผิลของทมีกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

     Bianco and Venezia (2019) อธิบายวาประสิทธิผลของทีมคือปจจัยสำคัญเนื่องจากทีมที่มีประสิทธิผลนั้น จะนำไปสู

ผลงานของทีมที่สูงขึ้น ไมวาจะเปนความสรางสรรค และความยั่งยืน 

     Gull, Rehman and Zaidi (2012) กลาววาประสิทธิผลของทีมจะชวยในการจัดการความขัดแยง ซึ่งจะชวยปรับปรุงผล

การปฏิบัติงานของพนักงานในที่สุด ดังนั้นประสิทธิผลของทีม คือความสามารถของสมาชิกในทีมในการบรรลุเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของบริษัท 

     Salas (2008) กลาววาผูกำหนดผลการปฏิบัติงานของทีม คือผลผลิตที่เกิดจากสมาชิกในทีมที่ทำงานรวมกัน เพื่อไปสู

เปาหมายเดียวกัน โดยใชทรัพยากรรวมกัน 

     Guzzo and Dickson (1996) กลาววาผลการปฏิบัติงานของทีม เปนสวนประกอบของประสิทธิผลของทีม เพราะ

โดยทั่วไปทีมจะถือวาทำงานไดดี เมื่อผลลัพธที่ออกมานั้นเหนือกวา ซึ่งเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลของทีม  

 

2.4. ความหมายของประสิทธิผลของทีม 

 

     Dubrin (2019) ไดกลาววา ประสิทธิผลของทีม หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากการทำงานในทีม ที่ไดตรงตามเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมถึงสมาชิกในทีม มีความรูสึกดีที่ไดทำงานกับทีม และทีมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก

ได  

     Hackman and Wageman (2008) ไดกลาววา ประสิทธิผลของทีมไดแกผลงานที่มีคุณสมบัติตรง หรือดีกวามาตรฐานทั้ง

ปริมาณ คุณภาพ และเวลา 

 

     ประเวศน มหารัตนสกุล (2553) ไดกลาววา ประสิทธิผลหมายถึง การบริหารงานไดผลงานตามที่ไดกำหนดหรือได

ตั้งเปาหมายไว 

 

 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     Phina, Arinze, Chidi and Chukwuma (2018) ไดศึกษาอิทธิพลการของการทำงานเปนทีม ที่มีตอผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในองคกร จากองคกรของรัฐแหงหนึ่งในประเทศไนจีเรีย โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

โดยสุมตัวอยางจากจากพนักงานอาวุโสทั้งหมด 295 คน วิเคราะหดวยคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ดวยโปรแกรม SPSS  ผลการศึกษาพบวา ความเอาใจใสในทีม ความสามารถของสมาชิกในทีม ความรับผิดชอบและ

ผลตอบแทน และความไววางใจในทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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     Septiani and Gilang, (2017) ไดทำการศึกษาผลกระทบการทำงานเปนทีมที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องคกรของรัฐ ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนา และเชิงสาเหตุ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ

ขอมูล และการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง 92 คน วิเคราะหผลโดยใชการถดถอยเชิงเสนอยางงาย และใชโปรแกรม SPSS ใน

การประมวลผลขอมูล ผลการศึกษาพบวา การทำงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย ความรวมมือ การประสานงาน การส่ือสาร การ

ปลอบโยน และการแกไขขอขัดแยง มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

     การุณย ประทุม (2560) ไดทำการศึกษาอิทธิผลของระบบการบริหารงานที่มุงผลการดำเนินงานระดับสูง ตอความตั้งใจ

ลาออกจากงาน และผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยการศึกษาจากกลุมตัวอยางจากนักบัญชี 754 คน ใน 97 สำนักงาน

บัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหแบบจำลองสมมติฐานดวยอิทธิผลพหุ

ระดับ ผลการศึกษาพบวา การประเมินผลที่มุงเนนเปาหมาย มีอิทธิผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ 

 

2.6.กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

     กรอบแนวคิดการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟา

สวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแนวคิดมาจากแบบจำลองทีมประสิทธิผลของ Lencioni (2005) โดยได

ดัดแปลงเปนแนวคิดใหเปนแนวคิดที่เปนเชิงบวก และผลการปฏิบัติงานของทีมไดแนวคิดจาก Katia, Maria and Salvatore 

(2016) และนำผลการศึกษาคนหาความสัมพันธระหวางปจจัยทีมประสิทธิผลกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยไดกำหนด

กรอบแนวคิดดังรูปที่ 2 และกำหนดสมมติฐานดังนี้  

     สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค

อำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงาน การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ  

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประสิทธิผลของทีมพนักงาน การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความไววางใจ 

ความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม 

ความมุงมั่น 

ความรับผิดชอบ 

ความใสใจในผลลัพธ 
 

H1 
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3. วิธีการศึกษา 

3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

     ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมไปถึงการไฟฟาสวนภูมิภาคในสังกัด รวมทั้งหมด 11 หนวยงาน ซึ่งมีจำนวนพนักงานและลูกจาง

ทั้งหมด 180 คน แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ (2565)  

     กำหนดจากขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของตัวแปลตอเนื ่องของ Cochran ในป 1977 Barlett, Kotrlik and Higgins 

(2001) กำหนดจากขนาดตัวอยางใหเหมาะกับการวิเคราะห การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) มี

ตัวแปรอิสระ จำนวน 5 ตัวแปร Green (1991) ระบุวาควรมีจำนวนตัวอยางมากกวา N > 50 + 8 m   โดย m คือ จำนวนตัว

แปรอิสระ  ผูศึกษา จึงทำการเลือกกลุมตัวอยางที่ 100 คน และแจกแบบสอบถามผานทางแอปพลิเคชันไลน และใช Google 

form ในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

 

3.2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 

     การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบดวย 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงาน 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สังกัด แผนก และตำแหนงงาน โดยใชมาตรวัดแบบ (Nominal Scale) และมาตราจัดลำดับ 

(Ordinal Scale) สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยของทีมประสิทธิผลของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวน

ภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชเครื่องมือซึ่งดัดแปลงมาจาก Patrick Lencioni (2005) จำนวน 5 ดาน โดยได

ดัดแปลงแบบจำลองเปนแบบจำลองเชิงบวก ไดแก ดานความไววางใจ ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม ดานความมุงมั่น 

ดานความรับผิดชอบ และดานความใสใจในผลลัพธ จำนวนคำถามดานละ 3 ขอ รวมเปน 15 ขอ โดยใชมาตรวัดแบบ 5 ระดับ 

(Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนนเริ่มตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง (5)  จนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) สวนที่ 3 ขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานของทีมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช

เครื่องมือซึ่งดัดแปลงมาจาก Katia, Maria and Salvatore (2016) ประกอบดวยคำถามจำนวน 9 ขอ ใชมาตรวัดแบบ 5 

ระดับ (Likert Scale) มีเกณฑการใหคะแนนเริ่มตั้งแต เห็นดวยอยางยิ่ง (5)  จนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1) 

     แบบสอบถามสวนที่ 2 ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น ดานความไววางใจไดคาความเชื่อมันเทากับ 0.741 ดานความกลา

อภิปรายสมาชิกในทีม ไดคาความเชื่อมั่น 0.774 ดานความมุงมั่น ไดคาความเชื่อมั่น 0.742 ดานความรับผิดชอบ ไดคาความ

เชื่อมั่น 0.829 ดานความใสใจในผลลัพธ ไดคาความเชื่อมั่น 0.753 และคาความเชื่อมั่นรวมแบบสอบถามสวนที่ 2 มีคา 0.912 

ถือวามีความนาเชื่อถือสามารถนำไปเก็บขอมูลได 

    แบบสอบถามสวนที่ 3 ขอมูลผลการปฏิบัติงานของทีม มีจำนวนคำถาม 1 ชุด 9 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.888 ถือวา

มีความนาเชื่อถือสามารถนำไปเก็บขอมูลได 

 

3.3. การวิเคราะหขอมูล 
 

     การศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงานนำผล

การศึกษาในแบบสอบถามสวนที่ 2 ปจจัยของประสิทธิผลของทีม และแบบสอบถามสวนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานของทีม มา

วิเคราะหความสัมพันธ โดยกำหนดใหตัวแปรตนไดแกปจจัยของทีมที่มีประสิทธิผล 5 ดาน (X1-X5) และตัวแปรตามคือ ผลการ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1859



ปฏิบัติงานของทีม วิเคราะหผลโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ทำการแบงตัวแปรตาม

ปจจัยของทีมประสิทธิผล ไดแก ผลการปฏิบัติงานของทีม (Y1) โดยกำหนดสมการสำหรับทำนายปจจัยของทีมประสิทธิผล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1.ขอมูลทั่วไป 

 

     จากการสำรวจพบวาผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ ซึ่งเปนเพศชายจำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 70.00 เพศหญิง 

จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 จำแนกตามชวงอายุ พบวา มีชวงอายุ 20-30 ป จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.00  

ชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00  ชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.00  ชวงอายุ 

51-60 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.00 จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีระดับการศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 25 

คน คิดเปนรอยละ 25.00 ปริญญาตรี จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 67.00 ปริญญาโท 8 คน คิดเปนรอยละ 8.00 

 

4.2. ผลการศกึษาประสิทธผิลของทมีของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 

1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

     ผลการศึกษาประสิทธิผลของทีมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิผลของทีม 

ปจจัยประสทิธผิลของทีม 𝒙𝒙� SD แปรผล 

1. ดานความไววางใจ 

สมาชิกในทีมขอโทษซึง่กันและกันอยางจรงิใจในทันที เมือ่พวกเขาพูดหรือทำอะไรที่

ไมเหมาะสม ทีอ่าจกอความเสียหายใหกับทีม 

4.33 0.87 เห็นดวยอยางยิง่ 

สมาชิกในทีมยอมรับจุดออน และความผิดพลาดของกันและกนั 4.27 0.84 เห็นดวยอยางยิง่ 

สมาชิกในทีมรูเรื่องชวีิตสวนตัวของกันและกัน รูสึกสบายใจที่จะพูดคุยกัน 3.94 0.93 เห็นดวย 

2. ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม 

สมาชิกในทีมมคีวามกระตือรือรนและกลาที่จะอภิปรายในประเด็นตางๆ 4.21 0.82 เห็นดวยอยางยิง่ 

การประชุมทีมนั้น นาสนใจและไมนาเบื่อ 4.07 0.89 เห็นดวย 

ระหวางการประชุมทีม ปญหาที่สำคัญจะไดรบัการแกไข 4.29 0.81 เห็นดวยอยางยิง่ 

3. ดานความมุงม่ัน 

สมาชิกในทีมรูวาเพื่อนรวมงานของเขากำลังทำอะไร และมีสวนชวยเหลือสวนรวม

ของทีมอยางไร 

4.26 0.76 เห็นดวยอยางยิง่ 

เมื่อจบการประชุม สมาชิกมั่นใจวาเพื่อนรวมงานของเขามุงมัน่อยางเต็มที่ตอการ

ตัดสินใจที่ตกลงกันไวในระหวางการประชุม แมจะมีความขัดแยงกันก็ตาม 

4.28 0.73 เห็นดวยอยางยิง่ 
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สมาชิกในทีมจบการสนทนาดวยความชัดเจนพรอมกับระบุอยางละเอียดในส่ิงที่จะ

ใหดำเนินการ 

4.27 0.75 เห็นดวยอยางยิง่ 

4. ดานความรับผิดชอบ 

สมาชิกในทีม แจงตอกันและกนัเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดผล 4.38 0.75 เห็นดวยอยางยิง่ 

สมาชิกในทีมกังวลอยางมากหากมีโอกาสทีจ่ะทำใหเพือ่นรวมทมีผิดหวัง 4.35 0.80 เห็นดวยอยางยิง่ 

สมาชิกในทีมประชันกันเกี่ยวกบัแผนการและแนวทางของตนเอง 4.02 0.88 เห็นดวย 

5. ดานความใสใจในผลลพัธ 

สมาชิกในทีมเตม็ใจทีเ่สียสละ ประโยชนสวนตวัที่พงึไดในทีมเพื่อประโยชนของทีม 4.09 0.83 เห็นดวย 

ขวัญกำลังใจไดรับผลกระทบอยางมาก จากความลมเหลวในการบรรลุเปาหมายของ

ทีม 

4.26 0.71 เห็นดวยอยางยิง่ 

สมาชิกในทีมไมโออวดผลงานตนเอง แตชีใ้หเหน็ผลงานของผูอืน่กอน 4.02 0.98 เห็นดวย 

     จากตารางที่ 2 พบวา ดานความไววางใจ มีทั้งหมด 2 ขอยอย ที่อยูในระดับเห็นดวยอยาง และมี 1 ขอที่อยูในระดับเห็น

ดวย ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม มีทั้งหมด 2 ขอยอย ที่อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และมี 1 ขอที่อยูในระดับเห็น

ดวย ดานความมุงมั่น มีทั้งหมด 3 ขอยอย ที่อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ดานความรับผิดชอบ มีทั้งหมด 2 ขอยอย ที่อยูใน

ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และมี 1 ขอที่อยูในระดับเห็นดวย ดานความใสใจในผลลัพธ มีทั้งหมด 1 ขอยอย ที่อยูในระดับเห็นดวย

อยางยิ่ง และมี 2 ขอที่อยูในระดับเห็นดวย 

 

4.3. ผลการศกึษาผลการปฏิบัติงานของทีมพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาค

เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

     ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีม 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 𝒙𝒙� SD แปรผล 

การใหบรกิารโดยทีมงานของทานเปนที่นาพงึพอใจ 4.33 0.753 เห็นดวยอยางยิง่ 

การใหบรกิารของทีมงานของทาน มีคุณภาพสูงสุด 4.29 0.795 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานประสบความสำเร็จในการบรรลุเปาหมายการทำงาน 4.4 0.682 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานไดรับการยอมรบัจากผูบริหารวามีประสิทธิภาพสูง 4.21 0.769 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานตอบสนองตอความตองการใหมไดอยางคลองแคลว 4.3 0.759 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานปฏิบัติงานไดตรงตามเวลาที่กำหนด 4.35 0.687 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานมีประสิทธิผล 4.37 0.706 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานของทานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 4.41 0.653 เห็นดวยอยางยิง่ 

ทีมงานอื่นทราบวาทีมของทานนั้นมีประสิทธภิาพสูง 4.21 0.832 เห็นดวยอยางยิง่ 

     จากตารางที่ 3 พบวา ผลการปฏิบัตงิานของทีมพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 9 ขอ มีความคิดเห็นคือ เห็นดวยอยางยิง่ในทุกขอ 
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4.4. ผลการศกึษาความสัมพันธระหวางประสิทธผิลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมของ

พนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

     สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสิทธิผลของทีมมคีวามสัมพันธกบัผลการปฏิบัตงิานของทีมของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค

อำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     โดยสมมติฐานปจจัยประสิทธิผลของทีมมคีวามสัมพันธกบัผลการปฏิบัตงิานดังนี ้

     H1,1 ความไววางใจมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

     H1,2 ความกลาอภิปรายสมาชิกในทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

     H1,3 ความมุงมั่นมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

     H1,4 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัตงิานของทีม 

     H1,5 ความใสใจในผลลัพธมคีวามสัมพันธกบัผลการปฏิบัตงิานของทีม 

     ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัประสิทธิผลของทมี และผลการปฏิบัติงานของทมี ของพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของทีม แบบวธิี 

Stepwise 

ปจจัยประสทิธผิลของทีม 

ผลการปฏิบัติงานของทีม 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Beta 

t P-value 

(B) Std. Error 

คาคงที่ 1.019 0.191  5.348 <.001 

X5 : ดานความใสใจในผลลัพธ 0.528 0.089 0.593 5.936 <.001 

X2 : ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม 0.268 0.087 0.307 3.078 .003 

R, R2, Adjusted R2, F, VIF, Durbin 

Watson 

R = 0.873b, R2 = 0.762, Adjusted R2 = 0.757, F = 155.48, VIF = 

4.067, Durbin Watson = 1.708 

 

     จากตารางที่ 4 พบวาคา VIF มีคา 4.067 ซึ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาภาวะรวม (Collinearity) Gujarati and Porter 

(2009) คา Durbin Watson มีคา 1.708 ซึ่งมีคาอยูระหวาง [1.570 , 1.780] ที่ประชากรตัวอยาง 100 คน ตัวแปรอิสระ 5 

ตัว ดังนั้นความคลาดเคล่ือนตัวแปรเปนอิสระตอกัน Kanji (2006) 

     ปจจัยประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม ใน 2 ดาน โดยมีคา P-Value ในดานที่ 5 ดานความ

ใสใจในผลลัพธ นอยกวา 0.001  และดานที่ 2 ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม คือ 0.003 จากการวิเคราะหที่ระดับ

นัยสำคัญนอยกวา 0.05 สรุปไดวา ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม และความใสใจในผลลัพธ มีความสัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานของทีม โดยมีสมการในการทำนายปจจัยประสิทธิผลของทีมดังนี้ 

Y1 = 0.528X5+0.268X2+1.019  (1) 

     จากสมการที่ 1 วิเคราะหไดวา เมื่อสมาชิกในทีมมีความใสใจในผลลัพธ 1 ระดับ ก็จะทำใหผลการปฏิบัติงานของทีม

เพิ่มขึ้น 0.528 ระดับ และเมื่อสมาชิกในทีมมีความกลาอภิปรายสมาชิกในทีมเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จะทำใหผลการปฏิบัติงานของ

ทีมเพิ่ม 0.268 ระดับ สามารถอธิบายความสัมพันธของปจจัยประสิทธิผลของทีม ทั้ง 2 ดาน ไดแกดานความกลาอภิปราย
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สมาชิกในทีม และความใสใจในผลลัพธนั้นมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของทมีที่

รอยละ 75.7 (R2 = 0.757) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

     การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงาน การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      H1,5  ความใสใจในผลลัพธมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

      H1,2  ความกลาอภิปรายสมาชิกในทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

     สรุปไดวา ปจจัยประสิทธิผลของทีมในดานที่ 5 ความใสใจในผลลัพธ และดานที่ 2 ความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม มี

ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

 

 

ตารางที่ 5 ตัวแปรทีถู่กแยกออกจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยประสิทธิผลของทีมที่สงผลตอผลการปฏิบัติงาน

ของทีม แบบวิธ ีStepwise 

ปจจัยประสิทธผิลของทีม Beta In t P-value Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

X1 : ดานความไววางใจ .172c 1.979 .051 .198 .314 

X3 : ดานความมุงม่ัน .116c 1.047 .298 .106 .201 

X4 : ดานความรับผิดชอบ .055c .698 .487 .071 .394 
 

     จากตารางที่ 5 พบวา ตัวแปรที่ถูกแยกออกมีจำนวน 3 ดาน ไดแก ดานความไววางใจ ดานความมุงมั่น และดานความ

รับผิดชอบ ซึ่งมีคา P-value เกินกวาคาระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งหมายความวา ทั้งสามดานที่ถูกแยกออก ไมมีความสัมพันธ

กับผลการปฏิบัติงานของทีม  

 

4.5.อภิปรายผล 

 

     จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลของทีมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวน

ภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ขอมูลสวนที่ 1 คือขอมูลทั่วไปของพนักงาน ซึ่งไมมีผลตอการปรับปรุง

ประสิทธิผลของทีม ขอมูลสวนที ่2 คือ ปจจัยประสิทธิผลของทีม พบวามีเพียง 2 ดาน จากทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานความกลา

อภิปรายสมาชิกในทีม และดานความใสใจในผลลัพธ ของปจจัยทีมประสิทธิผลที่มีความสัมพันธในทางบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความ

สอดคลองกับ Phina, Arinze, Chidi and Chukwuma (2018) ที่ไดทำการศึกษาอิทธิพลของการทำงานเปนทีม ที ่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของพนักงานของพนักงานในองคกรของรัฐแหงหนึ ่งในประเทศไนจีเรีย โดยการศึกษาพบวา ความเอาใจใสในทีม 

ความสามารถของสมาชิกในทีม ความรับผิดชอบ และผลตอบแทน และความไววางใจในทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความใสใจในทีม สอดคลองกับ Septiani and gilang (2017) ที่ไดทำการศึกษา

ผลกระทบจากการทำงานเปนทีมที่มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรของรัฐ ในเมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซีย ผล

การศึกษาพบวา การทำงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย ความรวมมือ การประสานงาน การสื่อสาร การปลอบโยน และการแกไขขอ

ขัดแยง มีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสื่อสาร ที่รวมไปถึงการสื่อสารได
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อยางอิสระ มีประสิทธิภาพ และดวยความเคารพ และสอดคลองกับ การุณย ประทุม (2560) ที่ไดทำการศึกษาอิทธิผลของระบบการ

บริหารงานที่มุงผลการดำเนินงานระดับสูง ตอความตั้งใจลาออกจากงาน และผลการปฏิบัติงานของนักบัญชี ซึ่งสอดคลองกันในสวน

การประเมินผลท่ีมุงเนนเปาหมาย มีอิทธิผลทางบวกตอผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทมีกับผลการปฏิบัติงานของทีมของพนักงาน การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบานไผ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื พบวาปจจยัที่ไดรับการพิจารณาวามรีะดับ

ความสัมพันธสูงแตผลการปฏิบัติอยูในเกณฑดี มี 2 ดาน ประกอบดวย ดานความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม ขอ 4 สมาชกิใน

ทีมมีความกระตือรือรนและกลาอภิปรายในประเด็นตางๆ และ ขอ 6 ระหวางการประชุมทีม ปญหาที่สำคัญจะไดรับการแกไข 

และดานความใสใจในผลลัพธ ขอ 14 ขวัญกำลังใจไดรับผลกระทบอยางมากจากความลมเหลวในการบรรลุเปาหมายของทมี 

ซึ่งเปนจุดแข็งของทีม และตองรักษาไวตอไป 

     ปจจัยที่ไดรับการพิจารณาวามีระดับความสัมพันธสูงแตผลการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ำ มี 2 ดาน ประกอบดวย ดาน

ความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม ขอ 5 และดานความใสใจในผลลัพธ ขอ 13 สมาชิกในทีมเต็มใจที่เสียสละประโยชนสวนตัวที่

พึงไดในทีม เพื่อประโยชนของทีม และขอ 15 สมาชิกในทีมไมโออวดผลงานตนเอง แตชี้ใหเห็นผลงานของผูอื่นกอน ซึ่งเปนผล

การปฏิบัติที่เปนจุดออนของทีม และควรเรงดำเนินการแกไข 

 

6.ขอเสนอแนะ  

6.1 ขอเสนอแนะสำหรบัองคกร 
 

     ผูบริหารควรใชขอมูลการศึกษาในการจัดโครงการปรับปรุงปจจัยของทีมประสิทธิผลของพนักงาน ในดานความใสใจใน

ผลลัพธ และความกลาอภิปรายสมาชิกในทีม ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงจุดออน และ

เสริมสรางจุดแข็งของทีมงาน 

 

6.2. ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป 
 

     1.) การศึกษาในครั้งนี้ ใชการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตัวแปรตอเนื่อง ทำใหขอมูลของอายุไมกระจายตัว

เทาที่ควร ในการศึกษาครั้งตอไปควรกำหนดขนาดตัวอยางสำหรบัตัวแปรจดักลุม เพื่อใหขอมูลที่ไดมีการกระจายตัวที่ดีมากขึ้น 

     2.)ในการศึกษาครั้งถัดไป ควรขยายการศึกษาโดยทำการเก็บรวบรวมตัวอยางจาก การไฟฟาสวนภูมิภาคในเขตอื่นๆ

เพิ่มเติม เพื่อศึกษาปจจัยประสิทธิผลของทีมของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

     3.)ในการศึกษาครั้งถัดไป ควรทำการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Research) โดยมีการสัมภาษณกลุม (Focus Group) 

เพื่อใหไดขอมูลประสิทธิผลของทีมในเชิงลึกมากขึ้น จะทำใหขอมูลที่ไดสามารถอธิบายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา (Foodpanda) 

ในเขตหวยขวาง 

The Factors of the Decision to Become a Partner with Foodpanda in Huai 

Khwang 
 

ศิริพร มังเทศ1 และ ศุภสัณห ปรีดาวิภาต2 

Siriphorn Mangthet and Supasan Preedawiphat 

 

บทคัดยอ 
     งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยดาน

คุณภาพการบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง โดยใชการสัมภาษณทั้งหมด 

10 คน และใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากพารทเนอรที่ไดเขารวมกับฟูดแพนดาจำนวน 250 ตัวอยาง เปนการ

เก็บขอมูลจากเจาของกิจการดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไมสงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง ปจจัยพฤติกรรมดานกลุม

ลูกคาเปาหมาย สงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง แตกตางกัน ดานประเภทอาหาร 

ดานทำเลที่ตั้งของราน ดานชวงเวลาขาย ดานเหตุผล ดานผูมีสวนรวม และดานการขาย ไมสงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปน

พารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง และปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขา

รวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ : ปจจัย,การตัดสินใจ 

 

Abstract 
     This research aims to study the demographic factors. Consumer Behavior Factors and service quality 

factors that affects the decision to enter into a partnership with Foodpanda in Huai Khwang All 10 people 

were interviewed and a questionnaire was used to collect data. A sample of 250 foodpanda partners was 

collected from business owners through interviews and structured questionnaires. The results showed 

that Demographic Factors Does not affect the decision to partner with Food Panda in Huai Khwang. 

Behavioral Factors for Target Customers This affects the decision to enter into a partnership with Food 

Panda in Huai Khwang area. The location of the store The sales period, the reason, the participant and 

sales Does not affect the decision to partner with Food Panda in Huai Khwang. and foodpanda service 

quality factors Has no influence on the decision to partner with Food Panda in Huai Khwang statistically 

significant at the 0.05 level 

Keywords: factor, decision to join 
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1. บทนำ 
 

     จากมาตรการโควิดควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ในการเขาใชบริการที่รานอาหาร ไดมีการเปลี่ยนแปลง จากการ

เคยใชบริการในรานอาหารเปนการส่ังซื้อที่หนารานแทน สงผลดีใหกลับธุรกิจที่เปนชองทางสำหรับผูประกอบธุรกิจรานอาหาร

สามารถจัดสงอาหารใหถึงมือลูกคา จากการที่มีผูใหบริการรายใหมเขามา ธุรกิจการจัดสงอาหารจึงมีการแขงขันที่รุนแรง มี

การจัดทำโปรโมชั่น การมอบสวนลด และการยกเวนคาบริการในการจัดสง ฟูดแพนดาซึ่งถือวาเปนธุรกิจแพลตฟอรมออนไลน

เจาหนึ่งในประเทศไทย ไดมีการงดเก็บคาคอมมิชชั่นสำหรับกลุมพารทเนอรรานคารายใหม พรอมทั้งใหรหัสสวนลดเพื่อให

ผูบริโภคหันมาสนใจธุรกิจเพิ่มขึ้น (ไทยรัฐออนไลน, 2564) พื้นที่เขตหวยขวาง เปนพื้นที่ที่เปนทั้งแหลงแรงงานของคนไทย 

และชาวจีนใชชีวิตและอาศัยอยูเปนอันดับตนๆของจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงมีความเจริญเติบโตที่สูงมาก เปนสิ่งที่ดึงคนให

เขามาพักอาศัยและทำงานในพื้นที่นี้อยูเปนจำนวนมาก (ddproperty, 2562)  ในปจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบ

แพลตฟอรมสงอาหารออนไลนอยูเปนจำนวนมาก แตจะเปนในดานผูบริโภคเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ

การเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง ที่มีแหลงธุรกิจและแหลงการคาอยูเปนจำนวนมาก ทำใหบริษัทฟูด

แพนดาตองเขาใจถึงปญหาจากปจจัยของพารทเนอรที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวม ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนำไปเปน

เครื่องมือที่สำคัญสำหรับฝายสัมพันธของบริษัท และบริษัทสามารถทำงานไดอยางราบรื่น 

     วัตถุประสงคของการศึกษามีดังนี้ 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอร

กับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูด

แพนดา ในเขตหวยขวาง 3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา ที่มีผลตอการเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา 

ในเขตหวยขวาง  

     ประโยชนของผลการวิจัย 1. ประโยชนในการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับผูที ่สนใจในงานวิจัย 

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง 2. ผูประกอบธุรกิจขายอาหารใน

เขตหวยขวางไดทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตร 3. ผูประกอบธุรกิจขายอาหารในเขตหวยขวางไดทราบถึงปจจัยดาน

พฤติกรรมของผูบริโภค 4. ผูประกอบธุรกิจขายอาหารในเขตหวยขวางไดทราบถงึปจจยัดานคุณภาพการบรกิารของฟูดแพนดา 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 

 

     (Schiffman and Wisenblit, 2015) กลาววาในเรื่องของการแบงสวนตลาดประชากร คือ การแบงกลุมของผูบริโภคตาม 

อายุ รายได เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของครอบครัว และที่ตั้งทางภูมิศาสตร ซึ่งกลุมตัว

แปรเหลาน้ี ทำใหนักการตลาดสามารถจำแนกผูบริโภค แตละประเภทตามที่กำหนดไวไดอยางชัดเจน ทฤษฎีนี้เกี ่ยวกับ

งานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง คือลักษณะประชากรศาสตรเปน

ขอมูลพื้นฐานของแตละบุคคลที่มีความแตกตางกัน จึงสงผลตอการเขารวมที่ตางกัน 

 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

     (สมจิตร ลวนจำเริญ, 2541) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช

ของผูบริโภค ประกอบดวย ใครคือลูกคา (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทำไมจึงซื้อ (Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน 
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(Where) ซื้อบอยเพียงไร (How often) ใครมีอิทธิพลในการซื้อ (Whom) ทฤษฎีนี้เกี ่ยวกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง คือเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ พฤติกรรมการซ้ือ 

และการใชของผูบริโภค และจะนำทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ไปใชกับงานวิจัยการตัดสินใจเปนพารทเนอรกับฟูด

แพนดา ในเขตหวยขวาง เรื่องของกระบวนการทางการตัดสินใจของผูบริโภค และลักษณะความตองการ พฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบริโภค 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 

 

     (Ziethaml, Parasuraman & Berry, 2013) คุณภาพการบริการ (Service quality) คือสิ่งที่ลูกคาทุกคนคาดหวังที่จะ

ไดรับจากการใหบริการ โดยวัดจากเครื่องมือวัด คุณภาพการบริการ 5 ดาน 

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ หมายถึง งานบริการที่สามารถสัมผัสจับตองได มีลักษณะที่ชัดเจน 

2. ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความสามารถที่จะใหบริการตรงตามคำมั่นดวยความถูกตอง  

3. การตอบสนองลูกคา หมายถึง ความเต็มใจที่จะชวยเหลือและใหบริการลูกคาอยางรวดเร็ว  

4. การใหความมั่นใจแกลูกคา หมายถึง การใหบริการจากพนักงานที่มีตอลูกคาลูกคา 

5. การเขาใจและรูจักลูกคา หมายถึง การดูแลลูกคาอยางทั่วถึง ใหความเปนกันเอง 

     ทฤษฎีนี้เกี่ยวกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง 

คือทำใหทราบถึงบริการของฟูดแพนดาวาสามารถตอบสนองตอความตองการ และความคาดหวังของผูเขารวมธุรกิจไดหรือไม 

การทราบถึงคุณภาพตอการใหบริการในแตละดานเปนอยางไรกอนตัดสินใจเขารวม 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 

     (Johnston, 2013) กลาวไววา กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการกอนที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งการ

ตัดสินใจซื้อไมเพียงแตเปนสิ่งสำคัญสำหรับผูประกอบการหรือธุรกิจรายยอยเทานั้น แตยังสามารถชวยใหองคกรสามารถปรับ

กลยุทธในการขายไดตามกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดอีกดวย 

     (Tversky, 1967) กลาวไววา การตัดสินใจ คือ เปนการเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองตอสถานการณที่เปนปญหา

กระบวนการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการตางๆเปนกระบวนการที่สำคัญ หลังจากที่ไดพิจารณาทางเลือกตางๆแลว ก็ตองตัดสินใจ

เลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือกเหลานั้น เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว 

     (Kotler and Keller, 2012) กลาวไววา กระบวนการตัดสินใจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค สามารถแบงได

เปน ลำดับขั้น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การรับรูถึงความตองการหรือการรับรูปญหา 2. การเสาะแสวงหาขอมูล 

3. การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ 4. การตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ  

     ทฤษฎีนี้เกี่ยวกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง คือ เปนการ

เลือกเพื่อสนองตอความตองการของตนเอง มีลำดับขั้นตอน และกระบวนการตัดสินใจที่แตกตางกัน เพื่อใหไดรับทางเลือกที่ดี

ที่สุด เปนการตัดสินใจ ที่มีกระบวนการตัดสินใจจากการพิจารณาทางเลือกที่ตางกัน 
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2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

     (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี, 2560) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการส่ังอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลของการศึกษาพบวาประชากรศาสตร ไมมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานส่ือ 

อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑบริการ และการจัดสงปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานกายภาพและชองทางการจัดจำหนาย การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟู ดแพนดา ไดนำแนวคิดทฤษฎีเรื ่องสวนประสมทางการตลาด(7P’s) และดาน

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวางตางกัน 

     (นฤวรรณ ตั้งกิจทนงศักดิ์, 2560) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผานแอปพลิเค

ชันของกลุมเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไมมีผลในการใชบริการส่ัง

อาหารเดลิเวอรี่ผาน แอปพลิเคชัน ทัศนคติในการใชบริการ ไมมีผลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช บริการส่ังอาหารเดลิเวอรี่

ผานแอปพลิเคชัน เปนการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางเหตุผลในการใชบริการกับทัศนคติในใชบริการส่ังอาหารเดลิเวอรี่

ผานแอปพลิเคชัน พบวา เหตุผลดานการประหยัดราคามีผลตอทัศนคติในการบริการมากกวาเหตุผลดานการประหยัดเวลา 

ทัศนคติและเจตนาเชิงพฤติกรรมตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันนั้นไมคอยแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ

ความสัมพันธ การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ไดนำทฤษฎีและแนวคิด

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (6Ws 1H) นำมาใชวิเคราะหในการศึกษางานวิจัยการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูด

แพนดา ในเขตหวยขวาง 

     (ธัญลักษณ เพชรประดับสุข, 2563) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอป

พลิเคชันบนสมารตโฟน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการ อาจจะไมใช

ปจจัยหลักที่จะมีอิทธิพลในการทำใหพฤติกรรมดานความถี่และดานจำนวนเงินสูงสุดเฉลี่ยในการใชบริการสั่งอาหารผาน แอป

พลิเคชันบนสมารทโฟนของผูบริโภคปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานความถี่ในการใช

บริการส่ังอาหารผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ไดนำทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร และคุณภาพบริการที่

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวางตางกัน 

 

2.6 รูปภาพและตาราง 

 

ตนแปรตน คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

ตารางที่  1 ตารางสรุปโครงสรางรูปแบบการเขารวมทำงานของแตละแพลตฟอรม 

แพลตฟอรม ฟูดแพนดา ไลนแมน แกร็บ โรบินฮูด 

คาสมัคร 399 บาท ไมมีคาสมัคร ไมมีคาสมัคร ไมมีคาสมัคร 

คาคอมมิชชั่น 32% ไมหักคาคอมมชิชั่น 

แตจะมีคา GP 30% 

คาคอมมิชชั่น 30%  ไมมีคาคอมมิชชั่น ถาชวง

แนะนำจะมี 8% 

คาอาหาร คิดตามจรงิ ไม

สามารถเพิ่มจาก

ราคาหนาราน 

คิดตามจรงิ คิดตามจรงิ หรอืบวก

เพิ่มได 

คิดตามจรงิ 

การจายเงิน ตัดรอบบิลคือทกุ ๆ 

ส้ินเดือน 

โอนเงินในวันถดัไป 

เมื่อมียอดเกิน 500 

บาท 

โอนเขาบัญชีธนาคาร

ใน 1-2 วัน 

โอนเงินภายใน 1 ชั่วโมง

หลังอาหารและเครื่องดื่ม

สงถึงลูกคา 

พื้นที่ใหบรกิาร 77 จงัหวดั 54 จงัหวดั 48 จงัหวดั  - กรงุเทพฯ นนทบุรี 

สมุทรปราการ ปทุมธาน ี

- จังหวดัสมุทรสาคร :  

จังหวดันครปฐม   

จำนวนพารเนอรใน

เขตหวยขวาง 

(กรุงเทพฯ) 

 587 673 363 654 

 

2.7 สมการ  

 

     สูตรการคำนวณ              สูตร       n =     

 

(1) 
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         แทนคา  n =      

=   237.893    

238 ตัวอยาง 

 

     สมการที่ (1) แสดงการคำนวณกลุมตวัอยางตามแนวคิดของทาโร ยามาเน 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

     ประชากร คือ พารทเนอรที่เขารวมกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง กลุมตัวอยาง คือ เจาของกิจการที่มีความรูและ

ประสบการณในอาชีพการขายอาหารในการสัมภาษณ จำนวน 10 ราน ในการทำวิจัย จะมีขอจำกัดหลายประการที่ทำใหไม

สามารถเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดได ทำใหผูวิจัยตองเลือกตัวอยางจำนวนประชากรกลุมตัวอยางมาศึกษา โดยใช

หลักการทางสถิติของงานวิจัยเชิงปริมาณมารองรับ (ธวัชชัย วรพงศธร, 2561) ในการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามกระบวนการ

ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

งานวิจัยเชิงปริมาณ 

     ประชากร คือ พารทเนอรที่เขารวมกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง ตามแนวคิดของทาโร ยามาเน มีการทราบจำนวน

ประชากรที่แนนอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ± 5% ได 238 คน ทางผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยาง

เทากับ 250 คน เพื่อใหแบบสอบถามครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัย แบงแบบสอบถามเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 

สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค สวนที่ 3 สอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา สวนที่ 4 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 

2 ขั้นตอน คือการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

     การตรวจสอบประเมินเครื่องมือในการวิจัยแบบสอบถาม มีขั้นตอนในการสรางและวิธีหาคุณภาพดังนี้   

     1. ศึกษาขอมูลที่ไดจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

     2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางแบบสอบถามใหตรงตามเนื้อหาและมีความครบถวนสมบูรณตามหัวขอการวิจัย

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง 

     3. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงทั้งดานภาษาและรูปแบบ การจัดทำแบบสอบถามใหเหมาะสม 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง 

สมมติฐานที่ 1 - 6 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

สมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร SS Df f Sig 

สมมติฐานที่ 1 อาย ุ 25.789 249 1.394 0.237 

สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษา 25.789 249 1.119 0.348 
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สมมติฐานที่ 3 ประสบการณในการประกอบกิจการ 25.789 249 1.794 0.149 

สมมติฐานที่ 4 รายไดเฉล่ีย/เดอืน 25.789 249 2.599 0.053 

สมมติฐานที่ 5 ขนาดของราน 25.789 249 0.704 0.496 

สมมติฐานที่ 6 จำนวนพนักงานภายในราน 25.789 249 0.525 0.592 

     สมมติฐานที่ 1 - 6 ปจจัยประชากรศาสตรทุกดาน พบวามีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญที่กำหนดไว คือ0.05 ดังนั้นจึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก แสดงวาปจจัยประชากรศาสตรทุกดาน ไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาใน

เขตหวยขวาง สอดคลองกับ งานวิจัยของชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจยัที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการสั่งอาหารแบบเดลเิวอรี ่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยดานประชากรศาสตร 

ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่อ อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมแตกตาง

กัน  

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง 

สมมติฐานที่ 7 - 13 ปจจัยดานพฤติกรรม 

สมมติฐานปจจัยดานพฤติกรรม SS Df f Sig. 

สมมติฐาน 7 กลุมลูกคาเปาหมายคือใคร 25.789 249 4.449 0.005* 

สมมติฐาน 8 รานขายอาหารประเภทอะไร 25.789 249 0.109 0.955 

สมมติฐาน 9 ทำเลที่ตั้งของรานอยูที่ไหน 25.789 249 1.633 0.182 

สมมติฐาน 10 ชวงเวลาขายคือเมื่อไร 25.789 249 1.041 0.387 

สมมติฐาน 11 ทำไมจึงเขารวมกับฟูดแพนดา 25.789 249 1.318 0.264 

สมมติฐาน 2 ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ 25.789 249 1.371 0.245 

สมมติฐาน 13 ขั้นตอนในการตดัสินใจเปนยงัไง 25.789 249 0.786 0.503 

     สมมติฐานที่ 7 ปจจัยพฤติกรรม ดานกลุมลูกคาเปาหมาย มีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ไดมีการ

กำหนดไว คือ 0.05 แสดงวาปจจัยพฤติกรรมดานกลุมลูกคาเปาหมายคือใครสงผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอร

กับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง ผลการศึกษานี้ขัดแยงกับงานของนฤวรรณ ตั้งกิจทนงศักดิ์ (2560) ไดทำการวิจัยเรื่องปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการใชบริการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันของกลุมเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาทัศนคติใน

การใชบริการ ไมมีผลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช บริการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชัน 

     สมมติฐาน 8 - 13 ปจจัยพฤติกรรมดานที่มีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ไดมีการกำหนดไว คือ 0.05 

แสดงวา ปจจัยดานพฤติกรรมดานรานขายอาหารอะไร ดานทำเลที่ตั้งรานอยูที่ไหน ดานชวงเวลาขายคือเมื่อไร ดานทำไมจึง

เขารวมกับฟูดแพนดา ดานใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานขั้นตอนในการตัดสินใจเปนยังไง ไมสงผลตอการตัดสินใจเขารวม

เปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง สอดคลองกับงานวิจัยของนฤวรรณ ตั้งกิจทนงศักดิ์ (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันของกลุมเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา

พบวาทัศนคติในการใชบริการ ไมมีผลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช บริการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชัน 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง 

สมมติฐานที่ 14 - 18 ปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา B SE t Sig. 

สมมติฐานที่ 14 ความเปนรูปธรรมของการบรกิาร  0.040 0.046 0.882 0.378 

สมมติฐานที่ 15 ความนาเชื่อถอื  0.097 0.054 1.790 0.075 

สมมติฐานที่ 16 การตอบสนองลูกคา  -0.047 0.055 -0.845 0.399 

สมมติฐานที่ 17 การใหความมัน่ใจแกลูกคา  0.015 0.051 0.302 0.763 

สมมติฐานที่ 18 การเขาใจและรูจักลูกคา  0.020 0.059 0.344 0.731 

     สมมติฐาน 14 - 18 ปจจัยคุณภาพการบริการทุกดาน พบวามีคา Sig. มากกวาระดับนัยสําคัญที่กำหนดไว คือ 0.05 แสดง

วา ปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวย

ขวาง เนื่องจากการสัมภาษณพบวา รานคามีที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตหวยไดใหความสำคัญถึงความสะดวกของผูบริโภคในการส่ัง

อาหารออนไลน ฟูดแพนดาใหบริการตามสัญญาและมีการจายเงินครบทุกครั้ง ถาแจงปญหาไปทางฟูดแพนดาก็จะมีการ

ชวยเหลือที่ดี กลุมธุรกิจขายอาหารหลายประเภทตางเริ่มที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

พนักงานของฟูดแพนดาใหบริการด ีแตจะมีติดปญหาในการตอบกลับชา เพราะฉะนั้นปจจัยคุณภาพการบริการทุกดาน จึงไมมี

อิทธิพลในการตัดสินใจเขารวมพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธัญลักษณ เพชร

ประดับสุข (2563) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันบนสมารตโฟน 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยคุณภาพการบริการ ไมสงผลกับผูบริโภคเชนเดียวกัน 

 

     ผลของการศึกษาการสัมภาษณ พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร  ปจจัยดานพฤติกรรม และปจจัยดานคุณภาพการ

บริการไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดาในเขตหวยขวาง เนื่องจากทางรานอาหารสวนใหญ

ตองการเอาตัวรอดจากรายไดที่ลดลงของทางรานโดยการเพิ่มชองทางการขายใหมากขึ้น เพื่อใหทางรานอาหารมีรายไดที่ไม

ลดลงไปมาก และเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภคที่ในปจจุบันมีพฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลนเพิ่มขึ้น ดังนั้นปจจัย

ดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดาจึงไมไดสงผลในการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง 

เพราะอยางไรแลวทางรานอาหารสวนใหญก็สนใจเขารวมกับฟูดแพนดา เพื่อเพิ่มชองทางการขายใหกับทางรานเปนหลัก 

มากกวาจะมองถึงคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา 

5.  สรปุผลการศึกษา 
 

     ปจจัยดานประชากรศาสตร การสัมภาษณพบวา ผู ตอบแบบสัมภาษณสวนใหญอายุ 31-47 ป มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 6 ไปจนถึงระดับปริญญาตรี  ประสบการณในการประกอบกิจการ 5-15 ป  รายไดอยูที ่ประมาณ 

20,000 - 40,000 บาท เปนรานคาขนาดกลาง (มีที่นั่ง 6-15ที่นั่ง) และมีพนักงานในราน 2-4 คน สวนแบบสอบถาม พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 35-44 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประสบการณมากกวา 7 ป 

รายไดเฉล่ีย/เดือน 20,001-30,000 บาท ขนาดของราน เปนขนาดกลาง(มีที่นั่ง 6-15ที่นั่ง) จำนวนพนักงานภายในรานจำนวน 

0-5 คน ปจจัยดานประชากรศาสตร ไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง 

     ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค การสัมภาษณพบวา ลูกคาเปน นักเรียน นักศึกษา และพนักงาน สวนใหญจะขาย

อาหารที่ผูบริโภคทั่วไปนิยมทานประจำอยูแลว ลูกคาสวนใหญอยูในที่พัก และที่ทำงาน ชวงเวลาที่ขายจะขึ้นอยูกับอาหารที่

ทางรานขาย รานคาสวนใหญที่เขารวมเพราะวาสถานการณโควิด พนักงานขายและตนเองมีสวนในการตัดสินใจเขารวมกับ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1874



ธุรกิจฟูดแพนดา แบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีกลุมลูกคาเปนพนักงานบริษัทในเขตหวยขวาง รานขาย

อาหารประเภทอาหารหวาน ที่ตั ้งของรานเปนอาคารพาณิชย (หองแถว) ขายอาหารชวงเวลา 05:01 - 10:00 น. เขารวม

เพราะสวนแบงทางการตลาด พนักงานขายมีสวนรวมในการตัดสินใจ การขายมีโฆษณาตามส่ือออนไลน เพื่อใหผูบริโภครูจัก

เพิ่มมากขึ้น  

     ปจจัยดานคุณภาพการบริการของฟูดแพนดา การสัมภาษณพบวา รานอาหารที่มีที่ตั้งอยูในเขตหวยขวางจึงตองการเพิ่ม

ชองทางการขาย ฟูดแพนดามีการจายเงินตามรอบการตัดเงินที่แจง รานอาหารสวนใหญจะมีปญหากับการใชงานแท็บเล็ตของ

ฟูดแพนดา มีความมั่นใจและความนาเชื่อถือในธุรกิจฟูดแพนดา ติดปญหาไดรับการตอบกลับจากพนักงานชา แบบสอบถาม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนองลูกคา การใหความ

มั่นใจแกลูกคา การเขาใจและรูจักลูกคา มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด สามารถนำขอมูลจากงานวิจัยดังกลาวนี้มาใชเปน

แนวทางในการตัดสินใจเขารวมกับฟูดแพนดา และสามารถนำไป ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของฟูดแพนดา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของกลุมพารทเนอรไดอยางถูกตอง  

 

ขอเสนอแนะ 

     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวยขวาง ปจจัยดานพฤติกรรม ทำใหทราบ

ถึงลักษณะกลุมพารทเนอรที่มีความสนใจในการเขารวม โดยรานอาหารสวนใหญตองมีกลุมลูกคาเปาหมาย อาหารที่ขาย

แหมาะกับคนกลุมไหน รวมถึงชวงเวลาในการเปดราน เพื่อเปนการดึงดูดและสามารถเขาถึงกลมลูกคาได ปจจัยดานคุณภาพ

บริการ ทำใหทราบถึงปญหาที่กลุมพารเนอรบางสวน พบปญหาหลังจากไดเขารวมกับทางฟูดแพนดาแลว เชน การดูแลจาก

พนักงานขายของทางฟูดแพนดามีขาดการติดตอหลังจากไดเขารวมมาระยะหนึ่ง ปญหาในการติดตอกับเจาหนาที่เวลาพบ

ปญหาตองติดตอทางชองทางแท็บแล็ตที่ฟูดแพนดาใหมาตั้งแตครั้งแรกที่สมัครเขารวมเทานั้น ซึ่งทางรานอาหารบางสวนไม

สะดวกในการติดตอชองทางนี้   

 

 

ขอจำกัดในการศึกษา 

     เนื่องจากการทำวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน มีทั้งรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ไดมีการเก็บ

ขอมูลในลักษณะของการสัมภาษณ และแบบสอบถาม แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดจากโควิด 19 ในปจจุบัน สงผล

ตอการติดตอขอสัมภาษณ และขอใหทำแบบสอบถามที่เปนไปในทางคอนขางยาก เพราะทางรานจะไมคอยมีชวงเวลาที่

สะดวก จึงอาจสงผลทำใหผลของการวิจัยไมละเอียดถึงทุกลักษณะของกลุมตัวอยางของผูที่ตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอร

กับฟูดแพนดาในเขตหวยขวางไดครบถวน และการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนขอมูลที่มีการสำรวจขอมูลในระยะสั้น คือ

ชวงระหวางวันที่ 1 มกราคม 2565– 16 กุมภาพันธ 2565 หากผูที่จะนำขอมูลทางสถิติของงานวิจัยไปใชอางอิงควรมีความ

ระมัดระวัง เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมเปนพารทเนอรกับฟูดแพนดา ในเขตหวย

ขวาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา 
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แนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบิน 

ของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Strategic Marketing Approach to Increase Sales of Souvenirs 

on Thai AirAsia Flights 

 

ศิริลักษณ ธนาพานิชย01 และ จรัชวรรณ จันทรัตน12 

Sirilak Thanaphanich and Jaratchwahn Jantarat  

  

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาที่ระลึกบน

เที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย โดยใชแบบสอบถามออนไลนจากผูโดยสารที่เคยใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย

และเคยซื้อสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบิน จำนวน 100 คน เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึก และเพื่อศึกษาสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารสายการบินไทยแอร

เอเชียซึ่งเปนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการขายสินคาของที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชีย 3 คน และพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน จำนวน 5 คน จากผลการวิจัยพบวากลยุทธทีแ่นะนำ ไดแก 1) ฝกอบรมพนักงานขาย 2) โปรโมชั่นสงเสริมการตลาด 

3) เพิ่มชองทางในการจำหนายออนไลนและ4) โปรโมตสินคาโดยนักรีวิวหรือดาราที่มีอิทธิพลในส่ือโซเชียล  

 

คำสำคัญ : แนวทางการวางกลยุทธ, กลยทุธทางการตลาด, สินคาของที่ระลึก, สายการบินไทยแอรเอเชีย 

 

Abstract 
 

The study has objectives to study the marketing strategy guidelines to increase sales of Thai Air 

Asia's in-flight souvenirs. There is a method for collecting data using the online questionnaires from the 

non-probability sampling of 100 people with convenience sampling and collecting data by analyzing find 

the difference and analyzed for behaviors and study marketing mix factors (7Ps) affecting purchasing 

decisions. Also using in-depth interviews from the purposive sampling: 3 of management and 5 of cabin 

crew who have a duty to provide souvenir sales service. Strategic approaches from the result were: 1) 

salesperson training 2) marketing promotion 3) increasing online distribution channels and 4) promoting 

products by reviewers or influential celebrities on social media.  

 

Keywords: Strategic Marketing Approach, Marketing Strategy, Souvenir Products, Thai AirAsia Flights  
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1. บทนำ 

 

 สายการบินไทยแอรเอเชีย ใหบริการการขนสงโดยอากาศยาน ไมเพียงแตมุงเนนรายไดจากขายบัตรโดยสาร แตยังให

ความสำคัญแกการสรางรายไดจากชองทางอื่นๆ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เชน การบริการจำหนายอาหาร 

เครื่องดื่มและสินคาที่ระลึกระหวางเที่ยวบิน จากการรายงานผลดำเนินงานประจำป 2563 สายการบินมีรายไดจากการขาย

สินคาบนเครื่องบินลดลงอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2563 มีรายไดจำนวน 201 ลานบาท เมื่อเที่ยบกับปพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 

2561 ที่มียอดขาย 589.0 ลานบาท และ 606.7 ลานบาท ตามลำดับ (บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน). ) สงผลกระทบ

ตอองคกรในระยะสั้น คือ ยอดขายจากการขายสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบินลดลง ไมเปนไปตามเปาที่กำหนด และสงผล

กระทบในระยะยาว คือ องคกรขาดสภาพคลองในการใชจายหมุนเวียนในธุรกิจ จึงทำใหมีมาตรการใหพนักงานใชสิทธิ์การ

ลาออก จึงทำใหเกิดการวางงานของพนักงาน (สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ, 2564) ผูวิจัยตองการศึกษาถึงสาเหตุของปญหา

ที่สงผลใหยอดขายสินคาของที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชียที่ลดลงและไมเปนไปตามเปาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูโดยสารในการซื้อสินคาของที่ระลึกในเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

2) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการวางกลยุทธทาง

การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาที่ระลึกบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัย

ครั้งนี้ คือ ทำใหทราบถึงพฤติกรรมของผูโดยสารในการซื้อสินคาของที่ระลึกในเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย ทราบ

ถึงแนวทางการวางกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และทราบแนวทางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาที่

ระลึกบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

 

 
 

รูปที่  1    ตัวอยางของที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

ที่มา: บริษทั เอเชีย เอวเิอชั่น จำกัด (มหาชน)  (2564) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการวิเคราะหที่เกีย่วของ 

     2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

     การวิเคราะหพฤตกิรรมผูบริโภคเปนการศึกษาถึงเหตุจงูใจที่ทำใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจดุเริ่มตนจากส่ิง

กระตุนมาในความรูสึกนึกคิด (Buyer’s Black Box) ในความตองการซึง่เปรยีบเสมือนกลองดำซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ

คาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s 
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Response) หรอืการตัดสินใจซือ้ของผูซื้อ เรยีกวาแบบจำลองพฤตกิรรม ตามแนวคิดของ Kotler หรือ S-R Theory (Kotler 

and Armstrong: 2016) ดังนี้  

 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) คือสิ่งกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในผลิตภัณฑซึ่งเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อ

สินคา สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ สิ่งกระตุนภายใน และสิ่งกระตุนภายนอก ซึ่ง ประกอบดวย สิ่งกระตุนทางการ

ตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด และ สิ่งกระตุนอื่นๆ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

กฎหมายและการเมือง วัฒนธรรม เปนตน  

 2.  กลองดำ (Black Box) คือ ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งธุรกิจไมสามารถ

ทราบได จึงทำใหธุรกิจพยายามที่จะทำการศึกษาผูบริโภค เพื่อตองการที่จะเขาถึงความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค อันจะนำไปสู

การวางแผนการตลาดและการปฏิบัติการทางการตลาดของธุรกิจที่จะสามารถจูงใจผูบริโภคหรือสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภคได กลองดำหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคไดรับ อิทธิพลมาจากสิ่งตางๆ ไดแก ลักษณะของผูบริโภค 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนตน  

 3.  การตอบสนอง (Response) เปนการตัดสินใจของผูบริโภคในการที่จะเลือกซื้อสินคาที่ ไดรับการกระตุนผาน

การกลั่นกรองจากกลองดำ หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค โดยการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนการตัดสินใจในสิ่งตางๆ 

ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ การเลือกตราสินคา เลือกผูขาย เลือกเวลา ในการซื้อ เลือกปริมาณการซื้อ เปนตน 

 อยางไรก็ดี ผู บริโภคทั่วโลกนั้นมีความแตกตางกันในลักษณะดานประชากรศาสตร เชน อายุ รายได ระดับ

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และรสนิยม เปนตน นอกจากนี้ การตัดสินใจของผูซื้อยังไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยทางดานวัฒนธรรม อันไดแก วัฒนธรรมหลัก (Core Culture) อนุวัฒนธรรม (Subculture) และชั้นทางสังคม (Social 

Class) รวมถึงปจจัยดานสังคม เชน กลุมอางอิง (Reference Group) ครอบครัว (Family) ตลอดจนบทบาทและสถานภาพ 

(Role and Status) ดังนั้น นักการตลาดจึงมีความจำเปนตองใหความใสใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค รวมถึง

ปจจัยหรือสาเหตุตางๆ อันจะทำใหสามารถคนหาความตองการของผูซื้อและสามารถตอบสนองไดอยางสูงสุด นอกจากนั้น 

การประชาสัมพันธรวมถึงการตลาดทางตรง การศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคจะชวยใหนักการตลาด

ทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคในดานตางๆภายในกลองดำของผูบริโภค เพื่อที่จะไดจัดสวนประสมทางการตลาด

ตางๆ รวมทั้งการใชกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกบัคำตอบ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคใหสามารถกระตุนและตอบสนอง

ความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดอยางถูกตองตอไป 

     2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) 

     แนวคิดและทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Kotler and Keller (2016) เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจที่ใหบริการซึ่งมีสวนประสม การตลาด (Marketing mix) หรือ7Ps ในการกำหนดกลยุทธการตลาด ประกอบดวย 1) 

ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งซึ่งสนองความจำเปนและความตองการของมนุษยได เปนสิ่งที่ ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและ

ลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ 2) ราคา (Price) คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปน

ตนทุน (Cost) ของลูกคา ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ กับราคาของผลิตภัณฑ 3) ชองทางการ

จัดจำหนาย (Place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนำเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรู

ของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของการบริการที่นำเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทำเลที่ตั้ง (Location) และชองทาง

ในการนำเสนอบริการ (Channels) 4) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการ

ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ 5) บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่แตกตางเหนือคูแขงขัน 6) สรางและนำเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการสรางและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดย
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พยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางกายภาพ และรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการ

แตงกายสะอาดเรียบรอย ความสุภาพออนโยน และการใหบริการที ่รวดเร็วหรือผลประโยชนอื ่นๆที ่ลูกคาควรไดรับ 

7) กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานที่ปฏิบัติ ในดานการบริการที่นำเสนอกับ

ผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด (ฤทธิ์เจตน 

รินแกวกาญจน, 2562) 

 

2.2  เครื่องมือในการวิเคราะหที่เกี่ยวของ  

     2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

     เนื่องจากการวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาของที่ระลึกในชองทาง

จำหนายบนเที ่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย ผู วิจัยไดทำการศึกษาและไดพบแนวคิดที ่วา ผูบริหารธุรกิจตอง

ทำการศึกษาสภาพแวดลอมที่สำคัญในองคกรไมวาจะเปนสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากเปน

ปจจัยที่ทำใหผูบริหารธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรและสามารถนำมาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ บุญฑวรรณ วิงวอน (2556: 263) กลาววา

ผูบริหารธุรกิจตองทำการศึกษาสภาพแวดลอมที่สำคัญ 2 ประเภท คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ที่ประกอบดวย

โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไมได และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่

ประกอบดวยจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได โดยในการดำเนินการธุรกิจ

สภาพแวดลอม ทั้ง 2 แบบที่ทางธุรกิจตองเผชิญและอยางหลีกเลี ่ยงไมได ดังนั ้น จึงตองนำมาวิเคราะหรวมกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

     1.  สภาพแวดลอมภายในเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ ดำเนินงานขององคการธุรกิจและเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได 

แมวาผูบริหารจะสามารถควบคุมไดก็ตามแตก็ยังอาจทำใหลมเหลวก็ได แตการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการหาจุด

แข็งและจุดออนเพื่อใหธุรกิจสามารถแขงขันได สภาพแวดลอมภายใน ไดแก เจาของและผูถือหุน ความรูความสามารถหลัก

ขององคการ หรือแมแตคณะกรรมการบริหาร พนักงานภายในองคกรในทุกตำแหนงหรือทุกหนวยงาน วัฒนธรรมภายใน

องคการตาง ๆ เปนตน  

     2.  สภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดำเนินงานขององคการธุรกิจ และเปนปจจัยที่ผู บริหารไม

สามารถควบคุมได ทั้งนี้การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการหาโอกาสและอุปสรรค เพื่อใหผูบริหารธุรกิจมองวาควร

เลือกดำเนินการทางธุรกิจอยางไร และชวยในการตัดสินใจและปรับเปลี ่ยนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจที ่สอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายนอกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วไดอยางไรบาง  

 

 
รูปที่  2    SWOT Analysis 
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ที่มา: Discoveryresearchgroup (2557) 

     2.2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ TOWS Matrix 

     จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในเรื่องจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลว ก็จะนำขอมูล

ทั้งหมด มาวิเคราะหความสัมพันธแบบเมตริกซ หรือจับคู โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix ซึ่งแตละคูดังกลาว ธุรกิจ

สามารถดำเนินการวางกลยุทธแบงออกเปน 4 ประเภท (อาทิตย  หงสชินธากุล, 2562) และตัวอยางสามารถพิจารณาไดดัง

ภาพที่ 3 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3    TOWS Strategic Alternatives Matrix  

ที่มา: New Management Forum (2557) 

     จากตาราง TOWS Matrix ขางตน สามารถสรุปไดวา ในการจับคูของแตละคูที่มีทั้ง SO, ST, WO และ WT ธุรกิจสามารถ

ดำเนินการวางกลยุทธแบงออกเปน 4 ประเภท (อาทิตย  หงสชินธากุล, 2562) ซึ่งไดแก 1) SO เปนการนำขอมูลจากการ

ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) และ โอกาส (Opportunity) มาประเมินรวมกัน โดยใชจุดแข็งสรางขอ

ไดเปรียบ และใชโอกาส ซึ่งสามารถกำหนดเปนกลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เชน ธุรกิจที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง สินคามี

คุณภาพ เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป และมีโอกาสทางการตลาดจึงขยายสาขาใหเพิ่มมากขึ้น เปนตน 2) ST 

เปนการนำขอมูลจากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threat) มาประเมินรวมกัน โดยใช

จุดแข็งนี้เพื่อขจัดและเอาชนะอุปสรรคทางการแขงขัน สามารถกำหนดเปนกลยุทธเชิงปองกัน เชน ธุรกิจที่มีฐานะทางการเงิน

มั่นคง สินคามีคุณภาพและเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป แตความตองการของตลาดมีนอย กำหนดกลยุทธ โดย

ใชกลยุทธการตลาดมุงเฉพาะสวน (Niche Market) สำหรับผูบริหาร เปนตน   

     2.2.3  แนวคิดและทฤษฎีกางปลา (Cause and Effect Diagram)  

     ทฤษฎีก างปลาหรือเรียกเปนทางการวา  แผนผังสาเหตุและผล  เปนแผนผังที ่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง

ปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุ

และผล ในชื่อของ ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) หรือหลายๆ คนอาจรูจักในชื่อของแผนผัง Ishikawa Diagram ซึ่งไดรับ

การพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยมีการใชแผนผังกางปลา

เมื่อตองการคนหาสาเหตุแหงปญหาหรือเมื่อตองการทำการศึกษา ทำความเขาใจ หรือทำความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ 

เนื่องดวยโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเทานั้น แตเมื่อมีการทำผังกางปลาแลว จะทำใหเราสามารถรู

กระบวนการของแผนกอื่นไดงายขึ้น และใชเมื่อตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง  ซึ่งจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจ

ในปญหาของกลุมซึ่งแสดงไวที่หัวปลา ดังภาพที่ 4 ตอไปนี้ 
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ภาพที่  4    ตวัอยางแผนผังกางปลา  

ที่มา: จักรพงษ เจริญวงศใหญ (2559) 

จากภาพที่ 4 สรุปไดวา เริ่มจากสวนปญหาหรือผลลัพธจะแสดงอยูที่หัวปลา สวนสาเหตุจะสามารถแยกยอยออกได

อีกเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) ที่มีทั้งสาเหตุหลัก และสาเหตุยอย แตสำหรับสาเหตุของปญหา จะเขียนไวใน

กางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน  

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบดวยการวิจัยแบบเชิงปริมาณ และคุณภาพ สำหรับจำนวนประชากร

และกลุมตัวอยางของขอมูลเชิงปริมาณนั้น เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนที่เคย

เดินทางกับสายการบินแอรเอเชียและเคยซื้อสินคาของที่ระลึก ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรการหาขนาด

ตัวอยางของ W.G.Cochran โดยกำหนดระดับความเชื่อมั ่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา 

วาณิชยบัญชา, 2561) จึงไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 100 ตัวอยาง เพื่อตอบแบบสอบถามแบบสะดวก โดยพิจารณาจาก

พื้นที่กลุมออนไลนที่สมาชิกในกลุมเปนผูเคยใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย ไดแก กลุมสมาชิกในสื่อออนไลน 

Facebook ชื่อกลุมแอรเอเชีย, กลุมชวนเที่ยว บินบุฟเฟรัวๆกับแอรเอเชีย, กลุมแอรเอเชีย (Airasia) ตั๋วบินรัวๆทั่วไทย เปน

ตน โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดวยขอคำถามดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทสินคาของที่

ระลึกที่จำหนายบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย ขอคำถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อสินคา

ของที่ระลึกบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัด

จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการในการบริการ สถิติที่ผูวิจัย

นำมาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหจะสามารถบรรลุขอวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูโดยสารที่ซื้อสินคาของที่ระลึกของสายการบินไทย

แอรเอเชีย และเพื่อศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

     สำหรับจำนวนประชากรและกลุมตัวอยางของขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ผูบริหารของสายการบินไทยแอรเอเชีย ผูเปนบุคคล

สำคัญตอการดำเนินงานเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกสำหรับจำหนายบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย จำนวน 3 คน 

ดังนี้ 1) ผูอำนวยการฝายสินคาและบริการบนเครื่องบิน 2) ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึก และ3) ผูจัดการ
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ฝายการตลาดประเภทสินคาและบริการบนเครื่องบิน และสัมภาษณพนักงานตอนรับบนเครื่องบินผูมีหนาที่ใหบริการดานการ

ขายสินคาที่ระลึก จำนวน 5 คน เปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง สัมภาษณรายบุคคล เปนการสัมภาษณเชิง

ลึก ซึ่งแบบสัมภาษณประกอบไปดวยขอคำถามที่ยึดตามวัตถุประสงคของการวิจัย เปนคำถามเกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดออน 

สภาพแวดลอมโดยรวมภายในและภายนอกอุตสาหกรรมในธุรกิจที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนำเครื่องมือ SWOT และแผนผังกางปลา

มาชวยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิและเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ เพื่อหาสาเหตุของปญหาที่สงผลใหยอดขายสินคา

ที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชียลดลงและไมเปนไปตามเปาที่กำหนดไว โดยผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT) จากนั้นผูวิจัยจะนำมาจับคูความสัมพันธเพื่อกำหนดปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) ทั้ง 4 ประเภท 

ไดแก 1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) และ4) กล

ยุทธเชิงรับ (WT Strategy) สำหรับการประเมินกลยุทธและการกำหนดเปนกลยุทธที่แนะนำนั้น ผูวิจัยจะใชเกณฑการประเมิน

จากคะแนนความเห็นดวยของกลยุทธทางเลือกทัง้หมดที่ไดจากการวิเคราะหผานเครื่องมือ TOWS Matrix จากกลุมตัวอยาง 8 

คน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางกลุมเดิมที่ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อวัดระดับความเห็นดวยในแตละดานของแต

ละกลยุทธ ซึ่งมี 4 ดาน ดังนี้ 1) ความเหมาะสมของกลยุทธเมื่อเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 2) โอกาสในการสรางรายได 3) ดาน

ความพรอมของทรัพยากร และ4) ดานงบประมาณ จากนั้นจะใชวิธีนำผลรวมของคาเฉลี่ยในแตละดานของแตละกลยุทธมา

เรียงลำดับคะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธทางเลือกทั้งหมด เพื่อใหบรรลุขอวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตองการ

ทราบแนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ผลการวิเคราะหการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

     ผลการวิเคราะหการเก็บขอมูลเชิงปริมาณพบวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชขอมูลจากการสำรวจตัวอยาง จำนวน 100 คน 

โดยขอมูลสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 45,001 - 60,000 

บาท และเคยเดินทางกับสายการบินไทยแอรเอเชียมากกวา 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38 ของจำนวนผูที่เคยซื้อสินคาของที่

ระลึกบนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชียทั้งหมด  

     พฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทสินคาของที่ระลึกที่จำหนายบนเทีย่วบินของสายการบินไทยแอรเอเชียผูตอบแบบสอบถาม 

ซื้อสินคาประเภทของสะสมมากที่สุด รอยละ 36.46 วัตถุประสงคเพื่อใชเอง เปนคำตอบที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบมาก

ที่สุด รอยละ 35.78 มีจำนวนการซื้อ 1 – 2 ครั้ง ตอป คิดเปนรอยละ 64 คาใชจายในการซื้อจำนวน 501 - 1,000 บาท ตอ

ครั้ง คือคาใชจายที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48 

     ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกบนเที่ยวบินของสาย

การบินไทยแอรเอเชีย  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นดวยในดานตางๆ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑอยูในสภาพที่

ใหม สะอาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานราคา พบวา เอกสารสื่อสิ่งพิมพในเลมเมนูแสดงราคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากที่สุด ดานชองทางจัดจำหนาย พบวา ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา เอกสารสื่อสิ่งพิมพในเลมเมนูแสดงขอมูลสินคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดาน

บุคคล พบวา พนักงานเรียกเก็บเงินถูกตองและครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

ไดแก พนักงานมีความรูเกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณฑและสามารถแนะนำสินคาไดเปนอยางดี ดานลักษณะทางกายภาพ 

พบวา การแตงกายของพนักงานมีความเรียบรอย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ดานกระบวนการในการบริการ พบวา 

ผูโดยสารสามารถส่ังซื้อสินคาบนเที่ยวบินและชำระเงินไดอยางรวดเร็วมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด  
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ผลการวิเคราะหการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

     ผลการสัมภาษณผูบริหารจำนวน 3 คน และพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน จำนวน 5 คน ใหผลสัมภาษณวาจุดแข็งที่สาย

การบินไทยแอรเอเชียมี ดังนี้ 1) ตราสินคามีความแข็งแกรง 2) สายการบินมีเสนทางการบินเชื่อมโยงที่มีเสนทางเชื่อมจุดตอจดุ

ที่หลากหลาย ทั้งเสนทางภายในประเทศและตางประเทศ 3) พนักงานขายสินคาบนเครื่องบินเปนบุคลากรที่มีความสามารถใน

การเสนอขายสินคาไดอยางนาสนใจ สำหรับดานจุดออน ไดแก 1) ชองทางการจัดจำหนายที่ยังไมครอบคลุมกลุมลูกคาที่มี

ความประสงคสั่งซื้อทางออนไลน 2) สายการบินไทยแอรเอเชียเปนสายการบินที่ใชเวลาเดินทางระยะสั้น เสียโอกาสการขาย 

ดานโอกาส ไดแก 1) ความนิยมตอผูบริโภคที่ชื่นชอบการซื้อของออนไลน 2) ผูบริโภคนิยมใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา 3) 

การซื้อสินคาของฝาก ของขวัญและสงใหผูรับผานบริการขนสงสินคา 4) ส่ือโซเชียลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและบริโภคสินคา 

และดานอุปสรรค ไดแก                 1) ผูบริโภคตระหนักการใชจายมากขึ้น 2) ผูบริโภคมักจะเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ

สินคาจากการเปรียบเทียบสินคาแอรเอเชียกับรานคาออนไลนทั่วไปกอนตัดสินใจซื้อ 3) ผูบริโภคมีความกังวลดานความเสี่ยง

ของการแพรระบาดเชื้อโควิด-19 เมื่อตองเดินทางโดยอากาศยาน และ 4) กฎระเบียบของกรมการบินพลเรือนมีคำสั่งใหหยุด

หรือละเวนกิจกรรมขายสินคาของที่ระลึกในระหวางเที่ยวบิน 

   

ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาดวยแผนภูมิกางปลา  

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงสาเหตุของปญหายอดขายสินคาที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชียลดลง  

     จากภาพที่ 5 อธิบายไดวา สาเหตุที่แทจริงของปญหา มีดังนี้ 1) สาเหตุดานผลิตภัณฑ มีลวดลายที่มีรูปแบบเดิมที่เคย

จำหนาย ประเภทสินคายังไมครอบคลุมกับกลุมลูกคาทุกวัย 2) สาเหตุดานราคา มีราคาสูงเมื่อเทียบกับสินคาที่คลายคลงึกนัที่

จำหนายบนภาคพื้น 3) สาเหตุดานชองทางจัดจำหนาย มีชองทางจัดจำหนายจำกัดเฉพาะบนเที่ยวบิน 4) สาเหตุดาน

การตลาด โปรโมชั่น สวนลด ยังไมจูงใจแกผูโดยสาร 5) สาเหตุดานบุคลากร พนักงานตอนรับบนเครื่องบินขาดความพรอม

ดานขอมูลของสินคา 6) สาเหตดุานกระบวนการในการบริการ ชองทางการชำระเงินที่ไมหลากหลาย  

สรุปแนวทางในการจัดทำกลยุทธ 4 รูปแบบ  

แนวทางในการจัดทำกลยุทธ 4 รูปแบบ วิเคราะหไดดังนี้ 

ขายเฉพาะบนเท่ียวบิน  
ราคาสูง 

มีลวดลายซํ้า

ไม่อนุญาตให้

จาํหน่ายบนเท่ียวบิน 

ดา้นช่องทางการจดัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา 

ยอดขายสินคา้

ลดลง 

สินคา้ไม่ครอบคลุม

โปรโมชัน่

ขาดความรู้

เก่ียวกบัสินคา้ 
ช่องทางการ

ชาํระเงินจาํกดั 

ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการในการบริการ ดา้นการตลาด 
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     1. กลยุทธเชิงรุก ไดแก 1) เพิ่มชองทางการจำหนายออนไลน 2) โปรโมตสินคาดวยเทคโนโลยีและสื่อออนไลน โดยเลือก

ดารา หรือนักรีวิวที่มีชื่อเสียง 3) สรางสินคาใหมภายใตแบรนดแอรเอเชีย เปนสินคาเพื่อสุขภาพ ความสวย-ความงาม และ

พนักงานตอนรับเปนตัวแทนในการโพสขายสินคาบนส่ือโซเชียลของตนเอง  

     2. กลยุทธเชิงแกไข ควรพัฒนาดานการออกแบบลวดลายของสินคาใหมีความหลากหลากแตกตางจากรูปแบบเดิมที่เคยมี  

     3. กลยุทธเชิงปองกนั ควรสรางความพรอมดานราคามีใหเลือกหลากหลายระดับเพื่อใหประชากรทีม่ีรายไดลดลงมีตัวเลือก

มากขึ้น และพัฒนาดานการสงเสริมการตลาดดวยการลดราคา จับคูสินคา หรือมีคูปองสวนลด  

     4. กลยุทธเชิงรับ ไดแก 1) ออกแบบผลิตภัณฑที่หลากหลายกับกลุมลูกคา หาสินคาราคาประหยัดเพื่อใหประชากรที่มี

รายไดลดลงมทีางเลือกไดมากขึน้ และ2) สงเสริมและพัฒนาดานการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูและความความเชี่ยวชาญใน

การแนะนำผลิตภัณฑแกผูซื้อ  

 

ผลการประเมินทางเลือกกลยุทธ 

     ผูวิจัยไดนำชุดขอมูลกลยุทธทางเลือกที่ไดจากการวิเคราะห ไปสอบถามระดับความเห็นดวยจากกลุมตัวอยาง 8 คน ซึ่ง

เปนกลุมตัวอยางกลุมเดิมที่ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกในการศึกษาครั้งนี้ ผลจากแบบสอบถามสามารถเรียงลำดับความสำคัญ

ของกลยุทธจากผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ความเหมาะสมของกลยุทธเมื่อเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 2) 

โอกาสในการสรางรายได 3) ดานความพรอมของทรัพยากร และ4) ดานงบประมาณ       

     สำหรับผลการวิเคราะหคะแนนสามารถจัดอันดับความสำคัญเพื่อกำหนดเปนกลยุทธที่แนะนำ 4 ลำดับแรกดังนี้ 1)  

ฝกอบรมพนักงานขาย 2) โปรโมชั่นสงเสริมการตลาด 3)  เพิ่มชองทางในการจำหนายออนไลน และ4) โปรโมตสินคาโดยนัก

รีวิวหรือดาราที่มีอิทธิพลในส่ือโซเชียล  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
     ผลจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณ ขอมูลปฐมภูมิเชิงคุณภาพ และขอมูลทุติยภูมิ สามารถสรุปผลการกำหนดกล

ยุทธในการเพิ่มยอดขายสินคาที่ระลึกของสายการบินไทยแอรเอเชีย ได 4 กลยุทธ ไดแก 1) สงเสริมและพัฒนาดานการ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูและความความเชี่ยวชาญในการแนะนำผลิตภัณฑแกผูซื้อ 2) พัฒนาดานการสงเสริมการตลาด

ดวยการลดราคา จับคูสินคา หรือมีคูปองสวนลด 3) พัฒนาดานชองทางการจัดจำหนาย เพิ่มชองทางขายสินคาที่ระลึก

ออนไลน บนแอพลิเคชัน Super App ที่สายการบินมีอยูแลว แตเพิ่มฟงกชันการขายสินคาที่ระลึกลงบนแอพลิเคชันดังกลาว 

เปนการเพิ่มรายไดจากการพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย และอำนวยความสะดวกโดยการจัดสงสินคาแบบเดลิเวอรี่ ซึ่งสาย

การบินมีทรัพยากรดานอากาศยาน และเสนทางการบินที่ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและแถบประเทศอนิโดจีน และ 4) โปร

โมตสินคาดวยการใชเทคโนโลยีและส่ือออนไลน โดยดาราหรือนักรีวิวที่มีชื่อเสียง  

ขอเสนอแนะ 

     สำหรับการจำหนายสินคาของที่ระลึกผานชองทางออนไลน สายการบินไทยแอรเอเชียควรใหความสำคัญกับการแสดง

รูปภาพสินคา และรายละเอียดสินคาที่ชัดเจนบนชองทางการจัดจำหนาย เพื่อดึงดูดความสนใจแกลูกคา  

     ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาแนวทางการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาของ

ประเภทอื่น ๆ บนเที่ยวบินของสายการบินไทยแอรเอเชีย เชน อาหารและเครื่องดื่มที่บริการจำหนายบนเที่ยวบิน เนื่องจาก

เปนชองทางการสรางรายไดที่สำคัญของสายการบินไทยแอรเอเชีย  
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พฤติกรรมการเลือกซื้อและสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบ

เค้ียวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Buying Behaviors and Marketing Mix influencing decision to buy dog treats 

of consumer in Bangkok 

 
ศิริลักษณ นาคาเริงฤทธิ์1 และ อนุฉัตร ช่ำชอง2 

Siriluk Nakaroengrit and Anuchat Chamchong  

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อขนมขบเค้ียวสุนัขของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อขนมขบเค้ียวสุนัขที่มีอายุ

ตั้งแต 20 ปขึ้นไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริโภคคือใคร (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) และผูบริโภคซื้ออยางไร 

(How) และสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ, สวนประสมทางการตลาด, ขนมขบเค้ียวสุนัข 

 

Abstract 
 

The objective of this study was to investigate the buying behaviors and marketing mix influencing 

decision to buy dog treats of consumer in Bangkok. The sample group consisted of 400 respondents aged 

20 and up who purchased dog treats in the Bangkok. The questionnaire was used as a data collection tool. 

The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean and standard deviation and 

multiple regression analysis. The Result of the hypothesis testing show that the buying behaviors influence 

decision to buy dog treats of consumer in Bangkok are who the consumers are (Who), what consumers buy 

(What), where consumers buy (where) and how consumers buy (How) and marketing mix influence the 

decision to buy dog treats of consumer in Bangkok, including products and processes. 

 

Keywords: Buying Behaviors, Marketing Mix, Dog treats 
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1. บทนำ 

 

     เนื่องดวย ปจจุบันสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร อัตราการเกิดใหมลด

จำนวนลง การขยายตัวของกลุมผูสูงอายุ และลักษณะการอยูอาศัยเปนแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น เปลี่ยนไปจากที่เคยเปน

ครอบครัวขนาดใหญกลายเปนครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง พฤติกรรมการมีลูกของสามีภรรยาเปลี่ยนไป โดยไมไดมองวาการมี

ลูกนั้นเปนส่ิงสำคัญของชีวิตคู จึงทำใหสัตวเล้ียงเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตมากขึ้น เพราะสัตวเล้ียงมีอิทธิพลดานจิตใจชวยเปน

เพื่อนคลายเหงา ลดความเครียด รวมทั้งเทรนดการเล้ียงสัตวเล้ียงแบบ Pet Parent ซึ่งเปนความรักความผูกพันเสมือนหนึ่งใน

สมาชิกของครอบครัว หันมาใสใจกับสุขภาพของสัตวเลี้ยงมากขึ้น โดยสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมมาก คือ สุนัข ปจจุบันยังไม

ทราบจำนวนประชากรที่แทจริงของสุนัขมากนัก จากการสำรวจของสำนักงานปศุสัตว ในป 2559 ซึ่งเปนขอมูลการสำรวจครั้ง

ลาสุดของกรมปศุสัตว พบวามีจำนวนสุนัขที่มีเจาของ 6,622,364 ตัว จากครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัขรวม 4,251,832 ครัวเรือน 

(กรมปศุสัตว, 2559) โดยพบวาสัดสวนครัวเรือนที่มีสัตวเลี้ยงของประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป จากในป พ.ศ. 2555 ที่

เคยมีจำนวนรอยละ 24.5 เปนรอยละ 34.6 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2559 (ศิวพร เที่ยงธรรม และบุหงา ชัยสุวรรณ, 

2561) จากความนิยมในการเลี้ยงสัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหแนวโนมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงของไทยมี

การขยายตัวเติบโตเปนไปในทิศทางเดียวกับความตองการผูบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ขอมูลในป 2561 โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

ประเมินวามีมูลคาประมาณ 32,230 ลานบาท เติบโตตอเนื่องเฉลี่ยกวา 10% ตอป แบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวยธุรกิจ

อาหารสัตวเลี้ยง (Pet Foods) มีมูลคา 14,630 ลานบาท (รอยละ 45) ธุรกิจการใหบริการสัตวเลี้ยง เชน สถานพยาบาลสัตว

เลี้ยง คลินิก สถานบริการรับฝากเลี้ยง โรงแรมที่พัก สปา (Pet Healthcare) มีมูลคา 10,230 ลานบาท (รอยละ 32) และ

ธุรกิจผลิตภัณฑสำหรับสัตวเลี้ยง (Pet Products) มีมูลคา 7,370 ลานบาท (รอยละ 23) ซึ่งพบวาธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงมี

สัดสวนมากที่สุด โดยผูเลี้ยงสุนัขใหความสำคัญเรื่องโภชนาการและสุขภาพของสุนัขเปนหลัก จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูเลี้ยงสุนัข

ตองศึกษาหาขอมูลกอนเลือกซื้อ โดยเฉพาะในกลุมอาหารและขนมขบเค้ียว  

     แนวโนมของตลาดอาหารสุน ัข (Dog Food) ในประเทศไทย จากรายงาน Euromonitor International (2020) 

คาดการณวาจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2562-2568 ซึ่งจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 7.8% โดยของขบเคี้ยว

สำหรับสุนัข (Dog Treats) จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปละ 15.0% อาหารสุนัขชนิดแหง (Dry Dog Food) จะมีอัตราการ

เติบโตเฉล่ียปละ 4.4% และอาหารสุนัขชนิดเปยก (Wet Dog Food) จะมีอัตราการเติบโตเฉล่ียปละ 6.3% โดยปจจัยสำคัญที่

ทำใหตลาดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาหาความสะดวกสบายจากการ

ใหอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น และเนื่องดวยปจจุบันคานิยมในการเล้ียงและฝกสุนัขของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป เริ่มมีการนำขนม

ขบเคี้ยวสุนัขมาเปนสวนหนึ่งนอกเหนือจากอาหารที่ใหเปนมื้อในแตละวัน ซึ่งในกลุมขนมขบเคี้ยวสุนัข (Dog Treats) จัดเปน

สินคาในหมวดอาหารสุนัข นอกจากผูเล้ียงซื้อมาเปนอาหารวางใหสุนัขไดกินเลนเพลิดเพลินเพื่อการแสดงความรักตอสุนัขแลว 

ยังเปนตัวชวยสำคัญในการฝกทักษะสุนัขเพื่อใหรางวัลเมื่อสุนัขปฏิบัติตามคำสั่ง รวมทั้งเพื่อใหเปนอาหารเสริม โดยขนมขบ

เค้ียวสุนัข แบงออกเปน 5 ประเภท แตละประเภทตางก็มีจุดประสงคที่ชวยในเรื่องตางๆ แตกตางกันออกไป (1) ขนมคุกกี้หรือ

บิสกิต (2) ขนมสติ๊ก (Stick) (3) นมอัดเม็ด (4) ขนมขัดฟน (5) ขนมจากเนื้อสัตวหรือหนังสัตว (Hector Peck, 2019) ขอมูล

มูลคาตลาดขนมขบเคี้ยวสุนัข (Dog Treats) ในป พ.ศ. 2562 นั้น พบวามีการเติบโตอยูที่ 15.6% โดยมีมูลคาตลาดของขบ

เค้ียวสุนัขอยูที่ 6,752.4 ลานบาท  

     การศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของพบวา ปยนันท ศรีเกตุ (2558) ไดทำการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อของขบเค้ียวสำหรับสุนัขของผูเล้ียงสุนัข ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่ใชความพยายามมากในการคนหาขอมูลจะ

เปนเพศหญิงทั้งสิ้นและระดับรายไดจะสงผลที่ชัดเจนในขั้นตอนการประเมินทางเลือกหากยังไมทราบวาสุนัขของตนชอบขนม
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ขบเคี้ยวสำหรับสุนัขแบบไหนก็จะเลือกซื้อทุกแบบในคราวเดียวกันและหากเปนขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชนตรงกับที่สุนัขของ

ตนเองตองการก็จะเลือกซื้อโดยไมคำนึงถึงราคา จะเห็นไดวางานวิจัยที่เกี่ยวของกับขนมขบเค้ียวสุนัข โดยสวนมากจะศึกษาใน

เรื่องสวนประสมทางการตลาด (4P) และพฤติกรรมผูบริโภค แตไมมีงานวิจัยใด ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ (6W1H) 

และสวนประสมทางการตลาด (7P) รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ ที่ไดคนควาขอมูลเบื้องตนมานั้นพบวายังมีไมมากมัก ผูวิจัยจึงไดนำ

ตัวแปรขางตนมาศึกษารวมกับตัวแปรอื่นๆ เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

     1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเค้ียวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

     2. เพ ื ่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที ่ม ีอ ิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อขนมขบเคี ้ยวสุน ัขของผู บร ิโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

     1. สามารถนำผลที่ไดจากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดขนมขบเค้ียวสุนัขมาเปนแนวทางและขอมูลเบื้องตนใน

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมขบเค้ียวสุนัขในประเทศไทยตอไป 

     2. สามารถนำไปใชพิจารณาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและเปนแนวทางใหกับผูประกอบการที่

ผลิตอาหารสุนัขประเภทขนมขบเคี้ยวในการพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองกับความตองการของผูบริโภค

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyzing consumer behavior) ซึ่งหลักการวิเคราะหของทฤษฎี ประกอบดวยคำถามที่

ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W1H ซึ่งประกอบดวย Who, What, Why, Where, When, Who Participates, 

How เพื่อคนหาคำตอบ 7 ประการเพื่อสามารถนำมาวางกลยุทธทางการตลาด ตามหากลุมเปาหมายของธุรกิจ ใหยอดขาย

เติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 1. ใครอยู ในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคำถามเพื ่อทราบถึง

ลักษณะกลุ มเปาหมาย โดยอาศัยเกณฑในการแบงสวนการตลาด (Base of market segmentation) 4 ดาน คือ ดาน

ประชากรศาสตร ดานภูมิศาสตร ดานจิตวิทยาและดานพฤติกรรมศาสตร 2. ผูบริโภคซื้อหรือใชบริการอะไร (What does the 

consumer buy?) เปนคำถามที่ทำใหทราบถึงสิ่งที่ตลาดตองการจากผลิตภัณฑ เปนการกำหนดสิ่งที่บริโภคตองการโดยอาศัย

องคประกอบของผลิตภัณฑ 3. ทำไมผูบริโภคจึงซื้อหรือใชบริการ (Why does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อทราบ

ถึงวัตถุประสงคในการซื้อ ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเพื่อสนองความตองการของเขา 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อหรือใช

บริการ (Who participates in buying?) เปนคำถามที ่ทราบถึงบทบาทของกลุ มตางๆ ที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกอบดวยผู ริเริ ่ม ผู มีอิทธิพล ผู ตัดสินใจซื ้อ ผู ซื ้อ และผู ใช 5. ผู บริโภคซื ้อหรือใชบริการเมื ่อใด (When dose the 

consumer buy?) เปนคำถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อ ชวงเดือนใดของป เทศกาลวันสำคัญ โอกาสพิเศษตางๆ 6. 
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ผูบริโภคซื ้อหรือใชบริการที ่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคำถามเพื ่อทราบถึงชองทางหรือแหลงจัด

จำหนาย 7. ผูบริโภคซื้อหรือใชบริการอยาง (How does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อทราบถึงขัน้ตอนการตดัสินใจ

ซื้อ ประกอบดวยการรับรูขอมูล การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและความรูสึกหลังการซื้อ 

 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได เพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่ง

เรียกวา 7P เปนปจจัยที่ควบคุมได หรือปจจัยภายใน นักการตลาดจึงตองพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบาย การวางแผน 

การกำหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

(Product) หมายถึง สินคาและบริการเปนสิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาหรือสิ่งที่ลูกคาตองการ เพื่อตอบสนองความตองการ

และสรางความพึงพอใจกับผูบริโภค ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่กำหนดคุณคาของสินคาที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน เพื่อ

ใชในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันในตลาด โดยที่ผูบริโภครับรูและรูสึกคุมคากับเงินที่จายออกไป ชองทางการจัด

จำหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทาง โดยมีกิจกรรมเพื่อใชเคลื่อนยายสินคาหรือบริการไปยังตลาดผูบริโภค ซึ่ง

จะตองคำนึกถึงดานทำเลที่ตั้งและชองทางการจัดจำหนาย เพื่อใหผูบริโภคสามารถหาซื้อสินคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือติดตอสื่อสารเกี่ยวของกับผูผลิตและผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจง

ขาวสาร สรางทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคลากร

ทั้งหมดที่มี ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู

แขงขัน บุคลากรตองมีความสามารถในการตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไขปญหา 

สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาสัมผัสได เปนการสราง

และนำเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบการ

ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา กระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการในดานของการ

บริการที่นำเสนอ เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับผูบริโภคไดอยางรวดเร็วถูกตอง และสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูบริโภค  

 

ทฤษฎีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

 

กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision Process) เปนลำดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค 

แบงเปนกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) ประกอยดวย ขั้นที่ 1 การรับรูปญหา (Problem 

Recognition) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลไดรับการกระตุนดวยปจจัยตางๆ ซึ่งอาจเปนความ

ตองการที่เกิดขึ้นภายใน หรืออาจเปนความตองการที่เกิดจากส่ิงกระตุนและแรงจูงใจภายนอกที่มากระตุนใหตระหนักถึงความ

ตองการ ขั้นที่ 2 การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อบุคคลไดตระหนักถึงความตองการแลว ลำดับขั้นตอไป

ผูบริโภคจะคนหาวิธีการที่จะทำใหความตองการดังกลาวเพือ่ใชประกอบการตดัสินใจ และการคนหาอาจกระทำขึ้นโดยสัญชาติ

ญาณอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากขั้นตอนการคนหาขอมูลไดแลว

นั้น ผูบริโภคตองทำการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทำการตัดสินใจในขั้นนี้ ผูบริโภคตองกำหนดเกณฑการ

พิจารณาที่จะใชสำหรับการประเมินผล จากเกณฑที่กำหนดจะทำใหผูบริโภคทราบถึงทางเลือกที่เปนไปได ผูบริโภคตอง

พิจารณาเลือกทางเลือกที่กอใหเกิดความพอใจมากที่สุด ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากรวบรวมและ

ประเมินขอมูลแลวก็มาถึงขั้นที่จะตองตัดสินใจวาจะซื้อหรือไม ถาการประเมินผลทางเลือกเปนที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดขึ้น ขั้น
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ที่ 5 การประเมินผลหลังการซื้อ (Post Purchase Evaluation) หลังจากซื้อและใชสินคาแลว สิ่งที่ผูบริโภครับรูคือความพึง

พอใจที่ไดรับโดยเปรียบเทียบจากประสบการณที่เกิดขึ้นจริงกับส่ิงที่คาดหวัง ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อซ้ำในครั้งตอไป และนำ

ขอมูลเหลานี้ไปบอกผูบริโภครายอื่นๆ  

 

กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนผูบริโภคที่เคยซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัข ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงทำใหผูวิจัยทำการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใช

ทำการศึกษาวิจัย เพื่อประมาณคาสัดสวนของจำนวนประชากร โดยใชตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1973) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% และความคลาดเคล่ือนไมเกิน ±5% โดยกำหนดใหขนาดประชากรมีขนาด ∞ 

ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางจะเทากับ 400 ตัวอยาง โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เนื่องจากสะดวกในการเขาถึงกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลที่เกี ่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษาวิจัย โดยการแจก

แบบสอบถามออนไลน Google From ผานชองทางออนไลนในกลุมเฟสบุกที่เกี่ยวกับสุนัข เทานั้น จำนวน 7 กลุม ดังตอไปนี้ 

1. Dog Reviews รีวิวของใชและอะไรๆ ของสุนัข 2. เที่ยวกับนอนนน"หมาไปได เที่ยว กิน พัก บอกตอดวยยย 3. รักหมาจัง 

Society 4. ชมรมคนรักสุนัข 5. กลุมคนรักหมา 6. กลุม "ทาสหมา" 7. หมานารัก ตัวแปรในการศึกษาวิจัย ตัวแปรอิสระ ไดแก 

ตัวแปรดานพฤติกรรมผูบริโภค (6W1H) ประกอบดวย 1. ผูบริโภคคือใคร (Who) 2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What) 3. ผูบริโภคซื้อ

ทำไม (Why) 4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who is participates) 5. ผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (When) 6. ผูบริโภคซื้อที่

ไหน (Where) 7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How) และตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด (7P) ประกอบดวย 1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 4. ดานสงเสริมการตลาด 5. ดานบุคลากร 6. ดานลักษณะทางกายภาพ 7. ดาน

กระบวนการ โดยนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจมาทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยว

สุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95% 

 

 

 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด

 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
      

     ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภค ดานผูบริโภคคือใคร (Who) ทานเปนผูซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัข มีคาเฉลี่ย 3.93 คนในครอบครัว

ของทานเปนผูซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัข มีคาเฉลี่ย 3.69 ดานผูบริโภคซื้ออะไร (What) ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่ไมมีสวนผสม

ของวัตถุกันเสีย มีคาเฉลี่ย 4.06 ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่ผลิตจากเนื้อสัตวเปนสวนประกอบหลัก มีคาเฉลี่ย 4.02 ดาน

ผูบริโภคซื้อทำไม (Why) ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขเพื่อเปนรางวัลในการฝกพฤติกรรมสุนัข มีคาเฉลี่ย 4.11 ทานซื้อขนมขบ

เค้ียวสุนัขเพื่อใหเปนอาหารวาง มีคาเฉล่ีย 3.95 ดานใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who is participates) ทานซื้อขนมขบ

เคี้ยวสุนัขตามคำแนะนำของสัตวแพทย มีคาเฉลี่ย 3.62 ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขตามสื่อโฆษณาทางการตลาด มีคาเฉล่ีย 

3.60 ดานผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (When) ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขเมื่อของเดิมใกลหมด มีคาเฉลี่ย 4.04 ทานซื้อขนมขบเคี้ยว

สุนัขเมื่อไดหาขอมูลจากการอานหรือดูรีวิว มีคาเฉลี่ย 3.79 ดานผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่ราน

เพ็ทช็อป มีคาเฉลี่ย 4.06 ทานซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่หางสรรพสินคา มีคาเฉลี่ย 3.86 ดานผูบริโภคซื้ออยางไร (How) ทาน

เลือกซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่ผานการรับรองมาตรฐาน มีคาเฉลี่ย 4.25 ทานเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขที่มีการบอกรายละเอียด

คุณคาทางโภชนาการที่ชัดเจน มีคาเฉล่ีย 4.19  

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑมีซิปล็อคเพื่อปองกันอากาศ มีคาเฉล่ีย 4.28 ขนมขบเค้ียวสุนัข

มีหลากหลายรูปแบบใหเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.21 ดานราคา ราคามีความเหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช มีคาเฉลี่ย 4.21 ขนมขบ

เคี้ยวสุนัขมีหลายราคาใหเลือกซื้อตามขนาดบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.06 ดานชองทางการจัดจำหนาย สถานที่จำหนายสะดวก

ตอการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 4.20 มีบริการสั่งซื้อผานชองทางออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.16 ดานการสงเสริมการตลาด มีการให

สวนลดในโอกาสพิเศษ มีคาเฉลี่ย 3.97 มีสวนลดสำหรับลูกคาที่เปนสมาชิก มีคาเฉลี่ย 3.94 ดานบุคคล พนักงานใหบริการ

ดวยความสุภาพเรียบรอย มีคาเฉล่ีย 4.18 พนักงานมีความรูและใหขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑไดอยางครบถวนถกูตอง มีคาเฉล่ีย 

4.17 ดานลักษณะทางกายภาพ รูปแบบการจัดโซนสินคาเปนระเบียบ งายตอการเลือกซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.16 มีพื้นที่สำหรับจอด

รถเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.06 ดานกระบวนการ สามารถชำระเงินโดยการโอนผานธนาคารและบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ย 4.23 มี

บริการจัดสงสินคาหลากหลายชองทาง มีคาเฉล่ีย 4.18  

     ผลของการศึกษาสมมติฐาน พฤติกรรมการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริโภคคือใคร (Who) มีคา Sig ท่ี 0.033 ผูบริโภคซื้ออะไร (What) มีคา Sig ท่ี 0.000 ผูบริโภคซื้อที่

ไหน (Where) มีคา Sig ท่ี 0.044 และผูบริโภคซื้ออยางไร (How) มีคา Sig ท่ี 0.000 และสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑ มีคา Sig ท่ี 0.000 และดาน

กระบวนการ มีคา Sig ท่ี 0.000 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

5. สรุปผลการศึกษา 

 
     จากการศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและสวนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเค้ียว

สุนัขของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ดังนี ้

     1. พฤตกิรรมผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดใจสินใจซื้อขนมขบเค้ียวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา พฤติกรรมผูบริโภคที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเค้ียวสุนัขของผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร ไดแก ผูบริโภคคือใคร (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) และผูบริโภคซื้อ

อยางไร (How)  
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     2. สวนประสมทางการตลาดมีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อขนมขบเค้ียวสุนขัของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา สวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ขนมขบเค้ียวสุนัขของผูบริโภคในเขต

กรงุเทพมหานคร ไดแก ดานผลิตภัณฑและดานกระบวนการ 

      

ขอเสนอแนะจากการศึกษาวจิัย 

 

     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดใจสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัขของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทำการศึกษาวิจัย

ครั้งนี้ ในเชิงทฤษฎีสามารถนำปจจัยที่สงผลตอการตัดใจสินใจซื้อไป ใชในการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตไดดังนี้ ปจจัยพฤติกรรม

ผูบริโภค ประกอบดวย 1. ดานผูบริโภคคือใคร (Who) ควรมุงเนนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑอยางตอเนื่องใหมีหลากหลายสูตร 

เหมาะสมกับสายพันธุและชวงอายุที่ตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 2. ดานผูบริโภคซื้ออะไร (What) ควร

มุงเนนที่การพัฒนาลักษณะของขนมขบเคี้ยวสุนัขและเพิ่มคุณภาพของขนมขบเคี้ยวสุนัข รวมไปถึงการใสใจเรื่องผลิตภัณฑที่

ไมมีสวนผสมของวัตถุกันเสียและมีวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑที ่ชัดเจน 3. ดานผูบริโภคซื้อทำไม (Why) ควรมุงเนนที่

โภชนาการของผลิตภัณฑ เพราะผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่เพื่อเปนรางวัลในการฝกพฤติกรรมสุนัข 4. ดานใครมี

สวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who is participates) ควรมุงเนนที่คุณภาพของผลิตภัณฑเพราะจะทำใหตราสินคาเปนที่รูจัก

จากการบอกตอรวมไปถึงสัตวแพทยจะแนะนำผลิตภัณฑที่เหมาะกับสุนัขใหกับผูบริโภค 5. ดานผูบริโภคซื้อเมื่อไหร (When) 

ควรมุงเนนการนำเสนอขายผลิตภัณฑที่สรางความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค เพราะผูบริโภคสวนใหญจะซื้อขนมขบเคี้ยว

สุนัขเมื่อสินคาเดิมใกลหมด และเมื่อไดหาขอมูลจากการอานหรือดูรีวิว 6. ดานผูบริโภคซื้อที่ไหน (where) ควรมุงเนนที่การ

เพิ่มตัวเลือกใหมที่สรางความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค โดยชองทางออฟไลน มีสถานที่จัดจำหนายใหครอบคลุมพื้นที่เพื่อให

ลูกคาเขาถึงไดงาย และเพิ่มชองทางออนไลน โดยการจัดทำชองทางใหมีความนาเชื่อถือเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 7. 

ดานผูบริโภคซื้ออยางไร (How) ควรมุงเนนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑและมีกระบวนการผลิตที่ผานการรับรองมาตรฐาน และ

ควรทำการสำรวจตลาดอยูสม่ำเสมอ เพื่อใหผลิตภัณฑเหมาะสมกับราคาและเปนตัวเลือกอันดับตนๆ สำหรับลูกคา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ประกอบดวย 1. ดานผลิตภัณฑ ควรมุงเนนประโยชนและสวนประกอบของวัตถุดิบที่จะสงผลดีตอ

สุขภาพและมีคุณคาทางโภชนาการที่ตอบโจทยตามชวงอายุของสุนัข รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑที่มีฉลากบอกชัดเจน เชน มี

ฉลากบอกวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ชวงวัยที่เหมาะกับสุนัข 2. ดานราคา ควรตั้งราคาผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบ

ที่ใชเปนสวนประกอบ และมีหลายราคาใหเลือกซื้อตามขนาดบรรจุภัณฑ เพราะผูบริโภคมีความตองการซื้อในปริมาณที่

แตกตางกัน 3.ดานชองทางการจัดจำหนาย ควรมุงเนนศึกษาและพัฒนาชองทางการจัดจำหนายขนมขบเคี้ยวสุนัข เชน เพิ่ม

ชองทางบริการสั่งซื้อผานชองทางออนไลนตางๆ เพื่อความสะดวกใหกับผูบริโภค 4. ดานการสงเสริมการตลาด ควรมุงเนนตัว

ผลิตภัณฑ ไมโฆษณาเกินจริง มีการโฆษณาผานโซเชียลมีเดียอยางตอเนื่องเพราะเปนชองทางที่จะเขาถึงผูบริโภคไดงายและไว

ที่สุดรวมไปถึงมีการใหบริการที่แตกตางจากคูแขง เชน มีพนักงานขายคอยใหคำแนะนำผลิตภัณฑอยูเสมอและมีบริการหลัง

การขายที่นาสนใจเพื่อทำใหลูกคากลับมาซื้อที่รานอีก 5. ดานบุคลากร ควรมุงเนนการรักษาคุณภาพการบริการใหเปนตาม

มาตรฐาน มีการอบรมพนักงานในรานอยูสม่ำเสมอ เพื่อใหพนักงานบริการลูกคาดวยความสุภาพเรียบรอย รวมไปถึงมีความรู

และใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดอยางถูกตองครบถวนและพนักงานสามารถแกไขปญหาใหลูกคา ไดอยางรวดเร็ว เพื่อสราง

ความประทับใจใหกับลูกคา 6. ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมุงเนนการสรางประสบการณที่ดีใหกับผูบริโภค มีออกแบบการ

จัดเรียงสินคาใหเปนระเบียบ มีการแบงหมวดหมูของอายุสุนัขหรือประเภทสินคาที่ชัดเจนเปนไปตามมาตรฐาน เพื่ออำนวย

ความสะดวกในการเลือกซื้อ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจอดรถ 7. ดานกระบวนการ ควรมีชองทางในการติดตอกับลูกคา

โดยตรง เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาไดสอบถามขอมูลผลิตภัณฑเมื่อมีขอสงสัยและขยายชองทางการชำระเงินไดจากหลายชองทาง 

รวมไปถึงมีบริการจัดสงสินคาหลากหลายชองทางและมีเทคโนโลยีในการเก็บขอมูลลูกคาที่ทันสมัย 
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ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

     ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีอยางจำกัด คือ ชวงเดือนกุมภาพันธหรือประมาณ 1 เดือน 

ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ผูวิจัยจึงเลือกทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามผาน

ชองทางออนไลนโดยใชแบบสอบถาม Google Form ซึ่งอาจทำใหการเก็บขอมูลนั้นไมครอบคลุมถึงกลุมตัวอยางที่เปน

ผูบริโภคที่เคยซื้อขนมขบเค้ียวสุนัข ไดอยางครบถวนอยางที่ควรจะเปน กลาวคือ อาจเกิดความคลาดเคล่ือนของขอมูลที่ไดจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลได 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป 

 

     1. กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัย คือ กลุมผูบริโภคที่เคยซื้อขนมขบเคี้ยวสุนัข ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สำหรับผูที่สนใจจะทำการศึกษาวิจัยครั้งถัดไป สามารถทำการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคที่เคยซื้อ

ผลิตภัณฑหรือบริการเกี ่ยวกับสัตวเลี ้ยงเพิ ่มเติมได และเนื ่องจากผู วิจัยทำการศึกษากลุ มตัวอยางเฉพาะในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร สามารถขยายขอบเขตของกลุมตัวอยางไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำ

ขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจและเปนแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับสัตวเล้ียงในการพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาดไดในอนาคต 

     2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ไมมีการศึกษาเจาะลึกในรายละเอียด สำหรับผูที ่สนใจจะ

ทำการศึกษาวิจัยครั้งถัดไป ควรเพิ่มการศึกษาวิจัยในรูปแบบอื่นประกอบดวย เชน การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) เปนการเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น

อยางเต็มที่ เพื่อที่จะไดขอมูลที่ตรงกับสภาพความเปนจริงมากยิ่งขึ้น 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสวนทุเรียนและการเพิ่มรายได 

กรณีศึกษาสวนทุเรียนเพชรนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Optimizing the Durian Management Process and Increasing Revenue 

Case Study of Phet Nakhon orchard, Nakhon Si Thammarat Province 
 

ศริิลักษณ พันธมาศ0

1 และ วรินทร วงษมณ1ี

2 

Siriluk Phanthamas and Varin Vongmanee 

 

บทคัดยอ 
กรณีศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจสวนทุเรียน วางแผนและพัฒนา

กระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และแนวทางในการเพิ่มรายได โดยวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลา 

วิเคราะหการไหลของขั้นตอนการดำเนินงานแตละกิจกรรมดวยแผนภูมิการไหล ปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการดวยแนวคิดแบบ

ลีน ผูศึกษาไดนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพดานการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจาย ทำใหสามารถบริหารตนทุนใชวัตถุดิบ

ที่แทจริง เพื่อตอรองสวนลดกับผูขายวัตถุดิบได 10% การนำมาตรฐานในการคัดเกรดมาใชในการทำสัญญา เพื่อลดการคัดเกรดที่

ผิดพลาด ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 1.15% การใชระบบใหน้ำอัตโนมัติ สามารถลดขั้นตอนที่สูญเปลาไดจาก 2 วัน เหลือเพียง 2 

ชั่วโมง 45 นาที และสามารถลดตนทุนคาแรงงานรายวันได 22.07% ของคาแรงทั้งป การเพิ่มรายไดโดยวางแผนการเก็บเกี่ยวเปน

ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ประมาณการรายไดจะเพิ่มขึ้น 14.38% และการเพิ่มชองทางการตลาดออนไลนของทุเรียนพันธุเพชร

นคร หากขายออนไลนได 10% จะมีรายไดหลังหักคาใชจายเพิ่มขึ้น 1.82% 

 

คำสำคัญ: ทุเรียน, แผนภูมิการไหล, แนวคิดลีน, ประสิทธิภาพ, สมารทฟารม 
 

Abstract 
The purpose of this case to study the relevant information of enterprise management. Planning and 

development process and increase revenue. Analysis of the cause of the problem, flow Process chart and Lean 

Thinking. This study was to create the guideline Optimization of revenue-expense accounting system.  It can 

reduce the cost of raw materials by 10%. Using standards tools to eliminate erroneous management contracts, 

revenue is expected to increase by 1.15%. Implementation of an automatic watering system can reduce the 

time of watering from 2 days to 2 hours 45 minutes. In addition, it can reduce the cost of daily labor is 22.07%. 

increasing income by planning the harvest in October-December. Revenue projected to increase 14.38% and if 

Phet Nakhon durian sales 10% of online revenue deducting expenses 1.82% 

 

Keywords: Durian, Flow process chart, Lean, Efficiency, Smart Farm 
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1. บทนำ 

 

     บรรดาผลไมสงออกทั้งหมดของไทยทุเรียนเปนราชาผลไมที่สรางรายไดใหแกไทยสูงที่สุด โดยการสงออกทุเรียนสดมีมูลคา

สูงกวาผลไมอื่น ๆ มาตั้งแตป 2557 กลาวจากผลการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา การสงออกทุเรียนสดลาสุดในเดือน

พฤษภาคม 2564 ทำสถิติรายเดือนสูงที่สุดเปนประวัติการณที่ 934.9 ลานดอลลารฯ ขยายตัวรอยละ 95.3 (YoY)  ซึ่งจีนเปน

ผูบริโภคทุเรียนรายใหญอันดับ 1 ของโลกคิดเปนรอยละ 70 ของตลาดโลก  

     กรณีศึกษาสวนทุเรียนตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บนพื้นที่ 19 ไร ปลูกทุเรียนทั้งหมด 7 สายพันธุ ไดแก 

หมอนทอง กระดุมทอง กานยาว มูซันคิง หลงลับแล พวงมณี และเพชรนคร มีรูปแบบการจำหนายทุเรียนสด 2 รูปแบบคือ 

พอคาคนกลาง 90% และผูบริโภคภายในจังหวัด 10% โดยการจำหนายผานพอคาคนกลางจะมีการทำสัญญาขายทุเรียนพันธุ

หมอนทองแบบเหมาสวน สวนการจำหนายผูบริโภคในจังหวัดจะเปนการจำหนายพันธุเพชรนคร และพันธุอื่น ๆ รูปแบบ

จำหนายแบบปากตอปากทั้งหมดไมมีการจำหนายแบบออนไลน โดยมีหวงโซอุปทานดังรูป 

 
 

รูปที่ 1 หวงโซอุปทานสวนทเุรยีนเพชรนคร 

 

     ปญหาที ่พบคือ เกษตรกรไมทราบตนทุนที ่แทจริงในการทำสวนทุเรียนและไมมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

กรณีศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการธุรกิจสวนทุเรียน นำ

ขอมูลที่ไดมาวางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการหาแนวทางในการเพิ่มรายไดของเกษตรกร

เจาของสวน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

     ทฤษฎีกางปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) โดยสวนมากมักจะใชหลักการ 4M 1E 

คือ M - Man  M - Machine  M - Material  M - Method และ E  - Environment   

     แนวคิดแบบลีน (เก ียรติพงษ อ ุดมธนะธีระ, 2551) โดยมุ งลดหรือขจัดสิ ่งที ่ไมสรางคุณคา(Wastes)  8 ประการ  

มีการนำมาเร ียงคำตอเนื ่องว า DOWNTIME คือความสูญเสียจากการมีของเสียมากเกินไป การผลิตที ่มากเกินไป  

การรอคอยงาน เนื่องจากไมมีการใชความคิดจากทีมงาน การขนสงเคลื่อนยาย การมีสินคาคงคลังมากเกินไป การเคลื่อนไหว

มากเกินไป และมีกระบวนการมากเกินไป 
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     แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน Supply Chain Management (SCM) (Modern Manufacturing, 2560) การจัดลำดับ

ของกระบวนการทั้งหมดที่มีตอการสรางความพอใจใหกับลูกคา โดยเริ่มตนตั้งแตกระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต 

(Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจำหนาย (Distribution) 

และการขนสง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัดระบบใหประสานกันอยางคลองตัว  

      แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart) (จันทรศิริ สิงหเถื่อน, 2551) ใชบันทึกขั้นตอนการทำงาน การ

ไหลของวัตุดิบ ชิ้นสวน พนักงานและอุปกรณ ที่เคลื่อนไปในกระบวนการพรอม ๆ กับกิจกรรมตาง ๆ โดยใชสัญลักษณ

มาตรฐาน 5 ตัว 

     2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     (จิรวัฒน ณ พัทลุง, 2560) ศึกษาแนวทางการลดตนทุนหวงโซอุปทานของผลไมไทย กรณีศึกษาทุเรียนในภาคตะวันออก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและวิเคราะหปญหาตนทุนดานโลจิสติกสทุเรียน สวนตนน้ำและกลางน้ำ โดยใชแผนภูมิ

การไหลวิเคราะหวิธีปฏิบัติของกระบวนการโลจิสติกสทุเรียน พบวา ตนทุนโลจิสติกสสวนตนน้ำมีตนทุนต่ำกวาสวนกลางน้ำ 

และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนความสูญเปลาจากกิจกรรมรอคอยที่ไมเพิ่มคุณคามีมูลคาสูง เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่ดี 

     (จอนนี่ สวางศรีสกุลพร, 2560) ศึกษาความสัมพันธระหวางเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ผูรับซื้อทุเรียน และลงจีนในจังหวัด

จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ผูรับซื้อทุเรียน และลง

จีนในจังหวัดจันทบุรี พบวา เกษตรกรผูปลูกทุเรียนไมมีการจดัการหลังเก็บเกีย่ว เนื่องจากผูรับซื้อทุเรียนจะเขามารับซื้อทุเรียน

ถึงในสวน เกษตรกรไมตองยุงยากทั้งการเก็บเกี่ยวและการจัดสงความสัมพันธของเกษตรกรผูปลูก 

     (ชัญญาภัค หลาแหลง, 2560) ศึกษาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผลิตภัณฑทุเรียนในภาคใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเชื่อมโยงของโซอุปทานและระบบโลจิสติกสของผลิตภัณฑทุเรียน

ตั้งแตเกษตรกรจนถึงผูบริโภคปลายทาง ศึกษาตนทุนผลตอบแทนของการปลูกทุเรียนและตนทุนโลจิสติกสในหวงโซผลิตภัณฑ

ทุเรียน รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของผูที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน พบวา ตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรอยูที่ 2.37 

บาทตอกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิอยูที่ 85 บาทตอกิโลกรัม ดานคุณภาพการดำเนินงานพบวา นโยบายการบริหารที่สำคัญ คือ

คุณภาพผลผลิตและความซื่อสัตย ในการดำเนินธุรกิจ 

     (ศิริพร วรกุลดำรงชัย, 2558) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตทุเรียนคุณภาพและกระจายการผลิต โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหไดรูปแบบสวนทุเรียนสมัยใหมที่เหมาะกับการใชเครื่องจักรกล-การเกษตร และการศึกษาผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตอการผลิตทุเรียน เพื่อใหไดระบบและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับนำมา

ประยุกตและผสมผสานเปนชุดเทคโนโลยี พบวา การจัดทรงตนและการตัดแตงทรงพุมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนทุเรียนที่

มีระยะปลูกชิด และความแปรปรวนดานสภาพอากาศ สงผลตอรอบวัฏจักรการผลิตทุเรียน 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     1. รวบรวมขอมูลตนทุนการผลิต กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานสวนทุเรียนเพชรนคร โดยเก็บรวบรวมขอมูล

แบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณเกษตรกรเจาของสวน และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ราคา

ทุเรียนยอนหลัง มาตรฐานการคัดเกรด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีขอบเขตระยะเวลาในศึกษากระบวนการดำเนินงานเปน

ชวงทุเรียนติดผลถึงเก็บผลผลิต เนื่องจากเปนชวงที่มีผลโดยตรงกับผลผลิตในแตละป 

     2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1898



     3. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) วิเคราะหการไหลของขั้นตอนการ

ดำเนินงานแตละกิจกรรมดวย Flow Process Chart ปรับปรุงขั้นตอนที่ไมจำเปนหรือเกิดการสูญเปลาในกระบวนการดวย

แนวคิดแบบลีน และวางแผนแนวทางการเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

     4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

ตารางที่  1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

Input Process Output 

• ขอมูลการผลิต 

• ขอมูลตนทุน 

• ขอมูลการคัดเกรด  

เครื่องคัดแยก 

• Cause & Effect Diagram 

• Flow Process Chart 

• Lean 

• Productivity 

• Planing 

• ขั้นตอนการผลิตลดลง 

• ตนทุนลดลง 

• รายไดเพิ่มขึ้น 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 
 

รูปที่ 2 การวเิคราะหสาเหตขุองปญหาการบรหิารจัดการธุรกจิสวนทุเรียนขาดประสิทธิภาพ 

     จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหา พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันทั้งดานตัวเกษตรกร กระบวนการดำเนินงาน 

วัสดุอุปกรณ และผลผลิต คือ ปญหาเรื่องการคัดเกรดทุเรียน เกษตรกรไมทราบตนทุนที่แทจริงและมีกระบวนการดำเนินงาน

ไมชัดเจน บางกิจกรรมใชเวลานาน ขาดการวางแผน เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริง จึงดำเนินการศึกษาขอมูลเพื่อแกไขปญหา

กระบวนการจัดการสวนทุเรียนที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีขั้นตอนที่สูญเปลาในกระบวนการ วางแผนและพัฒนากระบวนการ

ดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีเขามาใชใหเหมาะสม รวมถึงแนวทางในการเพิ่มรายไดของเกษตรกร ดังน้ี  

     4.1 การบริหารตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ จากปญหาเกษตรกรไมทราบตนทุนที่แทจริง เนื่องจากไมมีการบันทึก

ขอมูลรายรับ-รายจายที่เกี่ยวของในการดำเนินงานสวนทุเรียน และความเขาใจผิดของเกษตรกรไมไดคำนึงถึงตนทุนดาน
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แรงงาน เนื่องจากเกษตรกรเจาของสวนเปนผูดำเนินการเองทั้งหมด ผูศึกษาไดศึกษาทำความเขาใจรวมกับเกษตรกรและสรุป

ตนทุนที่แทจริงไดดังนี้ 
 

ตารางที่  2  ตนทุนการผลิตทุเรียน ป 2564 พื้นที่การปลูก 19 ไร 

 

รายงาน จำนวน(บาท) สัดสวน 

คาวัสดุ วัตถุดิบบำรุงรักษา   
- คาปุย                       80,000   
- คายาปราบศัตรูพืช คายาบำรุง                     120,000   

                     200,000  42% 

คาแรงงาน   
- คาแรงงานทำสวน 12% ของยอดขาย                     216,000   
- คาแรงงานขนทุเรยีนวันตัดผลผลิต                       16,200   

                     232,200  48% 

คาไฟฟา                       18,000  4% 

คาวัสดุการเกษตรและวัสดุส้ินเปลือง                       30,000  6% 

ตนทุนรวม                     480,200    

 

           ตนทุนการดำเนินงานสวนใหญในการดำเนินงานธุรกิจสวนทุเรียน 48% รองลงมาเปนคาวัตถุดิบในการผลิต 42% คา

ไฟฟ า และค าว ัสด ุส ิ ้น เปล ืองตามลำด ับ ทำให ทราบต นท ุนการทำสวนท ุ เร ียนท ั ้ ง  19 ไร   โดยม ีต นท ุนเฉล่ีย 

480,200/19 = 25,273.68 บาท/ไร และผู ศ ึกษาได นำเสนอแนวทางการเพิ ่มประสิทธ ิภาพดานการทำระบบบัญชี 

รายรับ-รายจาย 2 วิธี คือ  

1. จัดทำตารางบันทึกการผลิตและพิมพใหเกษตรกรทำการบันทึก 

2. การนำ Excel มาใชในการบันทึกขอมูลพรอมรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหทราบตนทุนที่แทจริงและความตองการ

วัตถุดิบแตละชนิด สามารถนำไปตอรองสวนลดการซื้อวัตถุดิบกับผูขายวัตถุดิบในปถัดไป โดยขอมูลที่ไดจากการบันทึกนำมา

จัดหมวดหมูวัตดุดิบหรือวัสดุเปนกลุมตามคุณสมบัติและลักษณะการใชงาน สรุปยอดการสั่งซื้อและจัดลำดับมูลคาส่ังซื้อแตละ

ราน เพื่อตอรองกับรานทีม่ียอดซื้อสูงดวยจำนวนความตองการวัตถุดิบทัง้ป คาดวาจะสามารถลดตนทุนวัตถุดิบได 10% แทนที่

จะไดรับสวนลดนี้เฉพาะชวงโปรโมชั่นของรานคาวัตถุดิบ 

     4.2 การคัดเกรดทุเรียน จากปญหาที่เกษตรกรขาดความรูและความชำนาญในการคัดเกรดทุเรียน ทำใหเกิดขอขัดแยงกับ

พอคาคนกลาง อางอิงจากขอมูลป 2564 มีทุเรียนตกไซต 3,000 กิโลกรัม คิดเปน 30% ของทุเรียนเกรดดี โดยจากการ

สัมภาษณเกษตรกรมองวาประมาณ 5% ของทุเรียนตกไซต เกิดจากการคัดเกรดผิด ซึ่งราคาเฉลี่ยทุเรียนเกรดดีกิโลกรัมละ 

160 บาท ราคาเฉล่ียทุเรียนตกไซต กิโลกรัมละ 60 บาท ทำใหสูญเสียรายไดเปนเงิน 15,000 บาท คิดเปน 62.5% ตอกิโลกรมั 

จึงแกไขปญหาโดยการนำมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 3-2556 ทุเรียน ใชประกอบการทำสัญญาซื้อขายทุเรียนกับพอคาคน

กลางหรือผูรวบรวม หากทำสัญญาโดยใชมาตรฐานหรือเครื่องมือในการคัดเกรดมาใชจะทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 1.15%  
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     4.3 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานในการผลิตที่ไมชัดเจน บางกระบวนการใชเวลานานเกินไป ทุเรียนตกไซตมี

จำนวนมาก และไมมีการวางแผนการตัดทุเรียน  

        4.3.1 การศึกษากิจกรรมชวงทุเรียนติดผลถึงเก็บผลผลิต เนื่องจากเปนชวงที่สงผลกับคุณภาพผลผลิตมากที่สุด สามารถ

แบงกิจกรรมเปน 9 กิจกรรม โดยวิเคราะหการไหลแตละกิจกรรมดวย Flow Process Chart ซึ่งพบวา กิจกรรมการใหน้ำ

ทุเรียนเปนกิจกรรมที่เกิดการรอคอยเปนเวลานานและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ไมเกิดคุณคา ซึ่งกิจกรรมการใหน้ำทุเรียนเปน

กิจกรรมที่ตองทำอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ จึงทำการศึกษาระบบใหน้ำอัตโนมัติเขามาปรับปรุงการใหน้ำของสวนทุเรียน

เพชรนคร ดังนี้  

 

 
 

รูปที่ 3 การไหลของกิจกรรมการใหน้ำทุเรียนตอครั้ง บนพื้นที่ปลูก 19 ไร กอนปรับปรุง 

     จากแผนภูมิการไหลของกิจกรรมการใหน้ำทุเรียนที่มีขัน้ตอนการดำเนินงานที่เกดิความสูญเปลา ผูศึกษาจึงไดศึกษาการนำ

ระบบการใหน้ำอัตโนมัติมาใช พบวา ตนทุนคาใชจายในการซื้อระบบอยูที่ประมาณ 6,211 บาท จากนั้นทำการวิเคราะหความ

เหมาะสมในการนำระบบมาใช โดยพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุน รูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 การวิเคราะหทางการเงินของสวนทุเรียนหากลงทุนในระบบใหน้ำอัตโนมัติ 
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     จากการวิเคราะหทางการเงินของสวนทุเรียนหากลงทุนในระบบใหน้ำอัตโนมัติ แสดงใหเห็นวา การลงทุนในการระบบให

น้ำอัตโนมัติจะสามารถคืนทุนไดใน 1 ป หลังจากนั้นวางแผนการปรับโซนการใหน้ำใหมเนื่องจากการใหน้ำรูปแบบเดิมนั้นเปน

การปมน้ำจากบอบาดาลดวยปมน้ำ 2 แรง 2 ตัว ปมไปยังสระน้ำ แลวจึงปมจากสระน้ำดวยปมน้ำ 2 แรง อีก  2 ตัว ไปรดน้ำ

ตนทุเรียน เมื่อศึกษาประสิทธิภาพปมน้ำเพิ่มเติมพบวา ปมน้ำ 2 แรง ใหน้ำเฉลี่ย 25,000-30,000 ล./ชม. ปริมาณน้ำที่ไดจาก

ปม 4 ตัว ประมาณ 25,000x4=100,000 ล./ชม. การใหน้ำทุเรียนชวงติดผล ประมาณ 200-250 ล./ตน จากเดิมใหน้ำ ครั้งละ 

40 ตน ใชน้ำประมาณ 8,000 ล./ชม. จึงปรับการรดน้ำ จากครั้งละ 1 แถว 40 ตน เปนครั้งละ 6 แถว 240 ตน จะไดปริมาณ

การใชน้ำตอครั้ง/ชม. 48,000 ลิตร จะใหรูปแบบการใชน้ำใหมเทียบกับรูปแบบเดิมดังรูป 

 

                                                
     

 

รูปที่ 5 การไหลของกิจกรรมการใหน้ำทุเรียนกอนและหลังปรับปรงุ 

 

             จากการเปรียบรูปแบบการใชระบบใหน้ำอัตโนมัติกอนและหลัง แสดงใหเห็นวา เมื่อปรับโซนใหน้ำใหม และนำ

ระบบการใหน้ำอัตโนมัติเขามาชวย สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการรดน้ำ 1 ครั้ง จากเดิมที่ใชเวลาใน

การใหน้ำทุเรียน 2 วัน เหลือเพียง 145 นาที หรือประมาณ 2 ชม. 45 นาที เมื่อพิจารณาดานตนทุนคาแรงจากคาแรงงานใน

หนึ่งปอยูที่ 246,000 บาทเมื่อนำมาเฉลี่ยเปนรายเดือนอยูที่ 20,500 บาท และรายวันเปนเงิน 683.33 บาท เมื่อคำนวณ

ประกอบกับการนับอายุทุเรียนหมอนทองตั้งแตดอกบานถึงผลแก ใชเวลา 140-150 วัน หรือประมาณ 5 เดือน โดยหลังจาก

ดอกบาน 10 วัน จะเขาสูระยะทุเรียนติดผล เริ่มศึกษาตั้งแตทุเรียนติดผลถึงเก็บผลผลิต ระยะเวลาในการใหน้ำจะอยูที่

ประมาณ 5 เดือน แสดงใหเห็นวา เมื่อปรับรูปแบบการใหน้ำใหม สามารถลดการใหน้ำหนึ่งครั้ง จาก 2 วัน เหลือ 1 วัน 

เพราะฉะนั้น ตลอดระยะเวลา 150 วัน จะใหน้ำประมาณ 75 วัน (วันเวนวัน) สามารถลดตนทุนหลังหักคาลงทุนในระบบใหนำ้

อัตโนมัติไดเปนเงิน 51,250 บาท หรือ ประมาณ 22.07% ของคาแรงงานในการดำเนินงานสวนทุเรียนเพชรนคร 

        4.3.2 การวางแผนการตัดทุเรียน จากปญหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ไมชัดเจน และยังเปนแนวทางในการเพิ่มรายไดให

เกษตรกรหากสามารถตัดผลผลิตในชวงที่ทุเรียนมีราคาสูง ผูศึกษาจึงเริ่มจากการศึกษาขอมูลราคาทุเรียนแตละชวงที่ลงชุมพร

ประกาศรับซื้อผานเพจตาง ๆ เนื่องจากการรับซื้อทุเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนใหญสงลงชุมพร 

 

ก่อนปรับปรุง 

ปรับโซนใหน้ํ้ า 6-7 

รอบต่อวนั 

หลงัปรับปรุง 

ปรับโซนให้

นํ้า 1 คร้ัง 

ผา่น Wifi 

85 นาที 
85 นาที 
85 นาที 

85 นาที 
85 นาที 60 นาที  

60 นาที 

ระยะเวลารวม 2 ชัว่โมง 45 นาที ระยะเวลารวม 2 วนั (1,105 นาที) 
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รูปที่ 6 กราฟราคาทุเรียนหมอนทองของลงจงัหวัดชุมพร ป 2564 

ที่มา: ขอมูลเพจราคาทุเรียนวันนี้ - หลังสวน จนั ตล.ไท ยะลา ส่ีมุม ฯลฯ ผลไมเศรษฐ ี

     ชวงเวลาที่ทุเรียนเริ่มมีราคาสูงขึ้น เปนชวงกลางเดือนต.ค. และกลางเดือนเดือน ธ.ค. วิเคราะหควบคูกับฤดูการเก็บเกี่ยว

ทุเรียนของประเทศไทย และวางแผนการใหอาหารเพื่อใหเกิดผลผลิตทุเรียนนอกฤด ูดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่  3  ตารางแผนการดูแลรักษาทุเรียนแตละชวง เพื่อใหเกิดผลผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนชวงต.ค.-ธ.ค. 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะแตกใบ

ออนและเจริญ

ทางใบ 

ระยะใบ

แกเตรยีม

พักตัว 

ระยะพัก

ตัวเตรียม

ออกดอก 

ระยะออก

ดอก 

ระยะดอก

บานและติด

ผล 

ระยะพัฒนาของผล 
ระยะผลแกและเก็บ

เกี่ยว 

     การปรับแผนการดูแลรักษาระยะพักตัวเตรียมออกดอกหรือระยะชักนำดอก โดยการงดน้ำ 10-14 วัน ทุเรียนจะเกิดภาวะ

เครียดและใหสารอาหารเสริมเพื่อเรงดอกชวงกลางเดือนเมษายน(นอกฤดู) เพื่อใหสามารถเก็บผลผลิตไดกลางเดือนตุลาคม

เปนตนไป จากขอมูลในป 2564 ผลผลิตทเุรียนเกรดดี 7,000 กิโลกรัม เฉล่ียราคากิโลกรัมละ160 บาท หากวางแผนตัดในชวง

เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะไดราคาเฉล่ียที่ 183 บาท ประมาณการรายไดจะเพิ่มขึ้น 14.38% 

     4.4 แนวทางการเพิ่มรายได โดยการเพิ่มชองทางการตลาดของทุเรียนพันธุเพชรนคร  

 

         
 

รูปที่ 7 ชองทางการขายทุเรียนพันธุเพชรนครผานแพลตฟอรมออนไลน และบรรจุภัณฑที่นำมาใช 
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          จากขอมูลในป 2564 ทุเรียนพันธุเพชรนครใหผลผลิต 5,000 กิโลกรัม ราคาขายอยูที่ 100 บาทตอกิโลกรัมตลอดทั้งป 

เปนการขายออฟไลนแบบปากตอปาก หากมีการขายออนไลนจะทำใหทุเรียนเพชรนครเปนที่รูจักมากขึ้น โดยการดูแลรักษา

และใหอาหารจะเปนชวงเดียวกับทุเรียนหมอนทอง ซึ่งจะเก็บผลผลิตไดตั้งแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป ตั้งราคาขายอางอิง

จากราคาขายทุเรียนหมอนทองหนาสวนเฉลี่ย 183 บาท ราคาไมรวมคาขนสง หากขายออนไลนได 10% จะมีรายไดหลังหัก

คาใชจายเพิ่มขึ้น 1.82% 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     งานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสวนทุเรียนและการเพิ่มรายได กรณีศึกษาสวนทุเรียนเพชรนคร 

จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนการดำเนินงานการบริหารจัดการธุรกิจสวน

ทุเรียน นำขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางในการเพิ่ม

รายไดของเกษตรกร โดยไดนำทฤษฎีและหลักการมาประยุกตใชใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยจากการวิเคราะหสาเหตุของ

ปญหา พบวา ปญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกันทั้งดานตัวเกษตรกร กระบวนการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ และผลผลิต คือ 

ปญหาเรื่องการคัดเกรดทุเรียน เกษตรกรไมทราบตนทุนที่แทจริงและมีกระบวนการดำเนินงานไมชัดเจน บางกิจกรรมใช

เวลานาน ขาดการวางแผน เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริง จึงดำเนินการศึกษาขอมูลเพื่อแกไขปญหากระบวนการจัดการสวนทุเรียน

ที่ขาดประสิทธิภาพหรือมีขั้นตอนที่สูญเปลาในกระบวนการ วางแผนและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีเขามา

ใชใหเหมาะสม รวมถึงแนวทางในการเพิ่มรายไดของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการทำสวนทุเรียนทั้ง 19 ไร มีตนทุน

เฉลี่ย 480,200/19 = 25,273.68 บาท/ไร และไดนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพดานการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจาย 

โดยการทำตารางบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายที่เกี่ยวของในการดำเนินงานธรุกิจสวนทุเรียน ซึ่งนำขอมูลที่ไดไปใชเพื่อตอรองกับ

รานที่มียอดซื้อสูงดวยจำนวนความตองการวัตถุดิบทั้งป คาดวาจะสามารถลดตนทุนวัตถุดิบได 10%  การใชมาตรฐานสินคา

เกษตร มกษ. 3-2556 ทุเรียนหรือเครื่องมือในการคัดเกรดมาใช ประกอบการทำสัญญากับพอคาคนกลางหรือผูรวบรวม ลดการ

คัดเกรดผิด คาดวาจะทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 1.15% การนำระบบใหน้ำอัตโนมัติเขามาปรับปรุงการใหน้ำทุเรียน สูบน้ำจาก

บาดาลโดยใชปมน้ำ 2 แรง 4 ตัวปมรดน้ำโดยตรงไมตองผานบอน้ำและปรับโซนการใหน้ำใหม สามารถลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการดำเนินงานจากเดิมที่ใชเวลาในการใหน้ำทุเรียน 2 วันตอการใหน้ำหนึ่งครั้ง เหลือเพียง 2 ชม. 45 นาที นอกจากนั้น

ยังสามารถลดตนทุนคาแรงงานรายวันในการดำเนินงานในชวงทุเรียนติดผลถึงเก็บผลผลิตระยะเวลา 5 เดือน เปนเงิน 51,250 

บาท หรือประมาณ 22.07% ของคาแรงตลอดทั้งป การวางแผนการเก็บเกี่ยวเปนชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะไดราคาขาย

เฉลี่ยที่ 183 บาท ประมาณการรายไดจะเพิ่มขึ้น 14.38% และเพิ่มชองทางการตลาดออนไลนของทุเรียนพันธุเพชรนคร จะทำ

ใหทุเรียนเพชรนครเปนที่รูจักมากขึ้น โดยการดูแลรักษาและใหอาหารจะเปนชวงเดียวกับทุเรียนหมอนทอง ซึ่งจะเก็บผลผลิตได

ตั้งแตกลางเดือนตุลาคมเปนตนไป ตั้งราคาขายอางอิงจากราคาขายทุเรียนหมอนทองหนาสวนเฉลี่ย 183 บาท ราคาไมรวมคา

ขนสง หากขายออนไลนได 10% จะมีรายไดหลังหักคาใชจายเพิ่มขึ้น 1.82% 

         ขอจำกัดในการศึกษา เกษตรกรเจาของสวนไมมีการเก็บขอมูลตนทุนและรายจายทำใหขอมูลบางอยางไมครบถวน 

ประกอบกับการศึกษามีระยะเวลาสั้น ๆ ทำใหขอมูลที่ไดเกิดจากการสัมภาษณ ชวงเวลาของการศึกษาตองใชเวลามากกวา 1 ป

ขั้นไป 

         ขอเสนอแนะ ควรทำการตลาดทุเรียนพันธุเพชรนครมากกวานี้ เพราะเปนสายพันธุพิเศษ สวนทุเรียนที่ตกไซต มีตำหนิ 

ควรนำไปแปรรูป เชน การทำทุเรียนทอด ทุเรียนกวน เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มไลนการขายในรูปแบบใหม 
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การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

และภาพลกัษณตราสินคาเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio 

The Study of Consumer Behaviour, Marketing Mix (7Ps) 
and  Brand image for increasing sales in leather products of  

Pmood.Studio brand 
 

ศิริลักษณ พันธุวัฒนา0

1 และ รวิดา วิริยกิจจา1

2 

Sirilak Pantuwattana and Rawida Wiriyakitjar 
  

บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและกลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

ภาพลักษณตราสินคาเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood. ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนหญิง มีอายุ 30 – 39 ป อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท ดาน

พฤติกรรมสวนใหญซื้อผลิตภัณฑ เพื่อใชในโอกาสสำคัญและเปนของขวัญ ตัดสินใจซื้อจากดีไซนการออกแบบ ดานสวนประสม

ทางการตลาดและภาพลักษณตราสินคา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

ภาพลักษณตราสินคา อยูในระดับมากที่สุด สวนกลยุทธที่เหมาะสมกับองคกร คือ กลยุทธระดับธุรกิจ โดยใชกลยุทธสราง

ความแตกตาง (Differentiation Strategy)  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, กลยุทธสวนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณตราสินคา, ยอดขาย, ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 
 

Abstract 
The study has objectives to study the Marketing Mix (7 Ps) and brand image of leather products of 

Pmood.Studio brand. The result of studying shows that most of respondents are in a range of 30 - 39 year-

old female. Most of them work for private companies with salary range of 20,001 – 30,000 baht. For 

behaviour dimension, they mostly bought this brand’s products for special gifts. It also shows that their 

buying decision making were mainly from the product designs. For the Marketing Mix (7Ps) and brand image 

dimensions, It shows that the respondents considered that the 7Ps and brand image are the highest priority. 

Finally, the result of study found that an appropriate strategy for the organization is a differentiation strategy in 

business level strategy.  
 

Keywords: behavior, Marketing Mix Model, brand image, sales volume, leather products 
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1. บทนำ 

 

     ธุรกิจผูผลิต ผลิตภัณฑเครื ่องหนัง Pmood.studio ไดเริ ่มจัดตั้งขึ ้นเมื ่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตั้งอยูที ่จังหวัด

นครราชสีมา โดยเริ่มตนจากความตองการใชกระเปาหนังที่มีคุณภาพของตัวเอง ซึ่งทั่วไปกระเปาหนังที่ดีมีคุณภาพคอนขางมี

ราคาแพง เชน กระเปาหนังแบรนดเนม สวนกระเปาหนังที่ถูกและดีก็หาไดยาก จึงเกิดความคิดที่จะทำกระเปาหนังใชเอง 

เพราะสามารถเลือกชนิดของหนัง สี รูปทรง และขนาดไดตามความตองการ จากนั้นจึงไดตัดสินใจไปเรียนทำกระเปาหนังใช

เอง สวนวัสดุหนังที่เหลือก็นำมาทำสายหนังคลองบัตรประจำตัว พวงกุญแจใชเอง และไดมีการตอบรับที่ดีจากคนรอบขางจึง

เกิดความคิดริเริ่มทำของใชเครื่องหนังจำหนายผานชองทางออนไลนภายใตตราผลิตภัณฑ Pmood.studio  โดยรูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจ มีลักษณะผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค (Make-to-Order: MTO) ซึ่งผูบริโภคสามารถออกแบบ

รูปทรง ขนาด เลือกสีของวัสดุ และสลักชื่อไดตามตองการ โดยไมมีการผลิตสินคาเก็บไวเพื่อรอจำหนาย สินคาที่รับผลิตและ

จำหนายจะเปนสินคาประเภทเครื่องหนังแฮนดเมด รับคำสั่งซื้อและจำหนายสินคาผานชองทางออนไลน ไดแก FACEBOOK 

และ INSTAGRAM ไมมีหนารานโดยมีโปรโมชั่น “สงฟรี”ทุกรายการ และลูกคาที่เคยสั่งซื้อสินคาแลวกลับมาซื้อซ้ำ มีสวนลด

เพิ่มอีก 25% ทุกรายการ จุดเดนของผลิตภัณฑ คือทำจากหนังฟอกฝาดอิตาลี จะมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนหนังวัวมีความ

แข็งแรง ทนทาน จุดเดนอยูที่ เมื่อเวลาใชงานไปเรื่อยๆ และตัดเย็บดวยมือทุกชิ้นงาน พรอมทั้งใสชื่อหรือขอความที่ลูกคา

ตองการ คุณภาพเทียบเทาแบรนดชั้นนำ และมีราคาที่จับตองได 

     โครงสรางองคกรผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ประกอบดวย เจาของธุรกิจ 1 คน และพนักงาน 2 คน 

โดยเจาของธุรกิจ  ทำหนาที่วางแผนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ  วางแผนบริหารกระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ 

ออกแบบสินคาที่จะผลิต หาแหลงวัตถุดิบในการผลิต รวมไปถึงการโปรโมทสินคา และโปรโมชั่นใหกับลูกคา และตอบคำถาม

ของลูกคาในชองทางออนไลน INSTAGRAM , FACEBOOK พนักงาน ทำหนาที่รับคำสั่งซื้อสินคา ยืนยันการสั่งซื้อสินคาของ

ลูกคา และทำการผลิตขึ้นรูปสินคา ตัดเย็บ ตรวจสอบความประณีตของงาน ตรวจสอบความถูกตองใหครบถวน และบรรจุ

สินคาสงถึงมือลูกคา 

     ปจจุบันกิจการ มียอดผูติดตามทางเฟสบุคจำนวน 225 คน และอินสตาแกรม 69 คน (ขอมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564) 

โดยผู ติดตามสวนใหญเปนคนรู จักหรือเปนคนที ่อยู ในเครือขายโซเชียลมีเดียเดียวกันกับเจาของธุรกิจ ปจจุบันราน 

Pmood.studio จึงยังไมไดเปนที่รูจักของผูบริโภคทั่วไปในวงกวาง นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของ Pmood.studio ในป 

2564 นี้มียอดขายที่ไดจากกลุมผูติดตามดังกลาวอยางสม่ำเสมอเรื่อยมาแตยังไมเปนไปตามยอดขายเปาหมายที่กำหนดไว ตาม

ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงยอดขายรายเดือนป  

หนวย : บาท 

เดือน ยอดขายทีข่ายไดจรงิ เปาหมายยอดขาย 
ม.ค. 8,130 20,000 
ก.พ. 14,860 20,000 
มี.ค. 7,540 20,000 
เม.ย. 8,080 20,000 
พ.ค. 11,090 20,000 
มิ.ย. 12,190 20,000 
ก.ค. 15,520 20,000 
ส.ค. 12,510 20,000 
ก.ย. 14,200 20,000 
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     ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุงที่จะวิเคราะหศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดขาย โดยศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคออนไลนในการ

ซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนัง รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด และภาพลักษณตราสินคา อีกทั้งศึกษากลยุทธการตลาด

สำหรับผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.studio โดยผลการศึกษานี้สามารถนำไปประกอบการพิจารณาในการวางแผน 

เพื่อเพิ่มยอดขายใหเปนไปตามที่กำหนดไวไดอยางถูกตองและทำใหธุรกิจไดมองเห็นถึงแนวทางเลือกในการพัฒนาศักยภาพ

การบริหารกิจการตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

     การแสดงออกไมว าจะเป นการเสาะหา ประเม ิน หร ือการบร ิโภคผลิตภัณฑบร ิการและแนวความคิดต างๆ  

ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตัวเองได เปนการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจของ

ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเชน เงิน เวลา และกําลัง เพื่อบริโภคสินคาและบริการตางๆ อันประกอบดวย

คําถาม เชนวา ซื้ออะไร ซื้อทําไม ซื้อเมื่อไร ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน และซื้อบอยแคไหน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

 

      ตัวแปรทางการตลาดที่ทางบริษัทสามารถออกแบบและควบคุมได ซึ่งตัวแปรเหลานี้มาเปนตัวชวยในการตอบสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภคหรือลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997 : 92) สวนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เปน

แนวคิดที่สําคัญอยางทางการตลาด เพราะเปนการวางกลยุทธของบริษัทรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพื่อนํามาใชใน

การดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย ซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 7 องคประกอบที่แตกตางกัน 

ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล 

(People)  สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตราสนิคาและภาพลักษณ 

 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินคา หมายถึงสัญลักษณของสินคา โดยรวมถึงทุกส่ิงทุกอยางที่ประกอบขึ้นเปนสินคา เชน 

การบริการคุณภาพสินคา โลโก บรรจุภัณฑ และตราสินคานับเปนส่ิงที่เจาของสินคาเสนอคุณประโยชนทั้งหมดของสินคาใหกบั

ผูบริโภค  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ จะเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมาอยางมีวัตถุประสงค เพื่อสรางความประทับใจ 

เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ซึ่งภาพลักษณจะมีสวนผสมมิติสวนตัว (Private) และมิติสาธารณะ (Public) เพื่อใหเกิดภาพลักษณ

เฉพาะตัว (Private Image) โดยที่มีสวนรวมกันในแงของความเปนภาพลักษณสาธารณะ (Public Image) 
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2.4 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ   

 

     กระบวนการการบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค การปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมของการเปลี่ยนแปลง การ

แขงขันของคูแขง จึงตองมีการพัฒนากลยุทธใหเหมาะสมกับองคกรเพื่อใหเปนผูนําของธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อความ

อยูรอดอยางยั่งยืนขององคกร การจัดการเชิงกลยุทธ จึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT analysis) 

 

      เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสำหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกำหนด จุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอม

ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ ตอการทำงานขององคกร 

นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม มั่นใจไดอยางไรวาระบบการทำงานในองคกรยังมี

ประสิทธิภาพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) มีปจจัยที่ควรนำมา

พิจารณา 2 สวนคือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)  

 

     แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุทั ้งหมดที่เปนไปไดที ่อาจกอใหเกิดปญหานั้น อีกทั้งยังเปน

เครื่องมือทางการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ชวยวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอันกอใหเกิดผล และใชเปนเครื่องมือในการประชุม

ระดมความคิดจากระดับหัวหนางานและคนงาน 

 

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ TOWS matrix  

 

     กลยุทธที่ตอเนื่องมาจาก SWOT  Analysis เปนการจับคูระหวางปจจัยภายนอก (External Factors) กับปจจัยภายใน 

(Internal Factors) ที่ไดมาจากการวิเคราะห SWOT Analysis โดย TOWS  Matrix เปนการสรางกลยุทธใหมขึ ้นมาจาก

สภาพแวดลอมที่มีอยู โดยที่สามารถแบงรูปแบบการจับคูกลยุทธของ TOWS ออกเปนกลยุทธเชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแกไข 

(WO) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) และกลยุทธเชิงรับ (WT)    

 

2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การศึกษาของ กัญญวรา ไทยหาญ (2560) เปนศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความ

จงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสำอางนำเขาจากตางประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ภาพลักษณตรา

สินคาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวน รัตนชา เปลงอุดมกิจ (2561) ศึกษาแผนธุรกิจเครื่องหนังจระเขแบรนด 

“RATCHA” ผลการวิจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญมากที่สุด คือ

สินคามีคุณภาพสูง ดานราคาคือ การมีหลายระดับราคาใหเลือกตามกำลัง ดานชองทางการจัดจำหนายคือ มีชองทางการจัด

จำหนายหนารานใหเลือกชมสินคาจริง และการมีบริการหลังการขายโดยการรับเปลี่ยนสินคาหากสินคามีปญหาหรือซอมเมื่อ

สินคาชำรุด สวน ณภัสสรณ วงศสืบยุทธ (2552) ไดศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษา 

บริษัท A เครื่องประดับ จำกัด พบวา ปญหาที่มีผลกระทบกับองคกร ไดแก ปญหาขาดแคลนกําลังคน การตลาด ซึ่งเปนปจจัย
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ภายใน สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาพเศรษฐกิจ และคูแขงขัน โดยไดกําหนดกลยุทธเพื่อใชในการแกไขปญหาในแตละ

ระดับ คือ 1. กลยุทธระดับองคกร ไดแก กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงเนนขยายภายใน  2. กลยุทธระดับธุรกิจ ไดแก กลยุทธ

การมุงเนนความแตกตาง และ 3. กลยุทธระดับหนาที่ องคกรเลือกกลยุทธเกี่ยวกับการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลเพื่อสราง

ขวัญและกําลังใจแกพนักงาน  

 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ผูทำการศึกษาไดทำการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ เปน

ขอมูลที่ไดทำการเก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จำนวน 175 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

และการเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ  เปนขอมูลที่ไดทำการเก็บรวบรวมจากผลประกอบการ ปญหา อุปสรรค ในการการ

ดำเนินงานของกิจการรวมถึงเอกสารงานวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ และขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใชเปน

แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ และเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณเจาของกิจการ ซึ่งเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออนขององคกร และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและ

อุปสรรค ที่มีผลกระทบตอองคกร  รวมถึงปญหาขององคกรซึ่งกำลังประสบปญหาอยู สาเหตุที่แทจริงของปญหา การวิเคราะห

สภาพธุรกิจ SWOT Analysis เพื่อใชจัดทำกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix มาชวยในการกำหนดกลยุทธ และใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธ

สวนประสมทางการตลาด (7Ps) และภาพลักษณตราสินคา เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio

และนำเสนอทางเลือกโดยใชตารางการตัดสินใจ (Decision Metrix) การวิเคราะหแบบสอบถามใชสถิต ิค าร อยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ประเมินทางเลือกนำแนวทางการ

แกไขปญหามาวิเคราะหอีกครั้ง วาทางใดเปนทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม พนักงานขององคกรมากที่สุด จากนั้นจะ

ดำเนินกลยุทธและประเมินกลยุทธในภายหลัง 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุ 30 – 39 ป มีอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

20,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังสวนใหญที่มีจำนวนครั้งที่เคยซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand 

Pmood.Studio 1 ครั้ง วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อใชในโอกาสสำคัญ/เปนของขวัญ คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งเปน

เงินไมเกิน 1,000 บาท ปจจัยสำคัญที่ทำใหเลือกซื้อคือ ดีไซน/การออกแบบ ชองทางที่มักเลือกซื้อผลิตภัณฑมากที่สุดคือ 

Facebook ชองทางในการทำการซื้อผลิตภัณฑมากที่สุดคือ Facebook เชนกัน 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคคลากรที่ใหบริการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ  ภาพลักษณตรา

สินคาผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคุมคา

ของราคา เมื ่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเครื ่องหนัง Brand 

Pmood.Studio ชวยสงเสริมใหเกิดความมั่นใจ มีการตัดเย็บที่ประณีต วัสดุที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีอายุการใชงานนาน มี
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การออกแบบที่โดเดนเปนเอกลักษณและมีรูปแบบที่ทันสมัย และเพียงเห็นการออกแบบ ทรง สี ของผลิตภัณฑ ทำใหทราบถึง

ชื่อของผลิตภัณฑ ตามลำดับ 

 

     ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยการวิเคราะหสภาพธรุกิจ SWOT Analysis 

 

ตารางที่ 2 วิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis 

 

ปจจัยภายใน 1. จุดแข็ง (Strengths) 

- บุคลากรขององคกรมีทักษะ และความชำนาญใน

การผลิต 

- องคกรมีอุปกรณท่ีทันสมัย 

- องคกรมีความพรอมดานการเงิน มีเงินทุนหมุนเวียน

ในกิจการ 

- การบริหารงานมีความคลองตัว 

2. จุดออน (Weakness) 

- บุคลากรดานการผลิตมีเพียง 1 คน 

-  ท ีมงานขาดความเข มแข ็ งในการร วมม ือกัน

ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

ปจจัยภายนอก 3. โอกาส (Opportunities) 

- ธุรกิจจัดอยูในประเภทอุตสาหกรรมท่ีนาดึงดูด 

- เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย  

- เครื่องมือการผลิตท่ีทันสมัย 

 

4. อุปสรรค (Threats) 

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำใหคำสั่งซ้ือจากผูซ้ือลดลง 

- คูแขงขันมีความเขมแข็งในการดำเนินการดานตลาด

มากขึ้น 

     ผลการวิเคราะหหาสาเหตุรากเหงา (Root Cause) ดวยผังกางปลา (Fish Bone Diagram) จากการสัมภาษณ

ผูบริหาร เกี่ยวกับปญหาขององคกรซึ่งกำลังประสบปญหาอยู เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาแลว สามารถใชแผนภูมิ

กางปลาเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา ดังนี้ 

     1. ดานสภาพการแขงขัน พบวา ปจจุบันมีจำนวนคูแขงมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมมี

ความนาดึงดูด จึงทำใหมีจำนวนคูแขงมากขึ้นและมีการแขงขันสูง รวมทั้งความสามารถในการแขงขันของคูแขงที่มีการปรับตัว

อยูตลอดเวลา ทำใหมีราคาถูกลง แตสามารถทดแทนกันได  

     2. ดานลูกคา พบวา มีคำสั่งซื้อนอยลง ดวยปจจัยของสภาพเศรษฐกิจที่อยูในชวงตกต่ำ (โรคระบาด) ทำใหลูกคาบางราย

ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ และการขายสินคาไปยังผูบริโภคทำไดยากขึ้น เนื่องจากการปรับตัวดานราคาของวัตถุดิบ หรือ

ปญหาการคืนสินคา และอำนาจการตตอรองของลูกคามีมากขึ้น 

     3. ดานกระบวนการผลิต พบวา มีการคืนสินคาจากลูกคา เนื่องจากสาเหตุ ไดแก คืนของเนื่องจากลูกคาเองที่มีมาตรฐาน

ในสินคาสูงขึ้น รวมทั้งมีการตอรองใหคืนสินคาไดหากไมประสบผลสำเร็จ และสาเหตุ จากปจจัยการผลิตขององคกรเองที่ขาด

การประสานงานกัน ทำใหผลิตสินคาไดไมทันตามเวลา หรือไมตรงตามรายละเอียด 

     4. ดานบุคลากร พบวา องคกรขาดแคลนกำลังคนในการผลิต ทำใหสินคาผลิตไมทัน   
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

 

สภาพแวดลอม
ภายนอก 

สถานการณ ผลกระทบที่เกดิขึ้น 

การเมือง นโยบายของรัฐบาลมีการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพฝมือแรงงาน และมีกลุมอุตสาหกรรม

หนังและผลิตภัณฑหนัง ภายใตการดูแลของสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ผลตอธุรกิจ : ไดรับการสงเสริม/อบรมวิชาการท่ีทันสมัย 

สามารถแขงขันในตลาดได 

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกเริ ่มถดถอย จากปจจัยเสี ่ยงตางๆ 

โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผล

กระทบตอการคาระหวางประเทศ ความตองการ

สินคาและกำลังซ้ือลดลง ความผันผวนของคาเงิน 

ผลตอธุรกิจ : ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่อง

หนังมีแนวโนมชะลอตัว 

สังคม ผลิตภัณฑเครื่องหนังมีความนิยมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ เพราะเปนสินคาแฟชั่นอยาง

หนึ่ง  

ผลตอธุรกิจ : ผู ประกอบการตองปรับกลยุทธการ

นำเสนอผลิตภัณฑใหโนใจผูบริโภค ซึ่งจะทำใหผูบริโภค

เห็นคุณคาของผลิตภัณฑมากขึ้น รวมถึงราคาจะตองจับ

ตองไดแกคนท่ัวไป 

เทคโนโลยี ปจจุบันการตลาด 5.0 เปนการสรางความผูกพัน

และการมีสวนรวมของผูบริโภค 

ผลต  อ ธ ุ ร ก ิ จ  : เทค โน โลย ี ท ี ่ ท ั นสม ั ยช  วย ให

ผ ู  ป ร ะกอบการ เพ ิ ่ ม ผล ิ ตภาพ  (Productivity) 

เทคโนโลยีดิจิตัลชวยใหผูบริโภคเขาถึงไดทุกชองทาง 

มีช องทางการจำหนายสินคามากขึ ้น รวดเร็วข้ึน 

สามารถติดตอลูกคาไดงายขึ้น สามารถแขงขันกับย่ีหอ

อ่ืนได 

 

แนวทางเลือกสำหรับการแกไขปญหา 

 

     จากการสัมภาษณผูบริหารและผูเกี่ยวของกับกิจการ โดยวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis และวิสัยทัศนและความ

ตองการของผูบริหาร เพื่อใชในการจัดทำกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix มาชวยในการกำหนดกลยุทธ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 TOWS Matrix 

 

ปจจัยภายใน 

(Internal Factors) 

 

 

จุดแข็ง Strengths 

S1 บุคลากรมีความชำนาญ มีทักษะ 

เชี่ยวชาญ ฝมือดี 

S2 การบริหารมีความคลองตัว 

S3 มีเครื่องมือท่ีใชในการผลิตเหมาะกับ

ขนาดของธุรกิจ 

จุดออน Weakness 

W1 การทำงานยังไมเปนระบบ 

W2 ขาดการประสานงานท่ีดี 

ปจจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส  Opportunities 

O1 อุตสาหกรรมนาดึงดูด 

O2 เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย 

O3 ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลในเรื่อง

จากฝกฝมือแรงงาน 

SO Strategies 

S1O1 เจาะตลาดหากลุมลูกคารายใหมใน

ตลาดใหม 

S3O3 สรางตราสินคาของตัวเอง 

WO Strategies 

W1O1 ซื้อเครื่องมือในการผลิตที่ทันสมัย

เพ่ิมข้ึน เพ่ือลดระยะเวลาในการผลิต 

W1O3 ลดตนทุนการผลิต เพื ่อเพ่ิม

กำไร 

อุปสรรค Threats 

T1 มีความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

T2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนื ่องจากโรค

ระบาด 

T3 คูแขงขันมีความเขมแข็งมาก 

ST Strategies 

S1T3 สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาใหม

และรักษาลูกคาเกา 

S3T3 สร างเอกล ักษณของส ินค า ร ักษา

มาตรฐาน ใหลอกเลียนแบบไดยาก 

WT Strategies 

W2T2 ปรับปรุงการใหผลตอบแทนแก

แรงงานมีฝมือในการจางผลิต 

W1T2 จัดหาเครื ่องมือปองกันความ

เสี่ยง 

 

     การประเมินทางเลือก นำผลการวิเคราะหที่ไดมาประเมินหาแนวทางเลือก โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชกลยุทธระดับธรุกจิ ที่

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและปญหาที่องคกรตองการจะแกไข โดยกำหนดทางเลือกไว 1 กลยุทธ ไดแก กลยุทธสราง

ความแตกตาง (Differentiation Strategy) ซึ่งกลยุทธนี้ เลือกใชเพราะทำใหเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกรที่มี

ตลาดกวาง สรางประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำใหมีกำไรสูงขึ้น และอยูรอดไดในสถานการณการแขงขันรุนแรง โดย

องคกรจะทำการพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานอยูเหนือคูแขง โดยเนนการผลิตเครื่องหนังที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว เชน 

คุณภาพสินคา เทคโนโลยีที่ชวยในการใหขอมูลของสินคา และการบริหารงานภายใน รวมถึงการใหบริการกอน ระหวาง และ

หลังการขาย เปนตน 

 

     อภิปรายผลของการศึกษา 

     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคคลากรที่ใหบริการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีการวิเคราะหอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน

การสงเสริมการตลาด ตามลำดับ  ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ รัตนชา เปลงอุดมกิจ (2561) ไดศึกษาเรื่อง แผนธุรกิจเครื่องหนัง

จระเขแบรนด “RATCHA” ที่ระบุวาปจจัจสวนประสมทางการตลาดทุกดานอยูในระดับมาก  

     ภาพลักษณตราสินคาผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา มีความคุมคาของราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีการวิเคราะหอยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเครื่องหนัง Brand Pmood.Studio ชวยสงเสริมใหเกิดความมั่นใจ ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 

Brand Pmood.Studio มีการตัดเย็บที่ประณีต วัสดุที่มีคุณภาพดี ทนทาน และมีอายุการใชงานนาน ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 
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Brand Pmood.Studio มีการออกแบบที่โดเดนเปนเอกลักษณและมีรูปแบบที่ทันสมัย และเพียงเห็นการออกแบบ ทรง สี 

ของผลิตภัณฑ ทำใหทราบถึงชื่อของผลิตภัณฑ ตามลำดับซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ กัญญวรา ไทยหาญ (2560) ไดศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา คุณคาตราสินคากับความจงรักภักดีในตราสินคาของผูใชเครื่องสำอางนำเขาจาก

ตางประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ระบุวา ภาพลักษณตราสินคาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก หาก

พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  

        การศึกษาไดประเมินทางเลือกกลยุทธในรูปแบบของกลยุทธระดับธุรกิจ โดยใชกลยุทธมุงการสรางความแตกตาง 

(Focus Differentiation)  โดยองคกรจะสรางคุณคาใหแกสินคา โดยการสรางความแตกตางในเรื่องของมาตรฐานของสินคา 

เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด ไมสามารถแขงขันกับผูนำตลาดได ที่มีการสรางตราสินคาและโรงงาน หรือการสรางสาขา ดังนั้น 

องคกรมีความชำนาญในการผลิตสินคาที่มีมาตรฐาน ซึ่งเปนที่ยอมรับสำหรับลูกคาในตลาดแลว จึงไมใชเรื่องยากที่องคกร 

จะตองรักษามาตรฐานนี้ตอไป อีกทั้งกลยุทธนี้มีความเส่ียงนอย และเหมาะกับองคกร และสามารถสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ

ไดซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ ณภัสสรณ วงศสืบยุทธ (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและกำหนดกลยุทธเพือ่เพิม่

ผลประกอบการ กรณีศึกษา บริษัท A เครื่องประดับ จำกัด โดยไดกําหนดกลยุทธเพื่อใชในการแกไขปญหาในแตละระดับ ซึ่ง

หนึ่งในนั้นไดเลือก กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ไดแก กลยุทธการมุงเนนความแตกตาง (Focus Differentiation) 

เปนการมุงเนนการผลิตผลิตภัณฑโดยเนนที่มาตรฐานของสินคา และความมีเอกลักษณใหโดดเดนกวาผลิตภัณฑของคูแขง 

เนื่องจากผลิตภัณฑขององคกร เปนผลิตภัณฑที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามแฟชั่น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

      การประเมินทางเลือก โดยการศึกษาครั้งนี้ใชกลยุทธระดับธุรกิจที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและปญหาที่องคกร

ตองการแกไข โดยเลือกกลยุทธระดับธุรกิจ และกำหนดทางเลือก คือ กลยุทธสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) 

เนื่องจากจะทำใหเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกรที่มีตลาดกวาง โดยการสรางประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให

องคกรมีกำไรสูงขึ้น และทำใหอยูรอดไดในสถานการณที่มีการแขงขันรุนแรง โดยองคกรจะพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐานอยูเหนือ

คูแขง โดยเนนการผลิตที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว เชน คุณภาพสินคา เทคโนโลยีที่ชวยในการใหขอมูลของสินคา การ

บริหารงานภายในการใหบริการกอน ระหวาง และหลังการขาย เปนตน ซึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการแกไขปญหา คือ สามารถ

เพิ่มยอดขายได 20%, ลดงบประมาณตางๆ ลง 20% โดยเจาของกิจการเปนผูกำหนด และมีการเขียนแผนการและวิธีการลด

คาใชจาย 
 

     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 

      ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงและประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธ 

และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ชน แรงจูงใจในการทำงาน ผลตอบแทน และกำหนดกลยุทธการดำเนินงาน

ในทุกระดับ เนื่องจากมีความสำคัญและจำเปนในการบริหารงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กิจการหรือธุรกิจกำหนดไว 
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     ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

 

      ควรปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถามการสัมภาษณ เพื่อใหผูถูกสัมภาษณแสดงความคิดเห็น ความรูสึกที่มีตอผลิตภัณฑ 

และใหผูผลิตไดทราบถึงความตองการอยางแทจริง และไดขอมูลครบถวนชัดเจน โดยแบบสัมภาษณอาจทำการจัดกลุม เพื่อ

ผูผลิตจะไดนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของแตละกลุมได 
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การศึกษาแนวทาง การสรางกลยทุธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

น้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Study Guide for Developing Competitive Advantage Strategy of Cold-

Pressed Mangosteen juice of Little.fresh Brand in Bangkok 
 

ศิวนาถ ตามพานนท01 และ อัศวิณ ปสุธรรม1

2 

Siwanad Tapanon and Asawin Pasutham 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร 3 ทาน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑน้ำมังคุดสกัดเย็น และเพื่อพัฒนา

กลยุทธและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ผลการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภค พบวา สวนใหญจะเลือกซื้อรับประทานเอง เพื่อตองการดูแลสุขภาพ เฉลี่ยแลวจะบริโภคมากกวา 9 

ครั้ง/เดือน โดยจะรับประทานที่บาน ในชวงกอน 9.00 น. ราคาเฉล่ียตอครั้งในการซื้ออยูที่ 200-300 บาท โดยจะเลือกซื้อตาม

ความสะดวก ไมมีรานประจำ ซึ่งการโฆษณาถือเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะการสั่งซื้อผานชองทาง

ออนไลน และเหตุผลที่ไมเลือกบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็นเพราะมีราคาคอนขางสูง สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ทั้ง 4 

ดาน และภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญอยูในระดับมาก  สวนการปรับกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันนั้น 

ควรเนนไปที่การโฆษณาผานชองทางออนไลน และการเลือกบริษัทขนสงที่นาเชื่อถือ รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

เพิ่มขึ้น ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ำมังคุดสกัดเย็น เชน ผลไมชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค 

 

คำสำคัญ: น้ำมงัคุดสกัดเย็น  สวนประสมทางการตลาด  กลยุทธในการแขงขัน  การสรางความไดเปรียบ 

 

Abstract 
This study uses a mixed methods approach, with quantitative data collected from 4 0 0 

questionnaires and qualitative data collected from in-depth interviews with three executives, with the goal of 

studying consumer behavior and the marketing mix for cold-pressed mangosteen juice products in order to 

develop strategies and gain a competitive advantage for the Little-fresh brand. To boost sales, cold-pressed 

mangosteen juice is being developed. According to the findings of a research of consumer behavior, the 

majority of them would like to buy and dine on their own. the desire to look after one's health It is 

consumed more than 9 times a month on average, and it is eaten at home before 9:00 a.m. The typical cost 

of a purchase is between 200 and 300 baht. there is no regular store which advertisements are deemed to have 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา จ. กรุงเทพฯ 10400 email: kaimook.tampanon@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา จ.กรุงเทพฯ 10400 
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an impact on. No typical store will choose to buy based on convenience. Which forms of advertising are thought 

to have an impact on purchasing decisions? especially when ordering through the internet and the price of cold-

pressed mangosteen juice is one of the reasons why it is not consumed. In terms of marketing mix variables, 

it was discovered that respondents placed a high value on all four aspects as well as the overall picture. 

When it comes to modifying methods to get a competitive advantage, online advertising should be 

prioritized. as well as selecting a dependable delivery business to give consumers additional options, more 

innovative products with qualities similar to cold-pressed mangosteen juice, such as different types of fruits, are 

being developed. 

 

Keyword: Cold-Pressed Mangosteen Juice, Marketing Mix, Competitive Strategy, Advantage 

 

1. บทนำ 
 

ธุรกิจน้ำมังคุดสกัดเย็นแบรนด Little.fresh เปนธุรกิจในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว (Proprietorship) มีการโป

รโมทและจัดจำหนายผานทางระบบออนไลน ผาน Social Media เชน Facebook และ Instagram ดวยรูปภาพ วิดิโอ และ

สตอรี่ที่แตกตางกันไปในแตละชองทาง หรือการตลาดผานแอปพลิเคชัน Line ดวยการเผยแพรขาวสาร อัพเดทโปรโมชั่น 

เพื่อใหสามารถดึงดูดกลุมลูกคาที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด ทั้งหมดไดผานกระบวนการผลิตแบบ 

OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือจากโรงงาน แลวจึงนำมาจำหนายในแบรนดของ Little.fresh ในรูปแบบ

ของขวดแกวขนาด 30 ml (ดังรูปที่ 1) ในราคา 249 บาท โดยแบรนด Little.fresh ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศนคือ เปนบริษัท

ที่จัดจำหนายน้ำมังคุดสกัดเย็นที่ไดมาตฐานและมุง เนนสงมอบส่ิงที่ดีที่สุดใหแกผูบริโภค (Little.fresh, 2564) กลุมลูกคาหลัก

ของแบรนด Little.fresh คือ ผูที่ตองการรักษาหรือสุขภาพที่ดี เนื่องจากขอมูลในการโปรโมทสินคาสวนใหญเนนการใชขอมูล

ทางดานสุขภาพ และมีกลุมลูกคาอื่น ๆ ที่ไมไดตองการเพียงแคการรักสุขภาพแตเปนผูที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจในการ

บริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็น  

 

 
รูปที่ 1 บรรจุภัณฑของสินคา แบรนด Little.fresh 

 

ในชวงที่เปนฤดูกาลของมังคุดทำใหผลผลิตของมังคุดมากขึ้นจนลนตลาด สงผลใหมีผูนำมังคุดมาแปรรูปเปนน้ำมังคุด

สกัดเย็นมากขึ้น และในปจจุบันมีธุรกิจที่จัดจำหนายน้ำผลไมสกัดเย็นที่เพิ่มขึ้น จึงทำใหมีการแขงขันในตลาดที่มากขึ้น รวมทั้ง

ยังมีแบรนดที่มีการดำเนินกิจการมากอนหนาแลว สงผลใหมีจำนวนคูแขงมากขึ้น ซึ่งนำไปสูยอดขายที่ลดลง ผูวิจัยจึงตองการ

ศึกษากลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อนำไปสูผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโดยทำการศึกษากำหนดตัวแปรตน 
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ที่ใชในการวิจัยคือสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค และกำหนดตัวแปรตามคือ กลยุทธในการสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด เพื่อในไปสูแนวทางการการ

กำหนดกลยุทธและการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวา จะสามารถออกแบบกลยุทธทาง

การตลาด รวมถึงสามารถนำผลการวิจยัมาพัฒนาปรบัปรุงการจำหนายน้ำมังคุดสกัดเยน็แบรนด Little.fresh ใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 สวนประสมทางการตลาด (4P) 

 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา หมายถึง องคประกอบโดยตรงที่

เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่นำเสนอสูผูบริโภค ปจจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยดาน

การตลาด 4 ชนิด ที่มักเรียกวา 4Ps ประกอบดวย  

1) ผลิตภัณฑ (Products) หมายถงึ สินคาหรือบรกิารที่นำเสนอขายสูผูบริโภค 

2) ราคา (Prices) หมายถึง ราคาของสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคจะตองจายเพื่อใหสินคานั้น ๆ ราคาจะตองมีมูลคาสูง

กวาตนทุนของสินคาหรือบริการเพื่อจะเกิดสวนตางเปนผลกำไรใหแกกิจการ 

3) สถานที่ (Place) หมายถึง ชองทางในการที่จะนำสินคาเสนอขายผูบริโภค 

4) สงเสริมการจำหนาย (Promotion) หมายถึง กระบวนการในการสงเสริมและกระตุนใหผูบริโภคหันมาใชสินคา

และผลิตภัณฑของกิจการ 

 

2.1 SWOT 

 

การวิเคราะห SWOT เปนหนึ่งในเครื่องมือที่ใชบอยที่สุดในการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของบริษัท 

และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธของบริษัท นอกจากนี้ SWOT จะชวยทั้งการวางแผนเชิงกลยุทธและการ

ตัดสินใจ สิ่งสำคัญคือตองชี้ใหเห็นวาจุดแข็งและจุดออน ในปจจุบันหรือมองยอนกลับไป และโอกาสและภัยคุกคามเปนการ

มองไปขางหนา (รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2560) โดย Kenton (2021) กลาววา SWOT 

ประกอบดวย 

S จุดแข็ง (Strengths) คือ ส่ิงที่องคกรทำไดดเีปนพิเศษ หรือในลักษณะที่ทำใหแตกตางจากคูแขง  

W จุดออน (Weaknesses) คือ สิ่งที่ทำใหองคกรไมสามารถดำเนินการในระดับที่เหมาะสมได ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนพื้นที่ที่

ธุรกิจจำเปนตองปรับปรุงเพื่อใหสามารถแขงขันได เชน การหมุนเวียนที่สูงกวาคาเฉลี่ย หนี้ในระดับสูง หวงโซอุปทานไม

เพียงพอ หรือการขาดเงนิทุน 

O โอกาส (Opportunities) คือ ปจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยซึ่งอาจทำใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขัน โดยอาจ

เกิดจากการพัฒนาในตลาดที่ใหบริการ หรือในเทคโนโลยีที่ใช รวมถึงหากมองเห็นประโยชนจากโอกาสจะสามารถสรางความ

แตกตางอยางมากใหกับองคกรในการแขงขันและเปนผูนำในตลาด  

T อุปสรรค (Threats) คือ ปจจัยที่อาจเปนอันตรายตอองคกร รวมถึงสิ่งใดก็ตาม ที่อาจสงผลเสียตอธุรกิจจาก

ภายนอก เชน ปญหาหวงโซอุปทาน การเปล่ียนแปลงความตองการของตลาด หรือการขาดแคลนบุคลากร  

2.3 TOWS Matrix 
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TOWS Matrix เปนกลยุทธตามโปรแกรมและการทดสอบ ที่สรางขึ้นจาก SWOT การวิเคราะหและควบคุมภายใน การ

วิเคราะห TOWS เปนอีกรูปแบบหนึ่งของเครื่องมือทางธุรกิจแ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอม

ภายใน ซึ่งสามารถใชเทคนิคเหลานี้ เพื่อคิดเกี่ยวกับกลยุทธของทั้งองคกร แผนก หรือทีม และยังสามารถใชเพื่อคิดเกี่ยวกับ

กระบวนการ แคมเปญการตลาดหรือแมกระทั่งทักษะและประสบการณเองไดอีกดวย พนิดา ศรีสวาง (2558) ระบุวา 

1) กลยุทธเชิงรุก (SO) เปนการผสมผสานระหวาง Strength และ Opportunity มีความสำคัญอยางยิ่งตอการ

เติบโตของธุรกิจ เพราะเปนกลยุทธที่เนนการสรางผลลัพธใหเกิดประโยชนสูงสุด ผานการวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสทางธุรกิจ 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขันในตลาดไดดียิ่งขึ้น เพราะบางครั้งจุดแข็งอาจไมสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได

ตามตองการ ดังนั้นจึงจำเปนตองดูโอกาสปจจุบันหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหธุรกิจกาวกระโดด หรือที่เรียกวา “ถูกที่ ถูก

เวลา” 

2) กลยุทธเชิงแกไข (WO) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Opportunity ในทุกธุรกิจ มีจุดออนซึ่งอาจเปน

เรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือวาธุรกิจยังไมเปนที่รูจักในตลาดบางครั้งการกรอกจุดออนอาจเปนเรื่องของจังหวะเวลาที่

จะชวยใหธุรกิจแกไขจุดออนหรอืบรรเทาจุดออนของตนเองได  

3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) เปนการจับคูระหวาง Strength และ Threat คือการใชจุดแข็งที่มีอยูเพื่อปองกันหรือ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเครื่องมือในองคกร เนื่องจากมีหลายองคกรที่มีการ

เติบโตอยางมาก มักมีความจำเปนตองใชจุดแข็งเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธเชิงรุก เพียงอยางเดียวจนอาจมองขามการนำจุดแข็ง

ของตนเองมาเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นกลยุทธที่ดีจึงไมใช แคการกาวไปขางหนา แตก็ยังตองระวังรอบดาน  

4) กลยุทธเชิงรับ (WT) เปนการจับคูระหวาง Weakness และ Threat กลยุทธนี ้แตกตางจากอีก 3 กลยุทธที่

กลาวถึงขางตน เพราะมีไวเพื่อจัดการกับสถานการณตาง ๆ ที่ไมประสบความสำเร็จซึ่งเปนกลยุทธการปองกันตัวที่มีไว เพื่อให

สถานการณไมเลวรายลง โดยพยายามบรรเทาปญหาหรือหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นอีก แตตองหยุดเพื่อรอเวลาและโอกาสที่

เหมาะสมเพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน หรือแมแตวางแผนการรบใหมโดยเปลี่ยนเสนทาง ปฏิบัติการ

บางอยางหรือรีแบรนด 

 

2.4 พฤติกรรมผูบริโภค (6W1H) 

 

6W1H เปนวิธีการที่ใชวิเคราะหและวางแผนการตลาด เพื่อคนหาความตองการของลูกคาดวยคำถามและคำตอบวา 

ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที่ไหน (Where), เมื่อไหร (When), ทำไม (Why), กับใครบาง (Whom) และอยางไร (How) 

กอนนำไปสูการกำหนดกลุมลูกคาเปาหมาย ใครคือลูกคาเจาของกิจการตองการอะไรทำไมลูกคาถึงตองการสินคานั้นลูกคาจะซื้อ

สินคาเมื่อไหร ผานชองทางไหน เมื่อไหร และซื้ออยางไรเมื่อตอบครบ 6W1H จะเปนตัวกำหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด

และสามารถเริ่มตนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไดเชนกันไมวาจะเปนธุรกิจออฟไลนหรือออนไลน 6W1H จัดเปนเครื่องมือ

ทางการตลาดที่ใชในการวิเคราะหเพื่อเขาถึงและเจาะกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจนตั้งแตตนวาธุรกิจมีอะไรเปนสินคาและ

บริการที่จะตอบสนองความตองการ กลุมเปาหมายซึ่งทำใหสามารถกำหนด 6W1H ใหกับทุกผลิตภัณฑและทุกธุรกิจ (ธนาคาร

กรุงเทพ, 2563) 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
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ประชากรแลกลุมตัวอยาง 

การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรวิจัยคือ ผูที่เคยบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็น ในกรุงเทพมหานคร โดยการสุมตัวอยาง 

จำนวน 400 คน โดยกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวน ดังนั้น จำนวนกลุมตัวอยาง

ของการศึกษา ผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยางอางอิงสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555) โดยมีขนาดตัวอยาง

ของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีคาความคลาดเคล่ือนที่ +/- 5%  

วิธีการสุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) กลุมคนที่เคยบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็น ประชากรที่ใชในการศึกษานี้คือ

วัยรุนและกลุมวัยทำงานอายุ 20 ถึง 50 ป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยทำการแจกแบบสอบถามใหกลุมประชากรในพื้นที่

ทั ้งหมด 6 โซนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีจับฉลากสุมเลือกมา 1 เขตในแตละโซนพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย เขตหวยขวาง เขตสาทร เขตจตุจักร เขตบางกะป เขตคลองสาน และเขตบางขุนเทียน  

ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 

ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็น และปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด (4P) คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) และดาน

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา สำหรับอธิบาย ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค (6Ws 1H) ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด 4P ของการสรางกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ใน

เขตกรุงเทพมหานครโดยใชคาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และคาสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และกลยุทธ Tow matrix 

 

3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่สัมภาษณ ผูบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ผูบริหาร บริษัท ทิปโกฟูดส 

จำกัด (มหาชน) และ ผูบริหาร บริษัทดอยคำผลิตภัณฑอาหารจำกัด รวมเปนจำนวน 3 ทาน  

แบบสอบถามและการสัมภาษณแบบปลายเปด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธทางการตลาดของผูบริหารบริษัทฯ ที่

อยูในอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม 3 บริษัท ไดแก บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ผูบริหาร บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน) 

และ ผูบริหาร บริษัทดอยคำผลิตภัณฑอาหารจำกัด  

 

การวิเคราะหขอมูล  

จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหาร บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) ผูบริหาร บริษัท ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน) 

และผูบริหาร บริษัทดอยคำผลิตภัณฑอาหารจำกัด ทั้ง 3 ทาน นำมามวิเคราะหเพื่อใชกำหนดกลยุทธในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 

1) พฤติกรรมการบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็นของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญจะเลือกซื้อน้ำมังคุดสกัดเย็นใหตัวเอง 

เพราะตองการดูแลสุขภาพ โดยเฉลี่ยแลวจะบริโภคมากกวา 9 ครั้งตอตอเดือน โดยจะรับประทานที่บาน ในชวงเชาเวลา 6.00 

น.-9.00 น. ราคาเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อน้ำมังคุดสกัดเย็นประมาณ 200-300 บาท โดยจะเลือกซื้อตามความสะดวก ไมมีราน

ประจำ ซึ่งการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ ถือเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะการสั่งซื้อผานชองทางออนไลน และ

เหตุผลที่ไมเลือกบริโภคน้ำมังคุดสกัดเย็นเพราะมีราคาคอนขางสูง 

2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด จาการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำมังคุดสกัดเย็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทุกดานมีความสำคัญอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด (X̅ = 4.03) รองลงมา

คือ ดานผลิตภัณฑ (X̅ =3.66) ดานการจัดจำหนาย (X̅ =3.61) และดาน (X̅ = 3.57) ตามลำดับ  

3) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Analysis) ของน้ำมังค ุดสกัดเย ็นของแบรนด 

Little.fresh 

3.1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Analysis) จุดแข็ง (S-Strength) พบวา ธุรกิจ

เครื่องดื่มมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ใชมังคุดสด คุณภาพดี มีประโยชนตอรางกายตอบสนองความตองการดาน

สุขภาพของผูบริโภคไดดี ชองทางการจัดจำหนายคือ Social Media Platform ไดแก Facebook Instagram และ Line 

สามารถเขาถึงผูบริโภคงายและรวดเร็ว มังคุดเปนผลไมที่มีตลอดทั้งปและไมขนาดตลาดทำใหวัตถุในการผลิตมีเพียงพอกับความ

ตองการของผูบริโภคได และการผลิตแบบ OEM ชวยลดตนทุนการผลิตเนื่องจากเจาของแบรนดไมตองมีโรงงานเปนของตัวเอง

งายตอการเปล่ียนลักษณะหรือกลยุทธทางธุรกิจมีผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการผลิตคอยดูแล 

3.2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Analysis) จุดออน (W-Weakness) พบวา ธุรกิจ

จำเปนตองควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากตนทางอยางละเอียด เพราะตองการวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด ยังขาดสินคาอื่น ๆ ควบคูกับ

สินคาหลัก รวมทั้ง ขาดเงินทุนหมุนเวียน มีคาใชจายคงที่ตลอดเวลา ทำใหการเงินไมราบรื่น และไมมีตลาดวัตถุดิบที่เจาะจงซื้อเปน

พิเศษ ซื้อวัตถุดิบจากผูขายวัตถุดิบยังไมแนนอน เพราะปริมาณวัตถุดิบที่ตองการมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

3.3) โอกาส (O-Opportunities) พบว า ภาวะความเร งร ีบของว ิถ ีช ีว ิตในป จจ ุบ ันทำให ไม สะดวกใน 

การรับประทานผักผลไมสดหรือน้ำผลไมคั้นสดเอง น้ำผลไมพรอมดื่มจึงเปนทางเลือกใหมที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ไดดี รวมไปถึงการปรับปรุงการผลิต การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีการเก็บรักษาคุณคาทางสารอาหารและรสชาติ

ใกลเคียงกับธรรมชาติทำใหน้ำผลไมกลายเปนเครื่องดื่มที่มีผูบริโภคใหความสนใจมากขึ้น รวมทั้งเจาะตลาดกลุมผูบริโภครัก

สุขภาพ ชอบผลไม และ พัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง เพิ่มมูลคาสินคา สินคาใหม ผลักดันกิจกรรมสงเสริมการขาย 

3.4) อุปสรรค (T-Threats) พบวา ราคามังคุดในตลาดมีความแปรผันขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุดิบแปรผัน ผูบริโภคเปลี่ยนรสนิยม หันไปบริโภคน้ำผลไมบรรจุขวดแบบพาสเจอรไรตแทนเนื่องจากมีวิธีการเก็บรักษาที่

ยาวนานกวา และเนื่องจากตลาดน้ำผลไมมีการขยายตัวของตลาดสูงจึงทำใหผูประกอบการรายอื่นผันตัวเขามาสูการทำธุรกิจ

น้ำผลไมเปนจำนวนมาก 

3.5) การจัดทำกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWS Matrix จากผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของน้ำ

มังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ไดขอสรุปเพื่อกำหนดกลยุทธกเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนี้ 
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3.5.1) กลยุทธเชิงรุก (SO) พบวา การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีการเก็บรักษาคุณคาทางสารอาหาร

และรสชาติใกลเคียงกับธรรมชาติตรงกับความตองการของผูบริโภคที่รักสุขภาพและผูบริโภคที่ไมนิยมการดื่มน้ำผลไม และกล

ยุทธนำเสนอจุดเดนน้ำมังคุดสกัดเย็นใหใหผูบริโภคไดรับรูถึงคุณประโยชนของน้ำมังคุดที่สินคาประเภทอื่นไมมีคุณประโยชน

เหลานี้ถือเปนขอไดเปรียบของตัวสินคาผานการโฆษณาโดยจัดการนำเสนอใหตรงความตองการตรงกลุมผูบริโภค เชน กลุมผู

รักสุขภาพ กลุมผูสูงอายุ 

3.5.2) กลยุทธเชิงแกไข (WO) พบวา สราง/พัฒนา สินคาใหม นำเสนอสินคาหลากหลายอยางใหกับ

ผูบริโภค มีรายการสินคาพื้นฐาน สินคาใหม สินคากิจกรรมสงเสริมการตลาดในระยะเวลาที่กำหนด โฆษณาธุรกิจผานสื่อตาง 

ๆ นอกเหนือจากส่ือทางโซเชียลมีเดียหลัก (Social media) เชน โทรทัศน ปายโฆษณา นิตยสาร เปนตน และ หาแหลงเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อนำมาบริหารจัดการคาใชจายภายในองคกร และรับซื้อวัตถุดิบจากแหลงผลิต เชน สวนผลไม ตลาดสงผลไม เปน

ตน 

3.5.3) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) พบวา จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด นำเสนอสารสกัดจากมังคุดชวยปรับ

ระดับภูมิคุมกันใหสมดุล ดวยการหลั่งสาร Interleukin และ Tumor Necrosis Factor ชวยยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีน ที่

สามารถลดอาการแพภูมิตนเองในโรค (SLE) และลดการอักเสบ ในผูปวยเบาหวานตับเสื่อม ไตวาย ขอเขาเสื่อม ความดัน

โลหิตสูง โรคพารกินสันไทรอยดเปนพิษ ความผิดปกติของสมองอันเนื่องจากการอักเสบ มีประโยชนสูง ดีตอสุขภาพ บำรุง

รางกาย เปนทางเลือกที่ผูบริโภคสามารถเลือกไดตามความตองการ 

3.5.4) กลยุทธเชิงรับ (WT) พบวา ลดตนทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูง สงเสริมกิจกรรมการตลาดที่ใชวัตถุดิบราคา

ที่เหมาะสมตามฤดูกาลจัดทำแผนบริหารวัตถุดิบคงเหลือ เพื่อนำไปสรางสินคาใหมใหกับธุรกิจ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทาง การสรางกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันน้ำมังคุดสกัดเย็นของ

แบรนด Little.fresh การศึกษาครั้งนี้สัมภาษณผูบริหารจาก 3 บริษัท ไดแก บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิปโกฟูดส 

จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด จำนวน 3 ทาน ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interviewing) โดยผูวิจัยไดสรุปตามกลุมตัวอยางที่สัมภาษณมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ผลการสัมภาษณผูบริหารบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มบรรจุกลอง เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการกำหนดกลยุทธเพื่อสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันของ น้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด Little.fresh ผลการสัมภาษณ ดังนี้ 

1) ดานกลยุทธของธุรกิจน้ำผลไมใชกลยุทธดานการโฆษณาผานชองทางออนไลน เนื่องจากเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมวัย 

กลยุทธดานการขนสงสินคากับบริษัทที่นาเชื่อถือและรับประกันสินคา จัดสงรวดเร็ว สินคาคงสภาพเดิมไมชำรุดหรือเกิดความ

เสียหาย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เปนที่ตองการของตลาดดานสุขภาพในปจจุบัน 

2) เปาหมายของธุรกิจตองเพิ่มกำไรจากปที่แลว และ ขยายสาขาไปยังทุกภูมิภายในประเทศและในอนาคตอาจมีการ

สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น 

3) จุดแข็งของบริษัทคือ การมีสินคาที่มีคุณภาพมีคุณคาทางโภชนการสูงและมีประโยชนตอรางกายเนนกลุมลูกคาที่

รักสุขภาพ 

4) ในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจะมีการปรับแนวทางการสื่อสารการตลาดที่ใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารเขามาชวยใน

การโฆษณาสินคาเพื่อทราบถึงแนวโนมความตองการของผูบริโภค เชน ชองทางการสื่อสารทางโซเซียลมีเดีย Line facebook 

IG web site เปนตน 

5) จุดออนของการดำเนินธุรกิจที่มีมากที่สุดคือ การลอกเลียนแบบสินคา และรสชาติ ซึ่งทางบริษัทมีแนวทางในการแกไข

โดยการสรางแบรนดสินคาใหเปนที่รูจักหรือจดจำ เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกสินคาตรงกับความตองการมากที่สุด 

6) แนวโนมในการทำโฆษณาของบริษัทนอกเหนือจากชองทางออนไลน เชน โทรทัศน นิตยสาร ปายโฆษณาตามแหลง

ชุมชน หรือตามหางสรรพสินคา เปนตน 
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ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จ (Key Success Factor) พบวา ปจจัยที่ทำใหผูบริโภคเลือกซื้อน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบ

รนด Little.fresh สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ ดังนี้ 

1) คุณภาพของสินคาที่มีความแตกตางจากคูแขง ซึ่งประกอบไปดวยคุณคาทางสารอาหาร มีประโยชนตอรางกาย

ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูบริโภคไดดี 

2) การสื่อสารโดยเฉพาะกระแสสุขภาพที่เปนปจจัยหนุน โดยใชชองทาง Social Media ทำการตลาด ไปใหตรงกับ

กลุมเปาหมายหลัก ใหเกิดการรับรูถึงสินคาและความแตกตาง นอกจากนี้ การเปนผูใหขอมูลหรือบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ที่มี

ประโยชนแกผูบริโภคจะทำใหเกิดการติดตาม และ การทดลองซื้อสินคาทำใหผลที่ไดคือการบอกตอหรือซื้อซ้ำ การสื่อสารทาง 

Social Media เปนการสราง กลยุทธทางการคาใหม ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค เชน การเพิ่มชองทางการคาผาน

ชองทาง ออนไลน และการใหบริการเสริมอยาง บริการจัดสงถึงที่ (Delivery) 

3) ผลิตภัณฑน้ำมังคุดสกัดเย็นเปนสินคาสำหรับกลุมผูรักสุขภาพ ซึ่งเปนผูบริโภคกลุมเล็กแตมีกำลังซื้อสูง การที่จะ

เขาถึงลูกคาไดนั้นตองทำการตลาดที่หลากหลายชองทาง เชน การจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานกับกลุมเปาหมายเพื่อเปนการโฆษณา 

สินคา 

 

4.2 อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ำมังคุด

สกัดเย็น ในดานการสงเสริมการตลาด มากที่สุดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ และลำดับสุดทายคือ ดานราคา 

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสนใจกับการสงเสริมการตลาดในเรื่องของการโฆษณาสินคา รวมทั้งสินคามีความหลากหลาย

ของโปรโมชั่น เชน การใหของแถม การแลกคูปอง ดังนั้น การสรางความสนใจเกี่ยวกับสินคาใหผูบริโภคไดรับรูและทราบ

รายละเอียดประกอบการตัดสินใจนั้นยอมทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคารวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ อรุณ

โรจน เอกพณิชย (2558) กลาววา การใชปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 

(อายุ, เพศ, การศึกษา, และรายได) ที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อน้ำผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นหรือไมพบวา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อน้ำผักและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภคคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม

การตลาด และราคา และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Borden (1984) กลาววา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) เปนการถายทอดขอมูลหรือเพื่อสื่อสารระหวางผูคาและผูบริโภคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร

ขอมูล โนมนาว และชักจูงตลาดเปาหมายเพื่อสรางความตองการสินคาหรือบริการที่นำเสนอโดยผูขาย 

จากผลจากการสัมภาษณ ผูจัดการรานดอยคำ/ผูจัดการแผนก Coconut Milk/ผูจัดการสวนผลิตเครื่องดื่มบรรจุ

กลอง เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันของ น้ำมังคุดสกัดเย็นของแบ

รนด Little.fresh พบวา ดานกลยุทธของธุรกิจน้ำผลไมใชกลยุทธดานการโฆษณาผานชองทางออนไลน เนื่องจากเขาถึง

ผูบริโภคไดทุกกลุมวัย กลยุทธดานการขนสงสินคากับบริษัทที่นาเชื่อถือและรับประกันสินคา จัดสงรวดเร็ว สินคาคงสภาพเดิม

ไมชำรุดหรือเกิดความเสียหาย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เปนที่ตองการของตลาดดานสุขภาพในปจจุบัน สำหรับ

เปาหมายของธุรกิจตองเพิ่มกำไรจากเดิม และ ขยายสาขาไปยังทุกภูมิภายในประเทศและในอนาคตอาจมีการสงออกไปยัง

ประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น ทั้งนี้จุดแข็งของบริษัทคือ การมีสินคาที่มีคุณภาพมีคุณคาทางโภชนการสูงและมีประโยชนตอ

รางกายเนนกลุมลูกคาที่รักสุขภาพ และในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจะมีการปรับแนวทางการสื่อสารการตลาดที่ใช

เทคโนโลยีดานการสื่อสารเขามาชวยในการโฆษณาสินคาเพื่อทราบถึงแนวโนมความตองการของผูบริโภค เชน ชองทางการ

ส่ือสารทางโซเซียลมีเดีย Line facebook IG web site เปนตน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทาง การสรางกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันน้ำมังคุดสกัด

เย็นของแบรนด Little.fresh พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานการสงเสริมการตลาด

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ และลำดับสุดทายคือดานราคา แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสนใจกับการ

สงเสริมการตลาดในเรื่องของการโฆษณาสินคา รวมทั้งสินคาที่มีความหลากหลายของโปรโมชั่น  

ในดานของการทำโฆษณาควรทำผานชองทางออนไลน เนื่องจากเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมทุกวัย และดานของกลยุทธ

ดานการขนสงสินคา ควรใชบริการบริษัทที่นาเชื่อถอืและรับประกันสินคา จัดสงรวดเร็ว สินคาไมมีการชำรุด รวมทั้งการพัฒนา

สินคาใหม ๆ ที่เปนที่ตองการของตลาดในปจจุบัน เปาหมายเพื่อเพิ่มกำไรใหกับธุรกิจการสรางความนาสนใจเกี่ยวกับสินคาให

ผูบริโภคไดรับรูและทราบรายละเอียดประกอบการตัดสินใจนั้นยอมทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคารวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการ

ใชปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (4Ps) และศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ, เพศ, การศึกษา และรายได) และควร

ใชดานของการสงเสริมการตลาด(Promotion) เพื่อถายทอดขอมูล โนมนาว และชักจูงเปาหมายเพื่อสรางความตองการสินคาที่

นำเสนอโดยผูขาย  

จากการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ รอบดานธุรกิจ ใหพบวา ปจจัยที่ทำใหผูบริโภคเลือกซื้อน้ำมังคุดสกัดเย็นของแบรนด 

Little.fresh สงผลตอความสำเร็จของธุรกิจ ไดแก ปจจัยสนับสนุนดานกระแสสุขภาพ และการตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ไดอยางตรงจุด โดยพัฒนาสินคาใหแตกตางจากทองตลาดที่ มีโดยเนนคุณคาทางสารอาหาร ควบคุมตนทุน และวางการตลาดให

สอดคลองกัน ทำใหสามารถ แขงขันกับคูแขงได ดังนั้นธุรกิจนี้มีความนาสนใจที่จะดำเนินกิจการและสามารถสรางผลกำไรใน

ระยะยาวได 

จากผลการสัมภาษณเพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน พบวา ธุรกิจ

น้ำผลไมควรใชกลยุทธดานการโฆษณาผานชองทางออนไลน เนื่องจากเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุมทุกวัย กลยุทธดานการขนสง

สินคากับบริษัทที่นาเชื่อถือและรับประกันสินคา รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ เปนที่ตองการของตลาดในปจจุบัน 

สำหรับเปาหมายของธุรกิจ คือ ตองเพิ่มกำไรจากเดิม และขยายสาขาไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  และในอนาคตอาจมีการ

สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานดวย ทั้งนี้จุดแข็งของบริษัท คือ การมีสินคาที่มีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการสูง และมี

ประโยชนตอรางกายเนนกลุมลูกคาที่รักสุขภาพ ซึ่งผูบริหารควรมีการผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ำมังคุดสกัดเย็น เชน 

ผลไมชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผู บริโภคสำหรับชองทางการจัดจำหนาย คือ Social Media Platform เพราะ 

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายและรวดเร็ว การผลิตแบบ OEM ควรมองหาบริษัทที่รับผลิตและมีราคาถูก เพราะ จะสามารถลด

ตนทุนการผลิตไดมากกวา 

 

บรรณานุกรม 
 

ธนาคารกรุงเทพ.  2563.  รูจกัทฤษฎี 6W1H ตัวชวยคนหาลูกคาของธุรกจิออนไลน. แหลงที่มา: https://www.bangkok 

banksme.com/en/know-theory-6w1h-help-find-customers-online-businesses, 19 มกราคม 2565. 

ธานินทร ศิลปจารุ.  2555.  การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ AMOS. กรงุเทพฯ : บิสซิเนสอารแอนดดี 

พนิดา ศรีสวาง.  2558.  การศกึษาความสามารถในการแขงขนั ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตชุดประเภทสายไฟ

รถยนตในประเทศไทยกอนเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC). วทิยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1924



รุจิรา สืบสุข, วลัยพร ศิริภิรมย และพฤทธิ์ ศิรบิรรณพิทกัษ.  2560.  กลยทุธการบริหารเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

เรียนรูจากการปฏิบัติของอาจารยในสถาบันการศึกษาพยาบาล. วารสารเกื้อรารุณย 24 (1): 7-27. 

สมชาย วรกจิเกษมสกุล.  (2554).  ระเบียบวิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. แหลงที่มา:

https://pws.npru.ac.th/pheerathano/data/files/ระเบยีบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.

pdf, 19 ธันวาคม 2564. 

สุดาพร กณุฑลบุตร.  (2557).  หลักการตลาด...สมัยใหม. กรงุเทพ ฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

อรุณโรจน เอกพณิชย. (2558). ปจจยัที่มีอิทธพิลตอการเลอืกซื้อน้ำผกัและผลไมอินทรียแบบสกัดเย็นของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาคนควาอิสระบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

Borden, N.  1984.  The Concept of the Marketing Mix.  Available Source: 

http://www.guillaumenicaise.com/ wp-content/uploads/2013/10/Borden-1984_The-concept-of-

marketing-mix.pdf, January 19, 2022. 

Kenton, W.  2021.  Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis. Available Source: 

https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp, January 19, 2022. 

Little.fresh.  2564.  ขอมูลสนิคาผลิตภัณฑสกัดเย็น Little.fresh. แหลงทีม่า: https://www.facebook.com/ 

Little.freshbkk/photos/pcb.185962636969346/185962393636037, 19 ธันวาคม 2564. 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1925



ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมี่ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

ของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

MARKETINGMIX FACTORS THAT AFFECT THE PURCHASE OF SAVINGS LIFE 

INSURANCE FOR GENERATION Y IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ศุภลักษณ ทรพัยสกุลปรีชา0

1 และ นภวรรณ คณานุรักษ2 

Soopparlak Subsakulpreecha and Napawan Kananurak 

  

บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

(Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ (Age) เพศ 

(Sex) รายได (Income) อาชีพ (Occupation) และสถานภาพการสมรส (Marital Status)  ทั้งปจจัยประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดาน

สงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการทำงาน (Process) และดานสถานที่ส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพ (Physical Evidence) โดยจะทำการสำรวจผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y)  เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งเปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ ผานการใชแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติ

เชิง พรรณนา ไดแกความถี่รอยละ และคาเฉล่ีย สวนสถิติเชิงอางอิงคือการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 22-28 ป จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 เปนหญิง 

จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 มีรายได 15,001 - 30,000 บาท จำนวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และมีสถานภาพสมรส จำนวน 264 คน คิดเปนรอยละ 66.0 ตามลำดับ  

ดานพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อประกันชีวิตประเภทแบบชั่วระยะเวลา จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 

31.8  

นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.97 เมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ดานชองทางการจดัจำหนาย (Place) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.07 

รองลงมา คือ ดานราคา (Price) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ดานบุคลากร (People) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.01 ดานสถานที่ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 ดานสงเสริม

การตลาด (Promotion) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ดานกระบวนการทำงาน (Process) อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ียเทากับ 3.92 และดานผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ตามลำดับ 

ดานการตัดสินใจซื้อประกันชวีติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากบั 4.72 เมือ่จำแนกเปนรายขอแลว พบวา การ
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ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตชวยใหวางแผนชีวิตใหแกทานไดเมื่อรูสึกไมปลอดภัยจากการทำงานหรือการใชชวีิตประจำวัน อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากบั 4.91   

 

คำสำคัญ: เจเนอเรช่ันวาย , สวนประสมทางการตลาด , การตดัสินใจซื้อ 

 

Abstract 
The study found that Most of the respondents were aged 22-28 years, of 180 people, representing 

45.0%, were women, of 220 people, representing 55.0%, with incomes from 15,001 to 30,000 baht, of 124 

people, accounting for 31.0% of occupational employees of private companies. of 99 people, accounting 

for 24.8%, and having marital status of 264 people, accounting for 66.0%, respectively 

Regarding the purchase decision behavior of Gen Y consumers in Bangkok and its vicinities, it was 

found that Most of the survey respondents bought temporary life insurance, of 127 people, accounting 

for 31.8%. 

In addition, the results of the research found that Marketing Mix Factor (7P's) It was found that the 

respondents had a high opinion about the Marketing Mix Factor (7P's) overall. The mean was 3.97. When 

classified by aspect, it was found that the distribution channel (Place) was at a high level. with an average 

of 4.07, followed by the price (Price) at a high level The average was 4.05. Personnel (People) was at a 

high level. The mean was 4.01. The location of the physical environment (Physical Evidence) was at a 

high level. with an average of 3.96 in terms of marketing promotion (Promotion) at a high level with an 

average of 3.93 in the aspect of the work process (Process) at a high level The mean is 3.92 and the 

product (Product) is at a high level. The mean was 3.85, respectively. 

Regarding the decision to buy life insurance of Generation Y consumers in Bangkok and its vicinity, 

it was found that the respondents had opinions about the purchase decision of the Generation Y 

consumers (Gen. Y) in the Bangkok metropolitan area as a whole is at the highest level. The mean value 

was 4.72. Classified by item, it was found that the decision to buy life insurance can help you plan your 

life when you feel unsafe from work or everyday life. at the highest level has an average of 4.91  

 

Keywords: Generation Y , Marketing Mix (7P’s) , Purchasing Decision 

 

1. บทนำ 

 

จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย ระบุวาธุรกิจประกันภัยไดรับผลกระทบติดลบ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 

พ.ศ.2562 และคาดวาแนวโนมในป พ.ศ.2563 จะลดลงอีก ในทางกลับกันแนวโนมธุรกิจประกันสุขภาพมีการเติบโตเพิ่มมาก

ขึ้น คาใชจายในการรักษาพยาบาล มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนบางกลุมเริ่มตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของ

การทำประกันสุขภาพมากขึ้น 
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ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) เปนผูบริโภคกลุมนี้มีขนาดใหญที่สุดในปจจุบัน และมีแนวโนมวาจะยังคงมี

ขนาดใหญกวาเจเนอเรชั่นอื่น ๆ ในอนาคต อีกทั้งยังใหความสำคัญของการวางแผนชีวิต และวางแผนสุขภาพ จึงมีวางในการ

ซื้อประกันชีวิตมากขึ้น และนิยมที่จะซื้อประกันแบบชั่วระยะเวลามากที่สุด เนื่องจากมีคาเบี้ยประกันที่มีราคาต่ำ 

 อีกทั้งตลาดการแขงขันของบริษัทประกันชีวิตที่มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาปจจัยทาง

ประชากรศาสตร และปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) เพื ่อนำไปใชพัฒนา และปรับปรุงการขาย

กรมธรรมประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen 

Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค

กลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

1. ปจจัยทางประชากรศาสตรทีแ่ตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

(Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

2. ปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวติของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

       

ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยนี้ผูวจิัยทำการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อประกนัชีวิตของผูบริโภคกลุม

เจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกำหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี ้

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางทีท่ำการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) กลุมคนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523–

2543 ปจจุบันมอีายุในชวงอายรุะหวาง 22-42 ป อาศัยในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ / นนทบุรี / 

ปทุมธานี / นครปฐม / สมทุรสาคร) ที่มีประสบการณเคยซือ้ประกันชีวติ จำนวน 3,293,073 คน (สำนกังานสถิติ, 2564) โดย

คำนวณจากสูตร Yamane (1973) ทีร่ะดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางทีร่ะดับ 0.05 

ไดกลุมตัวอยางจำนวน 399 ราย และเพื่อปองกันความพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยางไมสมบูรณ ผูวิจัยไดสำรองกลุม

ตัวอยางเพิ่มอกี 1 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ทัง้ส้ิน 400 คน โดยการวจิัยครั้งนี้ผูวจิัยเลือกกลุมตัวอยาง

โดยเลือกวธิีเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ (Age) เพศ (Sex) รายได (Income) อาชพี (Occupation) และ

สถานภาพการสมรส (Marital Status) ของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล  

  

 2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
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2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price) 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการทำงาน 

(Process) และดานสถานที่ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

2.2 การตดัสินใจซื้อประกันชวีติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 

 3.ขอบเขตดานพื้นที่   

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น

วาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล” ครั้งนีศึ้กษาเฉพาะผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) เขต

กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล (สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี / นครปฐม / สมทุรสาคร) 

                4.ขอบเขตระยะเวลา 

                ในการศึกษางานวิจัยครัง้นี้ ผูวิจยัใชระยะเวลาจากการคนคาขอมูลจากทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของ รวมถึง

การวเิคราะหผลจากแบบสอบถามออนไลน ตัง้แตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดอืนมีนาคม 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย 

(Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 

2. ไดทราบถึงปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซือ้ประกันชีวติของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี ้

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร 

     (พารินทรรตัน ธรรมหมื่นยอง,2559) ประชากรศาสตรหรอืปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยทีส่ำคัญในการศึกษา

เกี่ยวกับมนุษยเพราะเปนขอมูลที่มีความจำเพาะและแตกตางซึ่งการศึกษาในเรือ่งนี้จะชวยใหเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของแตละ

บุคคลที่มีความแตกตางกันออกไปเพื่อนำมาใชกำหนดกลยุทธและนโยบายทางธุรกิจใหสอดคลองกับลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวทิยาตางกันดวยโดยวิเคราะหจากปจจัยดังนี้ เพศ 

อายุ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และโอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได 

(วรการ แสงวิวฒันเจริญ,2562) กลาววา ประชากรศาสตร หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ทีเ่ปนหลักเกณฑการบงบอกถงึ

ลักษณะตาง ๆ ทางประชากรทีอ่ยูในตวับุคคล ไดแก อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว 

ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7’Ps) 

 (Kotler & Keller,2016) ไดกลาวถึง สวนประสมทางการตลาดในแงของกลยทุธทางการตลาด การจะทำใหเปาหมายทางการ

ตลาดสำเร็จตาม วัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น ตองประกอบดวยการเลือกตลาดเปาหมาย และพัฒนาสวนประสมทางการตลาด (4 
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Ps) ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การสงเสรมิการตลาด (Promotion) การจัดจำหนาย (Place) โดยใหการ

พัฒนา 4Ps นั้นเปนไปตามความตองการของลูกคา หรือกลุมเปาหมายในตลาดใหไดรับความพึงพอใจ 

(ปริมาภรณ ศรพีรหม,2560) ไดกลาวไว สวนประสมทางการตลาด หมายถงึ ตัวแปรหรือเครื่องมอืทางการตลาดที่

สามารถควบคุมได บริษทัมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคาทีเ่ปนกลุมเปาหมาย 

แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปรเทานัน้ (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือ

ชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามกีารคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอกี 3 ตัว

แปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับ

แนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิง่กับธรุกิจทางดานการบรกิาร ดงันั้นจึงรวมเรยีกไดวาเปนสวนประสม

ทางการตลาดแบบ 7P’s 

  

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการตัดสินใจซื้อ 

(ปริมาภรณ ศรพีรหม,2560) กลาววา กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบริโภค  

เปนกระบวนการกอนที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาหรือบรกิาร ผูประกอบการตองทำความเขาใจเกีย่วกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ซึ่งการตัดสินใจซื้อไมเพียงแตเปนส่ิงที่สำคัญมากสำหรับผูประกอบการ แตยงัชวยใหองคกรสามารถปรับกลยุทธการ

ขายตามกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบริโภคไดอีกดวย  

(พารินทรรัตน ธรรมหมื่นยอง,2559) กลาววาการตดัสินใจ คือ การเลือกจะกระทำการอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือก

ที่มีอยูตัง้สองทางขึ้นไปและจะมีกระบวนการตาง ๆ ในการตัดสินใจ 8 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ระบุปญหา  

2) ระบุเกณฑทีจ่ะใชตัดสินใจ   

3) กำหนดน้ำหนักใหกับเกณฑเหลานั้น  

4) กำหนดทางเลือก  

5) วเิคราะหทางเลือก  

6) เลือกทางเลือก  

7) ดำเนินการตามทางเลือก  

8) ประเมินผลการตัดสินใจ 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประกันชีวิต 

การประกันชีวิตคือ การสรางหลักประกันแกตวัผูทำประกันและครอบครัว เมื่อบริษทัไดรับใบ 

คำขอทำประกนัชีวิตและเบี้ยประกันของผูเอาประกันแลว และถาบริษทัตกลงรับประกันชีวิต บริษทัจะออกกรมธรรมให ซึง่ถือ

เปนสัญญาที่บรษิัทประกันสัญญาวาจะจายเงนิใหกับผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัยตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในกรมธรรมนั้น 

อยางไรก็ตามผูทำประกันไมไดซื้อประกันชีวติเพราะปองกันเรือ่งการเสียชีวติเพียงอยางเดียวแตวัตถุประสงคหลักของการซื้อ

ประกันชีวิตก็เพือ่เปนหลักประกันไมใหรายไดของผูทำประกนันั้นตองสูญส้ินไป โดยเฉพาะในยามที่ผูทำประกันเสียชีวิตไปกอน

เวลาอันควรและหากยังมีชวีิตอยู เมื่อพนระยะเวลาที่สามารถทำงานได กย็ังไดรับความคุมครองดวยเชนกัน ดงันั้นการประกัน

ชีวิตจึงเปนวิธทีีส่ามารถทำใหมเีงินสำรองในยามฉุกเฉินไดแมยามเจ็บปวย หรอืเกิดจากความเปนความตายกต็าม 
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2.5 ขอมูลเกี่ยวกับ Generation Y 

 (กรมสุขภาพจิต,2563) Generation Y หรือ Gen Y เปนประชากรที่เกดิระหวางป พ.ศ. 2523–2543 ซึ่งเปนการ

แบงกลุมประชากรตามหลักประชากรศาสตร (Demography) ของนกัเศรษฐศาสตร 

 (ณัฐปคัลภ ปนทอง2558) ไดทำการสรุป Generation Y จะมทีักษะดานกฬีา คาราเต เขาคายคอมพิวเตอร และ

กิจกรรมตาง ๆ มีทัศนคติและมุมมองใหม ๆ ตอเรื่องเพศ สถานที่ เวลาและระยะทางอยางงาย ๆ สงสัยเรื่องเกีย่วกับการ

แบงแยกเชื้อชาติและเพศ ตามแนวคิดเดิมมีเพือ่นสนทนาทางอินเทอรเน็ตซึง่ สามารถติดตอเวลาใดก็ได อุปสรรคดานเวลาและ

สถานที่ไมมีอทิธิพลตอคนรุนนี ้มีความเต็มใจทำงาน 

2.6 งานวจิัยทีเ่กี่ยวของ 

 (ปริมาภรณ ศรพีรหม,2560) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

พฤตกิรรมการตดัสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของผูบริโภคผานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนคร

นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานทางธนาคารกรงุเทพจำกัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

จังหวดันครราชสีมาโดยภาพรวมมีระดับการตดัสินใจซื้อบางกลางพบวาดานทีม่ีผลตอการตดัสินใจซื้อกรมธรรม ประกันชวีิต

มากที่สุดคือดานชองทางการจำหนายรองลงมาคือดานบุคลากร 

 (ประดษิฐเพชร แซตั้ง,2558) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชวีิตแบบ

สะสมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

จากการศึกษาพบวา พฤตกิรรมของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีวัตถุประสงคในการซื้อกรมธรรมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เพือ่

เก็บออมเงิน รองลงมาคือ เพือ่ลดหยอนภาษ ี

 (กาญจนาภรณ บุญเกิด,2560) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ การรบัรูภาพลักษณขององคกรและสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอทิธิพลตอการตดัสินใจซื้อประกนัชีวิต : กรณีศึกษา บริษทัไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มอีายุ 30-44 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได 20,000-40,000 บาทตอเดือน มีความเห็นวาปจจยัภาพลักษณ

องคกรที่มีอทิธพิลตอการตัดสินใจซื้อประกันชวีิตมากที่สุด คือ ภาพลักษณองคกรดานการดำเนินธุรกิจ 

 

2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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       ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 

 (Independent Variable)     (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

 

 

 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางในการวจิัยครัง้นี้ คือ ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) กลุมคนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2523–2543 

ปจจุบันมีอายใุนชวงอายรุะหวาง 22-42 ป อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (สมทุรปราการ / นนทบุรี / 

ปทุมธานี / นครปฐม / สมทุรสาคร) ที่มีประสบการณเคยซือ้ประกันชีวติ โดยคำนวณจากสูตร Yamane (1973) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางทีร่ะดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 ราย 

 

3.2 วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษางานวจิัยนี้ ผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรบัใชในการวเิคราะหและสรุปผลจาก 2 แหลง ดังนี ้

 1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจยัไดทำการรวบรวมขอมูลจากการสำรวจโดยใชแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด 

ทำแบบสอบถามออนไลน ผานเว็ปไซต Google Form  

 2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวจิัยทำการศึกษาและเก็บรวบรวม โดยคนควาจากหนังสือทางวิชาการ 

บทความ หนังสือพิมพ นิตยสาร รายงานประจำป website รวมถึงผลงานวิจยัที่มีเนื้อหาเกีย่วของกับการศึกษาครั้งนี ้

 

3.3 ตัวแปรในการศึกษาวิจยั  

1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ปจจัยดานประชากรศาสตร และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) (7P’s)  

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P’s) 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product)  

2. ดานราคา (Price)  

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)  

4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)  

5. ดานบุคลากร (People)  

6. ดานกระบวนการทำงาน (Process)  

7. ดานสถานท่ีสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 

 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. อายุ (Age) 

2. เพศ (Sex) 

3. รายได (Income ) 

4. อาชีพ (Occupation) 

5. สถานภาพการสมรส (Marital 

Status) 
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2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ตัวแปรตามการทำวจิัยครั้งนี้ คือ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

 เครื่องมอืทีใ่ชในการวจิัย ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire)ในรูปแบบเชิงสำรวจ 

(Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามแบบออนไลน ผาน Google From แบงออกเปน 5 สวน คือ คำถามคัดกรอง, 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวติ, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s), การ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 

 

3.5  การทดสอบเคร่ืองมือวจิัย 

 ผูวิจัยไดนำไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนำไปทดลอง (Try Out) กับประชากรที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับประชากรกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยเครื่องมือแบงออกเปน 5 สวน  ซึ่งแบบสอบถามสวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะ

ประเมินคำตอบเปน 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) คือ 

 

  เห็นดวยมากที่สุด ใหคาน้ำหนัก 5 คะแนน 

  เห็นดวยมาก  ใหคาน้ำหนัก 4 คะแนน 

  เห็นดวยปานกลาง ใหคาน้ำหนัก 3 คะแนน 

  เห็นดวยนอย  ใหคาน้ำหนัก 2 คะแนน 

  เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาน้ำหนัก 1 คะแนน 

 การแปลผลคาคะแนน แปลผลโดยถือตามเกณฑคะแนนเฉลี่ย โดยใชสูตรอันตรภาคช้ัน    

    
5-1
5

 = 0.80 

 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 

  

3.6  การวิเคราะหขอมูล  

การวเิคราะหขอมูลหลัง จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุมตัวอยาง จำนวน 400 ชุด และประมวลผลดวย

โปรแกรมสำเร็จรูปดวยวิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงออกได 2 สวน ดังนี้ 

1 เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 ในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) มีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้ 

2.1การวิเคราะหแบบ Independent-Sample T-Test และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) เพื่อทดสอบวาปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

2.2 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพื ่อทำการทดสอบความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) กับ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 95% โดย

ทดสอบวาปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ที่แตกตางมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค

กลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 22-28 ป จำนวน 180 คน คิด

เปนรอยละ 45.0 เปนหญิง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0  มีรายได 15,001 - 30,000 บาท จำนวน 124 คน คิดเปน

รอยละ 31.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และมีสถานภาพสมรส จำนวน 264 คน คิด

เปนรอยละ 66.0 ตามลำดับ 

2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อประกันชีวิตประเภทแบบชั่วระยะเวลา จำนวน 127 คน คิดเปนรอยละ 

31.8 มีกรมธรรมประกันชีวิตทั้งหมด 1 ฉบับ จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 สวนใหญทำประกันชีวิตกับบริษัทกรุงไทย-

แอกซา ประกันชีวิต จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 มีวงเงินเอาประกันชีวิตทีซ่ื้อลาสุด 100,001 - 500,000 บาท จำนวน 

121 คน คิดเปนรอยละ 30.2 และมีระยะเวลาของกรมธรรมประกันชีวิตที่ซื้อครั้งลาสุด 6 - 10 ป จำนวน 107 คน คิดเปน

รอยละ 26.8 ตามลำดับ 

3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ภาพรวม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อจำแนกเปน

รายดานแลว พบวา ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 รองลงมา คือ ดานราคา 

(Price) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ดานบุคลากร (People) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานสถานที่

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ดานกระบวนการทำงาน (Process) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และดาน

ผลิตภัณฑ (Product) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 ตามลำดับ 

4 การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตชวยใหวางแผนชีวิตใหแกทานไดเมื่อรูสึกไมปลอดภัยจากการทำงานหรือการใชชีวิตประจำวัน อยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 รองลงมา คือ การซื้อประกันชีวิตเปนการวางแผนการศึกษาใหกับบุตรหลานได เมื่อ

มีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้น อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 และประกันชีวิตสามารถเปนเงินทุนสำรองในการ
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1934



ดำรงชีพ ประกันชีวิตมีรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตที่นาสนใจ และตรงความตองการของทาน และทานตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิต เพราะมีคนชักชวนใหซื้อ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 ตามลำดับ 

5 การวิเคราะหสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน   

สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานอายุ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร

ทางดานอายุ ที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื ้อประกันชีว ิตของผู บริโภคกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานเพศ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยทาง

ประชากรศาสตรทางดานเพศ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร

ทางดานรายได ที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตของผู บริโภคกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตร

ทางดานอาชีพ ที ่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตของผู บริโภคกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานสถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

ของผู บริโภคกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยทาง

ประชากรศาสตรทางดานสถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen 

Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) (7P’s) มีผลต อการต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิโภคกลุ มเจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทางดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

แตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานอายุ ที่แตกตางกันมีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิ โภคกล ุ ม เจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานเพศ ที่แตกตางกันมีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิ โภคกล ุ ม เจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิ โภคกล ุ ม เจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิ โภคกล ุ ม เจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานสถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจซื ้อประกันชีว ิตของผู บร ิโภคกลุ มเจเนอเรชั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที ่ 2 ปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้อประก ันช ีว ิตของผ ู บร ิ โภคกล ุ ม เจเนอเรช ั ่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

รูปที่ 1 ตารางแสดงผลการสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 

5.  สรปุผลการศึกษา 
สรุปการอภิปรายผล 

1 อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตดัสินใจซื้อประกัน

ชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชัน่วาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ผลการศึกษาโดยวิเคราะหเปรียบเทียบแบบรวมกลุม (Independent t-test) และวิเคราะหความแปรแปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) ของปจจัยทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมผีลตอการตดัสินใจซื้อประกันชวีิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น

วาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรทางดานรายได และ

สถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวติของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขต

กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05   

2 อภิปรายผลของปจจยัประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวติของ

ผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน 

ผลการศึกษาโดยวิเคราะหขอมลูดวยการวเิคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของปจจัยประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) (7P’s) มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขต
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กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล แตกตางกัน พบวา ปจจัยประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (7P’s) ดานชองทางการจัด

จำหนาย (Place) มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรงุเทพมหานคร และ

ปริมณฑล อยางมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะเชิงทฤษฎี 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการนำทฤษฎีการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่น

วาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อนำมาศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และสามารถนำไปประยุกต  

เพื่อทำการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen 

Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2 ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

ปจจัยประสมทางการตลาดทางดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) ผูประกอบการควรมีการเพิ่มชองทางในการ

ชำระประกันชีวิตมีความหลากหลายของชองทางในการซื้อประกันชีวิต รวมถึงทางบริษัทมีเว็บไซตหรือศูนยบริการลูกคาทาง

โทรศัพทใหขอมูลแกลูกคา รวมถึงในแตละจังหวัดจะตองมีตัวแทนและสาขากระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อทำใหผูใชบริการเกิด

ความสนใจและสามารถตัดสินใจไดอยางดีมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ปจจัยอีก 6 ประการไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ,ดานราคา (Price) , ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) , ดาน

บุคลากร (People) ,ดานกระบวนการทำงาน (Process) , ดานสถานที่สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) นั้น

ยังคงเปนสวนประกอบการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งผูประกอบการตองพัฒนาทุกดานเพื่อเพิ่มศักยภาพและบริการใหตรง

ตามความตองการของผูบริโภค 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

เนื่องจากงานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการเก็บขอมูลคอนขางจำกัดและสถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึง

ทำใหการกระจายของแบบสอบถามอาจจะไมทั่วถึง นอกจากนี้ขอมูลที่เก็บจากกลุมตัวอยางเปนการสำรวจชวงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2564 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนั้นผูที่จะนำขอมูลวิจัยชุดนี้ไปใชควรใชความระมัดระวังในการนำขอมูลไประยุกตใช 

เนื่องจากขอมูลอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา 

 

ขอเสนอแนะของการวจิัยคร้ังตอไป 

1 ควรมีการเก็บขอมูลใหละเอียดมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 

Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอ

เรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือ

คุณภาพการบริการของตัวแทนจำหนายที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเพื่อนำผลการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงการใหบริการตอไปใหดี

มากยิ่งขึ้น 

3 ควรทำการศึกษากบักลุมประชากรหรอืกลุมตัวอยางกลุมอื่น เชน ทำการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผล

ตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูบริโภคกลุมเจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหไดขอมูลการวิจัยที่ครอบคลุม
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พื้นที่ทั้งหมด และทำใหเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อทราบถึงความแตกตางของแตพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธทาง

การตลาดตอไป 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของ 

ราคาหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Relationship between Financial Ratios and Stock Price of Companies 

Listed in the Stock Market of Thailand of SETHD Index 
ศุภวิชญ ชุมทรวง1 และ วรรณรพี บานชืน่วิจิตร2 

Supawit Chumuang and Wanrapee  Banchuenvijit 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SETHD Index ซึ่งอัตราสวนทางการเงินที่นำมาใชใน

การศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 7 อัตราสวน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานทางการเงิน ราคาของหลักทรัพย ขอมูลทางการเงินที่

เกี่ยวกับ SETHD จาก SETSMART เก็บขอมูลกลุมตัวอยางเปนรายไตรมาส ระยะเวลายอนหลัง 5 ป รวมทั้งส้ิน 20 ไตรมาส ตั้งแต

ไตรมาสที่ 3 ป 2559 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2564 โดยคัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม 

SETHD Index ตลอดที่ผานมา 5 ปจนถึงปจจุบันและขอมูลงบการเงิน อัตราสวนทางการเงินครบถวนสมบูรณ จำนวนทั้งสิ้น 17 

หลักทรัพย ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรม SPSS วิเคราะหทางสถิติ 3 สวน ไดแก วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา การ

วิเคราะหดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง โดยผลการศึกษาพบวาระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

หรือที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุ น (Return On Equity: ROE), อัตราสวนเงินทุน

หมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพันธกับรอยละการเปล่ียนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย 

คำสำคัญ : อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน, อัตรากำไรสุทธิ, อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม, อัตราสวนเงินทุน

หมุนเวียน, อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน, อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน, อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน, รอยละ

การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย 

Abstract 
The objective of this study is to explore the relationship between financial ratios and percentage change 

in securities prices of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the SETHD Index group. There are 

7 financial ratios used in this study.  Collect information from financial reports.  price of securities SETHD 

financial information from SETSMART collected quarterly sample data.  The past 5 years, a total of 20 quarters, 

from the 3rd quarter of 2016 to the second quarter of 2021, selected from the companies listed on the Stock 

Exchange of Thailand in the SETHD Index group over the past 5 years to the present and the financial 

statements.  complete financial ratios There were 17 securities in total. The researcher analyzed the data 

through the SPSS program. The statistical analysis was 3 parts: descriptive statistical analysis.  correlation 

coefficient analysis and analytical regression equations  The results of the study revealed that the confidence 
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level is 95 or at the statistical  percentage significance level of 0.05, Return On Equity, Current Ratio and 

Dividend Yield is related to the percentage change in a security's price. 

Keywords : Return On Equity,  Net Profit margin,  Total Assets Turnover,  Current Ratio, Dividend Yield,  Debt 

to Equity Ratio and Percentage Change of Securities Price 
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1. บทนำ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เริ่มตน จากชวง Covid-19 ที่ผานมามีนักลงทุนรายใหมเขาลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเปน

จำนวนมาก และเนื่องจากสถาการณ Covid-19 สงผลใหมีจำนวนประชากรในประเทศตกงาน หรือวางงานเปนจำนวนมาก แลว

ตองการหารายไดทางอื่น โดยที่ยังมีเงินเหลือเก็บที่ไมตองการจะนำเงินไปฝากกับทางธนาคารและตองการจัดสรรเพื่อนำมาลงทุน

เพื่อทดแทนกับรายไดหลักจากงานประจำ และนอกจากนั้นยังมีเด็กจบใหมที่ตกงานในชวง Covid-19 จึงสงผลใหปจจุบันมีนัก

ลงทุนใหความสนใจกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มมากขึ้น  

 เนื่องดวยจำนวนประชากรในประเทศตกงานและวางงานเปนจำนวนมาก และตองการรายไดทดแทนจากรายไดที่ขาด

หาย โดยไมตองการนำเงนิฝากธนาคาร เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบ ดอกเบี้ย แตตองการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบ 

เงินปนผล กับสวนตางราคาจากการซื้อขายของหลักทรัพย จากการเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 

SETHD กับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยอนหลัง 5 ป ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2559 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2564 พบวา ผลตอบแทน

จากการลงทุน จะใกลเคียงกันในชวงป 2560 และในชวงป 2562 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้น ตรงขามกับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่มีแนวโนมลดลง จนถึงปลายป 2563 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกวาเงินฝากธนาคาร โดย

อัตราผลตอบแทนทั้ง 2 มีความเสี่ยงที่ตางกัน แตผูวิจัยนำมาเปรียบเทียบเพื่อสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการใหนักลงทุนที่

สนใจไดศึกษา (Thai PBS NEWS ,2564) 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (Return On Equity: ROE) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของเปนอัตราสวนแสดงความสามารถ

ในการทำกำไรเทียบกับสวนของเจาของ ซึ่งเปนการประเมินคาอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนในฐานะของเจาของกิจการจะไดรับ 

สะทอนใหเห็นความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เปนเจาของ  

2.2 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตรากำไรสุทธิ เปนการวัดอัตราสวนเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิกับ

ยอดขาย ทำใหทราบถึงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการภายหลังจากการหักคาใชจายทุกรายการแลว รวมถึงคาใชจาย

ในการขายและบริหาร 
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2.3 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เปนการวัดอัตราสวนระหวางสินทรัพย

หมุนเวียน (Current Assets) กับหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) อัตราสวนนี้แสดงใหทราบวากิจการมีสินทรัพยหมุนเวียน 

หรือสินทรัพยที่แปลงสภาพเปนเงินสดไดภายใน 1 ป เพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้สินระยะส้ัน  

2.4 อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เปนการวัดอัตราสวนเปรียบเทียบ

ยอดขายกับสินทรัพยรวม แสดงถึงความสามารถในการใชประโยชนจากสินทรัพยทั้งหมดที่กิจการ  

2.5 อัตราสวนราคาหุนตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศร,ี 2559) กลาววา อัตราสวนราคาหุนตอกำไรสุทธิ เปนอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางราคา

หุนตอกำไรสุทธิตอหุนสามัญ (EPS) ในรอบระยะเวลา 1 ปลาสุด ใชบงบอกวาหุนนั้นมีมูลคาสูงหรือต่ำ  

2.6 อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 

 (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน เปนอัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอ

หุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญ เพื่อดูผลตอบแทนวาหากลงทุนซื้อหุน ณ ระดับราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับ

เงินปนผลคิดเปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน  

2.7 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

  (ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี, 2559) กลาววา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ เปนการวัดอัตราสวนระหวางหนี้สิน

รวมกับสวนของเจาของ แสดงใหเห็นวาหนี้สินที่กิจการมีอยูทั้งหมดเปนกี่เทาของสวนของเจาของ หากมีคามากกวา 1 หมายความ

วา มีสวนที่มาจากการกูยืมมากกวาสวนของเจาของ อัตราสวนนี้ใชพิจารณาความเสี่ยงทางการเงิน ยิ่งมีคาสูง กิจการก็ยิ่งมีความ

เส่ียงมาก โอกาสที่เจาหนี้จะใหกูก็นอยลง  

2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ธัญญภัทท ศักดาเดซาเรืองศรี (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงนิและราคาหลักทรพัยในกลุม

อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บขอมูลในการศึกษาเปนรายไตรมาสจำนวน 10 ป 

ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2548 ถึง ไตรมาสที่ 4 ป 2557 ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินทีม่ีความสัมพันธกบัราคาหลักทรพัย

มากที่สุดคือ อัตราสวนราคาตอกำไร โดยมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในทุกบริษัท รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากสวน

ของผูถือหุน มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยจำนวน 4 บริษัท อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย

จำนวน 2 บริษัท อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยจำนวน 1 บริษัท และอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของผูถือหุนไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในบริษัทใดเลย ดังนั้น จากผลการศึกษาผูลงทุนควรพิจารณาคาอัตราสวน

ราคาตอกำไรเปนหลัก รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน ตามลำดับ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน

หลักทรัพยกลุมบริการทางการแพทย 

 พรรณวดี ไชยชมภู (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชอัตราสวนทางการเงินเปนตัวแปรอิสระ 10 อัตราสวน โดย

ใชขอมูลเปนรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2559 ซึ่งรวมทั้งหมดเปนจำนวนทั้งหมด 675 ไตร

มาส ซึ่งกลุมตัวอยางมีทั้งหมด 9 บริษัท โดยศึกษาพบวา ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี 

เปนอัตราสวนที่มีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแตละหลักทรัพย
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มากที่สุด ยังมีอัตรากำไรขั้นตน อัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนราคาตลาดตอ

กำไรตอหุน ที่มีความสัมพันธกับอัตราการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน 

 ครั้งนี้ตัวแปรที่นำมาศึกษาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากระบบ SETSMART แบงออกเปนตัวแปรอิสระ ไดแก อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE), อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin), อัตราสวนหมุนเวียนของ

สินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio), อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio), อัตราสวนราคาตบาดตอกำไรตอ

หุน (Price to Earnings Ratio: P/E), อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลผานโปรแกรม SPSS วิเคราะหทางสถิติ 3 สวน ไดแก วิเคราะห

ดวยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง เพื่อหาความสัมพันธเชิง

ปริมาณและการพยากรณคาระหวางตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม สามารถเขียนสมการถดถอย (Regression Analysis) ได

ดังนี้ 

Priceit = B0 + B1ROEit + B2NPMit + B3TATit + B4CRit + B5P/Eit + B6DYit + B7D/Eit + µi 

 Price รอยละการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย 

 ROE อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity : ROE) 

 NPM อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 TAT อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) 

 CR อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

 P/E อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E) 

 DY อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 

 D/E อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

 B สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 

 µ คาความคลาดเคล่ือน (Error Term) 

 i ขอมูลของแตละบริษัท 

 t ขอมูล ณ ไตรมาสที่ t 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถนำอตัราสวนทางการเงินมาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ไดดังนี้ 

                                ตัวแปรอิสระ                                                              ตัวแปรตาม                                        

 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) 

อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

อัตราสวนราคาหุนตอกำไรสุทธ ิ(Price to Earnings Ratio: P/E)   

อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 

อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียน (Current Ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรพัยรวม (Total Assets Turnover Ratio) 

รอยละการเปลี่ยนแปลง 

ของราคาหลักทรัพยในกลุม SETHD 

Index 
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3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทำการรวบรวมขอมูลแบบทุตยิภูมิแบบอนุกรมเวลา (Secondary Time Series Data) เปนรายไตร

มาส จาก ขอมูลหลักทรัพยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและวิจัยที่เกี่ยวของ ประเภทของงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

ใชจำนวนประชากรเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SETHD Index และคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

จากบริษัทที่อยูในกลุม SETHD Index ตลอด 5 ปที่ผานมาจนถึง ณ ปจจุบัน วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีจำนวน 17 หลักทรัพย 

โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางเปนรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2559 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2564 รวมทั้งสิ้น 340 ชุดขอมูล ซึ่ง

จะเก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บไซต www.setsmart.com และ www.set.or.th โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

1. ศึกษางานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีในประเทศที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย 

2. เลือกบริษัทที่ตรงตามเงื่อนไขขอมูลครบถวนที่จะใชในการศึกษา 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2559 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2564 โดยเก็บขอมูลผานเว็บไซต 

www.setsmart.com และ www.set.or.th 

4. วิเคราะหทางสถิติทั้ง 3 สวน ไดแก การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการ

วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 

4.1 ผลการศึกษา 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

 การวิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาโดยลักษณะของการศึกษาครั้งนี ้คือขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SETHD Index ตั้งแต  ไตรมาส 3 ป 2559 ถึง ไตรมาส 2 ป 2564 จำนวน 17 หลักทรัพย ซ่ึง

ผลการศึกษาเปนการสรุปถึงคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางไดแก คาเฉลี่ย (Mean), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และ คาสูงสุดคาต่ำสุด (Max, Min)  และไดทำการเก็บขอมูลแลวมีบางบริษัทที่ไมมีขอมูลจึงไดทำการตัดรายชื่อบริษัท

นั้นออกไป ทำใหกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมดจากเดิม 30 หลักทรัพย ตัดออกไปจะเหลือเพียง 17 หลักทรัพยที่นำมาศึกษา

ในครั้งนี้ โดยงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยของบริษทัที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุม SETHD Index ดังแสดงผลในตารางที่ 1 และสามารถเปนขอมูลที่ดีใหกับนัก

ลงทุนที่ศึกษางานวิจัยนี้นาไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในอนาคตได  

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถิตพิรรณนาของตวัแปร (Descriptive Statics)  

Variable 
(ตัวแปร) 

Mean 
(คาเฉล่ีย)  

Standard Deviation 
(คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

Minimum 
(คาต่ำสุด)  

Maximum 
(คาสูงสุด) 

Percentage Change of Securities Price (%) 1.8446 15.8936 -49.4286 57.5000 

Return On Equity: ROE (%) 19.3905 15.8072 0.9494 94.3421 
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Net Profit Margin (%) 25.0103 46.4389 -26.8616 321.0653 

Total Assets Turnover Ratio (เทา) 0.6637 0.5058 0.0738 2.6360 

Current Ratio (เทา) 2.2111 1.2322 0.3988 6.3148 

Price to Earnings Ratio: P/E (เทา) 15.2428 9.5154 2.8700 68.9200 

Dividend Yield (%) 4.7116 2.1580 0.2600 13.9700 

Debt to Equity Ratio: D/E Ratio (เทา) 1.3979 1.1017 0.1650 6.5189 

 

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient Correlation) 

 เปนผลการวัดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร (Spearman Correlation) พบวาการตรวจสอบปญหา

ความสัมพันธเชงิเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระ คาที่แสดงออกมานั้นตัวแปรอสิระแตละคูมีความสัมพันธกันไปในทิศทางเดยีวกัน 

(ตัวแปรหนึ่งมีคาสูง อีกตวัหนึ่งจะมีคาสูงไปดวย) จากตารางจะพบวา 

 “ไมมีตัวแปรอิสระคูใดที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา 0.80 หรอื ต่ำกวา -0.80” แสดงวา ตัวแปรอิสระที่

ทำการศึกษาไมพบปญหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรอิสระที่จะสงผลตอการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) และสามารถเปนขอมูลที่ดใีหกับนักลงทุนทีศึ่กษางานวิจัยนีน้าไปประกอบการตดัสินใจลงทุนใน

อนาคตได ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปร (Spearman Correlation) 

Variable 

  
Percentage 

Change 
Return On 

Net 

Profit 

Total 

Assets 
Current Price to Dividend Debt to 

  
of Securities 

Price 
Equity Margin 

Turnover 

Ratio 
Ratio 

Earnings  

Ratio 
 Yield 

 Equity 

Ratio 

Percentage 

Change of 

Securities 

Price 

Correlation 

Coefficient 1        

Sig. (2-tailed)         

Return On 

Equity: ROE 

Correlation 

Coefficient 0.037 1       

Sig. (2-tailed) 0.507        

Net Profit 

Margin 

Correlation 

Coefficient 0.036 .294** 1      

Sig. (2-tailed) 0.521 0.0000       

Total Assets 

Turnover 

Ratio 

Correlation 

Coefficient -0.016 -0.012 -.346** 1     

Sig. (2-tailed) 0.773 0.829 0.0000      

Current Ratio 

Correlation 

Coefficient 0.091 -.358** -0.022 .134* 1    

Sig. (2-tailed) 0.101 0.0000 0.69 0.016     
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Price to 

Earnings 

Ratio: P/E 

Correlation 

Coefficient .173** -0.081 0.006 -0.015 -.201** 1   

Sig. (2-tailed) 0.002 0.144 0.92 0.789 0.0000    

Dividend 

Yield 

Correlation 

Coefficient -.260** .154** .118* 0.053 .211** -.481** 1  

Sig. (2-tailed) 0.0000 0.005 0.033 0.343 0.0000 0.0000   

Debt to 

Equity Ratio: 

D/E Ratio 

Correlation 

Coefficient 0.008 .548** -.182** -.155** -.622** .163** -.217** 1 

Sig. (2-tailed) 0.88 0.0000 0.001 0.005 0.0000 0.003 0.0000   

หมายเหตุ : ** มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสำคัญทางสถติิที่ 0.01, * มีความสัมพันธ ณ ระดบันัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

 

การวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

Variable B Std. Error t Sig. 

Return On Equity: ROE 0.203 0.084 2.409 0.017* 

Net Profit Margin -0.002 0.026 -0.062 0.951 

Total Assets Turnover Ratio -1.116 1.97 -0.566 0.571 

Current Ratio 2.822 0.901 3.134 0.002* 

Price to Earnings Ratio: P/E 0.165 0.105 1.575 0.116 

Dividend Yield -2.206 0.47 -4.691 0.000* 

Debt to Equity Ratio: D/E Ratio -0.752 1.375 -0.547 0.585 

R Square : 0.121     
Adjusted R Square : 0.102     

 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยของกลุม 

SETHD Index  มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Squared) เทากับ 0.1211 แสดงวาอัตราสวนทางการเงินทั้ง 7 ตัว ไดแก ไดแก 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE), อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin), อัตราสวนหมุนเวียน

ของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio), อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio), อัตราสวนราคาตลาดตอกำไร

ตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E), อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู

ถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) สามารถอธิบายรอยละการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยของกลุม SETHD index 

ไดรอยละ 12.11 และสวนการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลการทดสอบได ดังนี้ 

การวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร 

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ 

SETHD Index ผลการทดสอบพบวา  คา P-Value ของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) มีคา
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เทากับ0.0166 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: 

ROE) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอยละการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index โดย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) มีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 0.2035 หมายความวา ถาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) 

เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index เปลี่ยนแปลงไป 0.2035 หนวย ใน

ทิศทางเดียวกัน 

 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผลการทดสอบ

พบวา  คา P-Value ของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)  มีคาเทากับ 0.9510 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงให

เห็นวา อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่ระดบั

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอยละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index 

การวิเคราะหประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย 

 อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของ SETHD Index ผลการทดสอบพบวา คา P-Value ของอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover 

Ratio) มีคาเทากับ 0.5715 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total 

Assets Turnover Ratio) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอย

ละ 95 กับรอยละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index 

การวิเคราะหสภาพคลอง 

 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผลการ

ทดสอบพบวา คา P-Value ของอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีคาเทากับ 0.0019 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญ 

0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index โดย อัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 2.822 หมายความวา ถาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index เปลี่ยนแปลงไป 

2.822 หนวย ในทิศทางเดียวกัน 

การวิเคราะหมูลคาทางการตลาด 

   อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ 

SETHD Index ผลการทดสอบพบวา คา P-Value ของอัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E)  มีคา

เทากับ 0.1162 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings 

Ratio: P/E) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอย

ละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index  

 อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) กับ รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผล

การทดสอบพบวา คา P-Value ของอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มีคาเทากับ 0.0000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับ

นัยสำคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index โดย 
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อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ -2.2060 หมายความวา ถาอัตราสวนเงินปน

ผลตอบแทน (Dividend Yield)  เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index 

เปล่ียนแปลงไป 2.2060 หนวย ในทิศทางตรงกันขาม 

การวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน   

 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู ถือหุ น (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) กับ รอยละการเปลี ่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของ SETHD Index ผลการทดสอบพบวา คา P-Value ของอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity 

Ratio: D/E Ratio)  มีคาเทากับ 0.5845 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผู

ถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออยางมีนัยสำคัญที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กับรอยละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index   

4.2 อภิปรายผล  

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SETHD Index สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (Return On Equity: ROE) มีความสัมพันธเชิงบวกหรือทิศทางเดียวกันอยางมี

นัยสำคัญ กับรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index จึงถือไดวาคาอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(Return On Equity: ROE) เปนปจจัยที ่มีนัยสำคัญตอรอยละการเปลี ่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย กลาวไดวา หากอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE) เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปลี่ยนแปลงราคา

หลักทรัพยของ SETHD Index เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทาง

การเงินสามารถอธิบายไดวา อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (Return On Equity: ROE) เปนอัตราสวนที่แสดงถึง

ความสามารถในการทำกำไรจากสวนของผูถือหุน เปนการวัดผลตอบแทนตอสวนของทุนของบริษัทวาใหผลเฉลี่ย ในระดับใด ยิ่งมี

คามากก็แสดงวาผูบริหารของบริษัทนั้นมีฝมือในการบริหารงานดี ผูถือหุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก จากผลการศึกษาของ

ผูวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ ตรีสกุลพงษ (2562) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราผลตอบแทนจากสวนตางราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผลการศึกษาพบวา อัตราผลตอบแทนจากสวน

ของเจาของ (Return On Equity: ROE) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนที่ระดับนัยสำคัญ โดยเปนอัตราสวนที่แสดงถึง

ความสามารถที่กิจการนำสวนของผูถือหุนไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทน พบวา ถาสวนของผูถือหุนที่นำไปลงทุนสามารถสราง

กำไรไดมากขึ้น ก็จะสงผลใหผลตอบแทนของกิจการดีขึ้นตามไปดวย 

 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ กับรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพยของ 

SETHD Index ผลการวิจัยนี้ไมมีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสามารถอธิบายไดวา อัตรากำไรสุทธิ 

(Net Profit Margin) เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทหลังจากนำรายไดและคาใชจายทุกประเภทมา

พิจารณาแลว สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของบริษัทในการควบคุมตนทุน และคาใชจายตางๆ เพื่อใหเกิดกำไรสุทธิ ดังนั้นคายิ่ง

สูงก็ยิ่งเปนผลดี จากผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจยัของ ศรีสุดา นามรักษา (2561) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาตลาดหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพย ที่นัยสำคัญระดับที่ 0.05 แสดงใหเห็นประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานของบริษัทในการทำกำไร หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทั้งภาษีเงินไดหมดแลวเปนอัตราสวนที่มีความสัมพันธ
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ตอราคาตลาดหลักทรัพย เนื่องจากเปนอัตราสวนที่แสดงความสามารถในการทำกำไรสุทธิของกิจการวาเปนรอยละของคาขาย 

ขอสังเกตถาหากอัตรากำไรสุทธิสูง จะแสดงถึงนโยบายในการกำหนดราคาขายที่ดี นโยบายการจัดซื้อจัดจางและนโยบายการผลิต

ที่ดีดวย นอกจากนั้นยังแสดงถึงความสามารถของกิจการในการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารและคาใชจายอื่นๆ ที่ดี

ตามมาดวย 

 อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ กับรอยละ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผลการวิจัยนี้ไมมีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทาง

การเงินสามารถอธิบายไดวา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) เปนอัตราสวนที่ใชวัด

สินทรัพยทั้งหมดที่กิจการมีอยูนั้นมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยู นั้นมาใชสราง

รายไดใหกิจการเติบโตมากขึ้นเพียงใด ถาหากอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงใหเห็นวาบริษัทใชสินทรัพยที่มีอยูสรางยอดขายใหกับ

บริษัทไดอยางดี จากผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐริณี ศิวะพรประสงค. (2561) ศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 

100 กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets 

Turnover Ratio)  มีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพยของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย SET 100 

กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง คืออัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover Ratio) นี้ใช

วัดความสภาพคลอง โดยคำนวณจากสินทรัพยหมุนเวียนหักดวยหนี้สินหมุนเวียน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธเชิงบวกหรือทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญ กับรอยละการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index จึงถือไดวาคาอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  เปนปจจัยที่มี

นัยสำคัญตอรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย กลาวไดวา หากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้น

หรือลดลง 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย ผลการวิจัยนี้

มีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสามารถอธิบายไดวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

เปนอัตราสวนที่แสดงถึงความสามารถของบริษัทที่จะใชคืนหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงกำหนด อัตราสวนนี้เปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงิน

ระยะสั้นของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่งสูง ยิ่งแสดงวาบริษัทมีความคลองตัวมาก จากผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ พรรณวดี ไชยชมภู (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพยของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

ไมมีความสัมพันธกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีนัยสำคัญ อาจเปน

เนื่องจากนัลงทุนอาจไมไดมองแคเงินลงทุนหมุนเวียนแตอาจมองถึงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัท 

 อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ กับรอยละการ

เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผลการวิจัยนี้ไมมีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

สามารถอธิบายไดวา อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E) เปนอัตราสวนราคาตอกำไรตอหุนเปน

อัตราสวนที่ใชวัดแนวโนมหรือประสิทธิภาพในการทำกำไรของกิจการและเปนอัตราสวนที่แสดงถึงอัตราการเติบโตของกิจการที่

สะทอนใหเห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ แตไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น

หรือลดลง จากผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญภัทท ศักดาเดชาเรืองศรี (2558) ศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาหลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนราคาตลาดตอกำไรตอหุน (Price to Earnings Ratio: P/E) มีความสัมพันธกับการ
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เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยอยางมีนัยสำคัญ แสดงใหเห็นวานักลงทุนตัดสินใจลงทุนจากความคาดหวังกับผลตอบแทนที่จะ

เกิดขึ้น โดยถึงแมวาปจจุบันราคาหุนจะสูงหรือต่ำกวากำไรตอหุนที่เกิดขึ้น แตนักลงทุนก็ตัดสินใจที่จะลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ 

 อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) มีความสัมพันธเชิงลบหรือทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสำคัญ กับรอย

ละการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index จึงถือไดวาคาอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) เปนปจจัย

ที่มีนัยสำคัญตอรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย กลาวไดวา หากอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield) 

เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย จะทำใหรอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หนวย ใน

ทิศทางตรงกันขาม ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสามารถอธิบายไดวา อัตราสวนเงิน

ปนผลตอบแทน (Dividend Yield) เปนการวัดอัตราผลตอบแทนเงินปนผล โดยคิดเปนรอยละ หากหุนตัวใดมีคานี้สูง แสดงวามี

การจายเงินปนผลในอัตราที่สูง ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนพอสมควร แตถาหุนใดมีคานี้ต่ำ ก็ตองหาขอมูลตอไปวาเกิดจากการทำกำไรได

นอยหรือเกิดจากนโยบายของบริษัทที่จะนำเงินไปลงทุนมากกวาจายคืนใหกับผูถือหุน ซึ่งถาเปนประการหลัง และเปนโครงการ

ลงทุนที่ดี วิเคราะหแลวนาจะมีผลตอบแทนที่สูง ก็ไมไดแสดงวาหุนตัวนั้นไมดีแตอยางใด จากผลการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้ไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวัช จันทรโชติ (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย 

กรณีศึกษา กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนเงินปน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย ซึ ่งพบวาไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันไดวาอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปนผลสามารถใชในการพยากรณราคาหลักทรัพยได 

 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ กับ

รอยละการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ SETHD Index ผลการวิจัยนี้ไมมีความสอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงินสามารถอธิบายไดวา อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) เปนอัตราสวน

แสดงโครงสรางของเงินทุนของบริษัทวามีสัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของเปนเทาใด 

เปนการวัดวาธุรกิจใชเงินทุนจากภายนอก เมื่อเทียบกับทุนภายในของธุรกิจเองวามีสัดสวนเทาใด ซึ่งหนี้สินเปนแหลงเงินทุนที่

บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจาย ไมวาผลการดำเนินงานของบริษัทก็มีความเสี่ยงสูงเชนเดียวกัน เพราะเงินกูเปนแหลงเงินทุนที่มีภาระ

ดอกเบี ้ยจาย จากผลการศึกษาของผู วิจัยครั ้งนี ้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรเดช กิตติวรรณโชติ (2561) ศึกษาเรื ่อง 

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ถูก

คัดเลือกใหอยูในกลุมหุนยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย หมายความวา ถาอัตราสวนทางการเงินนี้มีคาเพิ่มขึ้น จะสงผลใหราคา

หลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้นดวย 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SETHD Index เหลือเพียง 17 หลักทรัพย ที่มีขอมูลทางการเงิน

ครบถวนและทำการศึกษาเปนรายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2559 จนถึงไตรมาสที่ 2 ป 2564 จำนวน 340 ชุดขอมูล ผานการ

วิเคราะหผลขอมูลดวยเครื่องมือทางสถิติ สามารถอภิปรายผลไดวา อัตราสวนทางการเงิน 7 อัตราสวน ไดแก อัตราผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุน (Return On Equity: ROE), อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin), อัตราสวนราคาหุนตอกำไรสุทธิ (Price to 

Earnings Ratio: P/E), อัตราสวนเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield), อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio), อัตราสวน
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หนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio), และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets 

Turnover Ratio)  

 ซึ่งอัตราสวนที่มีความสัมพันธหรือสงผลตอรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุม SETHD Index ไดแก อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน, อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน ในสวนของอัตราสวนที่มี

ความสัมพันธอยางไมมีนัยสำคัญรอยละการเปลี ่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยกลุ ม SETHD Index ไดแก อัตรากำไรสุทธิ, 

อัตราสวนราคาหุนตอกำไรสุทธิ, อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของและอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม จากผลการวิจัยนัก

ลงทุนสามารถนำผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทีจ่ะไดรับผลตอบแทนในรปูแบบเงินปนผล ตามที่คาดหวัง และ

สามารถนำขอมูลไปวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางแผนในอนาคตตามเปาหมายที่กำหนดไว 

อยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 งานวิจัยนี้เปนประโยชนตอนักลงทุนที่ตองการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม 

SETHD Index เพื่อนำขอมูลมาประกอบการตัดสินใจในการลงุทนของหลักทรัพยใหเขากับสถานการณปจจุบัน ซึ่งทั้งดานการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย ซื้อขายหลักทรัพยในแตละวันมีความไมแนนอนและมีความผันผวนตลอดเวลา อีกทั้งนักลงทุนสามารถ

นำผลการศึกษาของความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับรอยละการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย นำไปประยุกตใช

ในการลงทุนเพื่อ บริหารจัดการลงทุน ที่นักลงทุนสนใจกอนการลงทุนในหลักทรัพยรวมถึงสามารถใชอัตราสวนทางการเงินมา

พิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อใหไดผลกำไรตามที่นักลงทุนคาดหวัง 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

 จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุม SETHD 

Index โดยมีทั้งหมด 30 หลักทรัพย ซึ่งทำใหจำนวนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมีจำนวนนอย ซึ่งสงผลให

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไมเพียงพอที่จะสะทอนผลการวิเคราะหของภาพรวมทั้งหมดไดอยางแทจริง  

 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม SETHD Index บางบริษัทไมมีขอมูลที่เพียงพอตอการ

วิเคราะห สงผลใหผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ จึงไมไดนำขอมูลของบริษัทนั้น ๆ มาใชในงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งทำ

ใหจำนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไมครบทั้ง 30 หลักทรัพย 

ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป 

 สำหรับการศึกษาในครั้งตอไปผูศึกษาอาจขยายขอบเขตของการศึกษา หรือเพิ่มจำนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา เพื่อใหการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถสะทอนถึงสิ่งที่งานวิจัยตองการศกึษาได

อยางแทจริง รวมถึงการศึกษาอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากอัตราสวนทางการเงินอื่น ๆ 

สามารถสงผลตอรอยละการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยไดเชนกัน 
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สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบการตลาดของธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

“สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

Managerial Environment and Marketing Components of The “Smart Shop” 

Tailor Suit and Uniform, Muang, Udon Thani Province 
 

 ศุภัสสรา วงศตระกูลพพิัฒ0
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บทคัดยอ  
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบการตลาดของรานตัดสูท

และเครื่องแบบ “สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วิจัยดวยการวิเคราะหทางการจัดการ วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานจุดแข็ง ผูประกอบการมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการตัดเย็บ

เปนอยางดี ดานจุดออน ไมสามารถรับงานตามที่ลูกคาตองการได เนื่องจากยังขาดแคลนพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

รานตัดสูทและเครื่องแบบ ทางดานโอกาส ภาครัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจและผอนคลายมาตรการภายในประเทศ 

ผูบริโภคออกมาใชชีวิตมากขึ้น และดานภัยคุกคาม การขยายตัวของธุรกิจเสื้อผาสำเร็จรูปและธุรกิจฟาสแฟชั่นมีอัตราการ

เติบโตที่รวดเร็ว สถานการณโควิด-19 อาจทำใหเกิดการชะลอตัวของกำลังซื้อและการนำเขาของกลุมสินคาสำเร็จรูปและส่ิง

ทอ การเปลี่ยนแปลรูปแบบชีวิตวิถีใหม สงผลใหมีการใชบริการหนารานลดลง ซึ่งเปนสวนที่ตองเฝาระวังของธุรกิจนี้ และพบ

องคประกอบการตลาดธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบซึ่งกำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได 34 ตัวแปร ซึ่งจะถูกนำไปใชในการ

วิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการตลาดของรานตัดสูทและเครื่องแบบในพื้นที่ศึกษาตอไป 

 

คำสำคัญ: ส่ิงแวดลอมทางการจัดการ, องคประกอบการตลาด, รานตัดสูทและเครื่องแบบ,ชีวิตวิถีใหม, โควิด-19 

 

Abstract 

This article presents about environmental management analysis and marketing components of smart 

shop tailor and uniform, Muang, Udon Thani Province. Research with management analysis how to research 

papers and a semi-structured interview method. The results showed that in terms of Strengths, the 

entrepreneur have experience and expertise in tailoring as well. Weakness cannot accept the jobs that the 

customers ordered because there is still a shortage of staff who specialize in tailor and uniform. 

Opportunities, the government sector has a policy to stimulate the economy and relax measures within 

the country, consumers come out to live more. Threat, the expansion of ready-to-wear and fast-fashion 

businesses is growing at a rapid rate. Covid-19 situation This may cause a slowdown in purchasing power 

and imports of finished goods and textiles. Changing a new way of life. As a result, there is a decrease in 
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the use of service at the storefront. This is the part that must be monitored for this business. In term of 

Marketing Component of The “Smart Shop” Tailor and uniform, Muang, Udon Thani Province found 34 

observable variables, which will be used in the survey analysis and developed as a marketing guideline for 

tailor and uniform shops in the study area further. 

 

Keywords: Management Environment, Marketing components, Tailor and Uniform, New Normal, Covid-19 

 

1. บทนำ 

 

สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศรอบที่ 3 สงผลกระทบทำใหเกิดการชะลอตัวของกำลังซื้อ

ภายในประเทศ การนำเขาของกลุมสินคาสำเร็จรูปและสิ่งทอลดลง ทำใหเกิด ปญหาการจัดสงสินคาที่ไมสามารถจัดสงไดตาม

รอบระยะเวลาที่ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2563) จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส ทำใหไมสามารถดำเนินชีวิตได

ตามปกติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม ผูบริโภคหันมาสั่งซื้อสินคาทางแอพพลิเคชั่นทางเลือกมากยิ่งขึ้น (กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2564) ในป พ.ศ. 2564 สถานการณของทุกภาคธุรกิจฟนตัว ภาครัฐมีนโย

บาลกระตุนการบริโภคและผอนคลายมาตรการ ทำใหผูบริโภคออกมาใชชีวิตมากขึ้น (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2564) ธุรกิจการ

ส่ังตัดเส้ือผารวมถึงสูทของผูชายทั่วโลกจะยังมีแนวโนมเติบโตไดปละ 5 เปอรเซ็นตในชวงป 2020-2024 และมนีำใชเครื่องจักร

มีบทบาทกับธุรกิจตัดเย็บเสื้อผามากขึ้น ซึ่งใชสำหรับการผลิตชิ้นสวนบาง แตในระยะหลังธุรกิจฟาสตแฟชั่น (Fast Fashion) 

หรือเสื้อผาสำเร็จรูปมีขยายตัวอยางรวดเร็ว ทำใหรานตัดสูทและเครื่องแบบตองเผชิญกับแรงกดดันในการแขงขัน (มนตชัย 

วงษกิตติไกรวัล, 2564)  

จากขอมูลขางตนแมวาผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหเกิดการชะลอตัวของกำลังซื้อและ

การนำเขาของสินคาสำเร็จรูปและสิ่งทอ และการแขงขันในธุรกิจสงผลกระทบในเชิงลบ แตธุรกิจนี้ยังคงเปนที่ตองการตอ

ผูบริโภคที่ตองการตัดสูทและเครื่องแบบใหไดพอดีกบัสัดสวนของตน ดังงั้นผูศึกษาในฐานะทายาทจึงเล็งเห็นโอกาสและมีความ

ตองการพัฒนาแนวทางการตลาดธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ “สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ตรงตามความ

ตองการของผูบริโภคในพื้นที่เปนสำคัญ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม  

2.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายทางการจัดการ 

 

จากการศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการของธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ ผูศึกษาไดทำวิเคราะหภายในของธุรกิจ

รานตัดสูทและเครื่องแบบ เพื่อทราบถึงแหลงที่มาของขอมูลแลวจึงนำมาทำการประเมินสภาพแวดลอมภายใน เชน การ

จัดการดานทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการผลิต การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการเงินและบัญชี (กิตติพัทธ 

จิรวัสวงศ, 2562) การวิเคราะหสิ ่งแวดลอมภายนอกที ่กระทบกับธุรกิจโดยออมโดยใชทฤษฎี PESTEL Analysis ซึ่ง

ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ดานนโยบายการเมือง 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม 4) ดานเทคโนโลยี 5) 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศวิทยา และ 6) ดานกฎหมาย (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2560) จากนั้นทำการวิเคราะห

สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยการวิเคราะหแรง

กดดันในการแขงขัน 5 องคประกอบ 1) การวิเคราะหดานคูแขงขันทางตรง  2) การวิเคราะหดานคูแขงขันรายใหม 3) การ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1954



วิเคราะหดานสินคาหรือบริการทดแทน 4) การวิเคราะหดานผูจำหนายวัตถุดิบ และ 5) การวิเคราะหดานลูกคา (Porter, 

1990) และใชเครื่องมือในการวิเคราะหธุรกิจดวย SWOT Analysis คือ การวิเคราะหธุรกิจหรือองคกรเพื่อคนหา โอกาส 

(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้นภายนอกของธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห หาโอกาส ปองกันและแกปญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ (Scott, 2006)   

 

2.2 องคประกอบการตลาดรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

 

     พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดสูทและเครื่องแบบ อันไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ราคา 

ชองการการจำหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงานผูใหบริการ กระบวนการบริการ และสิ่งแวดลอมการกายภาพ ซึ่งมี

ความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานตัดสูทและเครื่องแบบ (หนึ่งฤทัย โยธาจันทร, 2561) พฤติกรรมของผูบริโภคที่มี

ผลตอการตัดสินการในการใชบริการรานตัดเย็บเครื่องแบบ ประกอบดวย รูปแบบการตัดเย็บ มีแบบใหเลือกหลากหลาย 

รูปแบบรานดูทันสมัย สะอาด สบายตา มีบริการหลังการขายที่ดี เนื้อผาที่ทำใหสวมใสสบาย ราคาของคาบริการตัดเย็บเปนไป

ดวยความยุติธรรม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของเนื้อผาและวิธีการตัดเย็บ ราคาเสื้อผาที่ตัดเย็บเสร็จเรียบรอยตรงตามที่ตก

ลง ทำเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง มีที่จอดจอดเพียงพอ ปายชื่อของรานโดดเดน สังเกตงาย มีเวลาเปด-ปดชัดเจน สามารถ

ติดตอไดสะดวก มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาแถมสินคา สื่อโฆษณา พนักงานสุภาพ บริการรวดเร็ว ใหคำปรึกษาในการเลือกผา 

ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของราน การผลิตที่มีความรวดเร็ว (จารุนาถ ชัชวาลรัตน, 2556) ดังนั้นการศึกษาองคประกอบ

การตลาดของรานตัดสูทและเครื่องแบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะองคประกอบที่สัมพันธกับความตองการของบริบทพื้นที่

ศึกษาดังนั้นผูศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัยคือการตลาดของรานธุรกิจราน

ตัดสูทและเครื่องแบบ ดังแสดงในภาพที่ 1 

                 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 องคประกอบการตลาดรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

 

3. วิธีการศึกษา  

3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายทางการจัดการของธรุกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบสมารทชอป อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธาน ี

 

     ในการวิเคราะหส่ิงแวดลอมทางการจดัการของพื้นที่ทีศึ่กษาผูศึกษาทำการวิเคราะหใน 3 ประเด็น ดังนี้ ส่ิงแวดลอมภายใน 

สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยออม สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบกับธุรกิจโดยตรง และการวิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ (Scott, 2006)   

การตลาดร้านตดัสูทและ

เคร่ืองแบบ “สมาร์ทชอ้ป”  

 อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรสังเกตได ้

ตวัแปรแฝง                                               ตวัแปรสงัเกตได ้
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3.2 วิธีการศึกษาขององคประกอบการตลาด  
 

     วิธีการวิเคราะหองคประกอบทางการตลาดรานตัดสูทและเครื่องแบบ “สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู

ศึกษาไดทำการศึกษาดวยวิธีวิจัยเอกสารที่เกี ่ยวของ จำนวน 30 ฉบับ และเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสรางจากผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ โดยผูประกอบการรานตัดสูทและเครื่องแบบทั้งหมด 12 คน ซึ่ง

ในการวิจัยควรสัมภาษณมีจำนวนไมต่ำกวา 8 คน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551) ซึ่งเปนจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสม

ตอการศึกษา นำมาวิเคราะหเพื่อสรุปเนื้อหา และจัดกลุมขอมูล พรอมทั้งหาคาความถี่ของตัวแปรสังเกตที่จะนำมาใชเพื่อ

วิเคราะหหาองคประกอบ โดยนำตัวแปรสังเกตไดที่มีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาศึกษา (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2552)  

การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1 และ3.2 เปนเพียงสวนนึงของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปนสี่สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนแคการศึกษาในสวนที่1และ2ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสูการ

วิจัยในสวนที่ 3 และ 4 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการดาํเนินวิจยั 
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4.ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะหสิง่แวดลอมทางการจัดการ  

 

     ผลการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายในของธุรกจิ คือ รานสมารทชอป ซึ่งเปนรานตัดสูทและเครื่องแบบผูประกอบการมีความรู

และความเชี่ยวชาญในดานสูทและเครื่องแบบดวยประสบการณมากกวา 20 ป ทำใหเขาใจถึงปญหาการใชงานของสินคาและ

ความตองการของผูบริโภค รวมถึงดานการผลิต ธุรกิจมีเครื่องจักรในการผลิตเปนของตัวเอง ใหสามารถลดตนทุนในการผลิต

ได และดานการตลาด ความตอเนื่องในการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน สงผลใหลูกคารูจากแบรนดมากยิ่งขึ้น สำหรับดาน

จุดออนของรานตัดสูทและเครื่องแบบ ดานทรัพยากรมนุษย จำนวนก็บุคลลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของาน อาจ

สงผลใหงานลาชาและไมเปนไปตามที่กำหนด ดานการเงินพบวาสภาพคลองทางารเงินยังไมคงที่ 

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื่องมือ PESTEL Analysis มีรายละเอียด

ดังนี้ ดานนโยบายทางการเมืองมีโอกาสจากภาครัฐมีนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจและผอนคลายมาตรการภายในประเทศ ทำ

ใหผูบริโภคออกมาใชบริการรานตัดสูทและเครื่องแบบเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริโภคตองการสูทและเครื่องแบบที่พอดีกับตัวเอง

มากกวาสั่งออนไลน ดานเศรษฐกิจพบวาสถานการณของเศรษฐกิจการคาการบริการ และการทองเที่ยวมีการฟนตัวอยาง

ตอเนื่อง ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพและนิเวศนวิทยา ผูคนปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเขากับสถานการณวิถีใหม สงผลใหมีการ

ใชบริการหนารานลดลง ดานเทคโนโลยีมีการนำเครื่องจักรเขามาชวยผลิตชิ้นสวนบางสวนของสูทและเครื่องแบบ จึงถือเปน

โอกาสของธุรกิจในการลดขัน้ตอนการใชมือบางสวน มีแอพพลิเคชั่นมากมายที่อำนวยความสะดวกในการติดตอสอบถามขอมลู

ระหวางลูกคากับรานคา ดานสิ่งแวดลอมพบวาการระบาดของโควิด-19 ยังคงอยูและไมอาจคาดการณสถานการการระบาด

ระลอกใหมได ทำใหระยะเวลาในการไดรับวัสดุดบิที่ส่ังมีความไมแนนอน ผูประกอบการจึงตองเตรียมพรอมและมีแผนปองกัน

เพื่อรับมือกับหากเกิดการระบาดอีกครั้ง 

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยตรง โดยใชโดยเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพการแขงขันใน

อุตสาหกรรม 5 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ การแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันสูง เนื่องจากในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานีมีจำนวนรานตัดสูทและเครื่องแบบมีจำนวน 14 ราน ซึ่งสินคาแตละรานไมตางกันมากนัก มีการจัดโปรโมชั่น มีการตัด

ราคา หรือแอบอาง ดานการเขามาของผูประกอบการรายใหมคอนขางยาก เนื่องจากธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบมีการ

ขยายตัวในอัตราคอนขางต่ำ และใชเงินลงทุนและทุนสำรองในการหมุนเวียนที่สูง และจำเปนตองทักษะมีความรู ความ

เชี่ยวชาญและการสะสมประสบการณ ดานสินคาหรือการทดแทน รานจำหนายเสื้อผาสำเร็จรูปสามารถหาจากโรงงานหรือ

แหลงจัดซื้อ และจากการติดตอซื้อขายระบบออนไลน ดานอำนาจการตอรองของผูจำหนายวัตถุดิบ จำนวนผูจำหนายวัตถุดิบ

ภายในจังหวัดมีจำนวนนอยกวาผูประกอบการ ทำใหสามารถกำหนดราคาของวัตถุดิบไดจึงทำใหการตอรองของซับพายเออร

สูง และดานอำนาจการตอรองของลูกคา หากลูกคาส่ังตัดในปริมาณมาก อำนาจการตอรองจะยิ่งสูงขึ้น 

     อภิปรายผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคามที่จะสงผลตอธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ “สมารทช

อป” อำเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี มีประเด็นหลักที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้ 

     ดานจุดแข็ง ผูประกอบการมีความไดเปรียบในเรื่องของความชำนาญและประสบการณ คุณภาพสูทและเครื่องแบบที่ได

เขารูปและสัดสวนพอดีกับตัวลูกคา รวมถึงขั้นตอนการผลิตที่ใชเครื่องจักรในการผลิตทำใหเปนมาตรฐานสากลเทียบเทากับ

งานบนหาง  

     ดานจุดออน จำนวนก็พนักงานไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณของงาน สงผลใหงานลาชาและไมเปนไปตามที่กำหนดใน

บางครั้ง การเงินหมุนเวียนยังขาดสภาพคลอง 
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     ดานโอกาส ไดแก ภาครัฐมีนโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สถานการณของเศรษฐกจิการคาการบริการ และ

การทองเที่ยวมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบทความของ ฐานเศรษฐกิจ (2564) ที่กลาววา สถานการณของทุกภาค

ธุรกิจฟนตัวจากสถานการณโควิด-19 ประมาณ 60-70% โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจการคาการบริการ และการทองเที่ยว 

สอดคลองกับบทความของ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (2564) ที่กลาววา มีการดำเนินการทาง

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส Online Business การใชเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั ่นการสั ่งซื ้อสินคาและบริการออนไลนมี

ความสำคัญมากขึ้นซึ่งสะดวกตอการติดตอระหวางลูกคากับรานคา และสอดคลองกับบทความของ มนตชัย วงษกิตติไกรวัล 

(2564) พบวา การนำใชเครื่องจักรเขามาใชกับธุรกิจในการวิเคราะหขอมูล หรือแมแตการใชหุนยนตเริ่มมีบทบาทกับธุรกิจตัด

เย็บเส้ือผามากขึ้น การใชงานเครื่องพิมพสามมิติสำหรับการผลิตชิ้นสวนบางอยางของเส้ือผา 

     ดานภัยคุกคาม ไดแก การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไมอาจคาดการณได ซึ่งสงผลตอธุรกิจรานตัดสูทและ

เครื่องแบบ สอดคลองกับบทความของ ปญจพัฒน ประสิทธิ์เดชสกุล (2563) การใชมาตรการล็อกดาวนในหลายประเทศเพื่อ

ยับยั้งการระบาด ทำใหผูคนไมสามารถดำเนินชีวิตไดตามปกติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูอยางที่ไมเคย

เปนมากอน (New Normal) อีกทั้งยังสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในวงกวางปญหาการระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ทำใหหลายประเทศตองใชมาตรการสกัดการแพรระบาด อาทิ การระงับการเดินทางระหวางประเทศ การรักษา

ระยะหางทางสังคม (Social distancing) ทำใหมีการใชบริการหนารานลดลงสอดคลองกับทความของ สถาบันพัฒนาสิ่งทอ 

(2563) ที่กลาววา การแพรระบาดโควิด-19 สงผลกกระทบทั้งในแงสงออกและลงทุน ผูผลิตและผูจำหนายสินคาตองหยุดการ

ประกอบกิจการชั่วคราว หรือลดกำลังการผลิตลง เนื่องจากมาตรการปองกันของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งการ

แพรระบาดใน ตางประเทศที่ยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหมทั่วโลกลดลง และสอดคลองกับบทความของ มนตชัย วงษกิตติไกรวัล (2564) พบวา ธุรกิจฟาสตแฟชั่น (Fast 

Fashion) หรือเสื้อผาสำเร็จรูปที่ขยายตัวอยางรอนแรงในชวงหลายปที่ผานมา ทำใหรานตัดสูทและเครื่องแบบตองเผชิญกับ

แรงกดดันในการแขงขัน เนื่องจากสูทและเสื้อผาจากรานฟาสตแฟชั่นนั้นถูกผลิตในจำนวนมหาศาลเพื่อการประหยัดตอขนาด 

(Economy of Scale) ทำใหตนทุนตอชิ้นต่ำที่สุด และกำหนดราคาขายที่จับตองไดสำหรับชนชั้นกลาง และยังสามารถออก

สินคาใหมไดตอเนื่อง จะสั่งซื้อสูทออนไลนจึงกลายเปนเรื่องงาย ซื้อใสเปลี่ยนไดบอย การวัดตัว ตัดชุด รอรับของในอีก 2-3 

สัปดาหจึงกลายเปนเรื่องที่ตองใชเวลา และเหมาะสำหรับกลุมคนที่ตองแบบใชสูทแบบเรงรีบ  

 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบทางการตลาดรานตัดสทูและเครื่องแบบ 

 

     ผลจากการวิจัยเอกสารจำนวน 30 ฉบับ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเชิงลึกดานธุรกิจรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

จำนวน 12 คน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด 34 ตัวแปร เปนคาความถี่เกินกึ่งหน่ึงของคาความถี่รวม 

เทากับ 18 จึงสามารถนำมาใชในวิเคราะหหาองคประกอบได มีรายระเอียดดังราตางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความถี่ตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงรานตัดสูทและเครื่องแบบ 

 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบการตลาดรานตัดสูทและเคร่ืองแบบ ความถี่ 

การกำหนดความเหมาะสมทางดานราคา 34 

ความนาเชื่อถือของรานคา หรอืแบรนด 34 

คุณภาพสินคาที่ดี 29 
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กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 29 

บรรจุภัณฑมีความสวยงาม ดทูนัสมัย สะดุดตา 28 

มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา 25 

การโฆษณาและประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน ทำใหรับขอมลูไดงายและรวดเร็ว 22 

มีราคาใหเลือกหลายระดับตาม แตความแตกตางของผูบริโภค 22 

การจดัสงสินคาตามเวลาทีก่ำหนด 22 

ทำเลที่ตัง้เขาถงึงาย 21 

รานสะอาด ดูทนัสมัย 21 

ความเหมาะสมดานราคากับคุณภาพ 21 

ความนาเชื่อถือของพนักงาน 21 

การบริการอยางมีคุณภาพ 21 

การรับประกันสินคา 21 

การวดัตัวนอกสถานที่ - สงถึงที ่ 21 

ที่จอดรถเพียงพอ 20 

การคัดสรรและนำเขาวัตถุดิบทีม่ีคุณภาพ 20 

มีสินคาใหเลือกหลากหลายประเภท 20 

มีเนื้อผาใหเลือกหลากหลายแบบและหลายเกรด  20 

สีผาและลวดลายของผา 20 

การพัฒนาสินคาใหตรงตามยุคสมัย 20 

ตราสินคามีเอกลักษณเฉพาะตวั สามารถจดจำไดงาย 20 

การเพิ่มชองทางการจำหนายใหเขาถึงลูกคามากขึ้น 19 

มีแหลงขอมูลรานคาที่ชัดเจน 19 

การนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใชในการผลิต 19 

คุณคา ความคุมคาและประโยชนที่ผูบริโภคควรไดรับ 19 

บรรจุภัณฑที่มีการออกแบบใหงายตอการบริโภค สะดวกตอการถือ หรือหยิบจบั 19 

การจดัโปรโมชัน่ใหกับลูกคา 18 

การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพกับรานอื่น 18 

ตรวจสอบคุณภาพสินคากอนสงมอบใหผูบริโภค 18 

การใหทดลองสินคา เพื่อใหลูกคาเห็นภาพมากขึ้น 18 

การใหความรูเกีย่วกับวธิีใชและดูแลรักษาสินคา 18 

เมื่อส่ังในปริมาณมาก ราคาจะถูกลง 18 
 

จากตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 34 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอภิปรายไดดังนี้ 
 

     ตัวแปรที่ 1 การกำหนดความเหมาะสมทางดานราคา กำหนดราคาโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและกำลังซื้อของ

ผูบริโภค รวมถึงทัศนคติของผูบริโภคดานราคา ราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณคาที่จะไดรับ ราคาตองสมดุลกับปริมาณ 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1959



ราคาตองไมแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นตามทองตลาด สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ (2558) 

ที่พบวา ควรมีการกำหนดราคาใหเหมาะสม และควบคุมราคาการจัดจำหนายอยางเขมงวดและตอเนื่อง ทั้งนี้ เปนมารตฐาน

ดานราคาใหกับแบรนดของตนเอง และไมใหผูจัดจำหนายปรับราคาเพิ่มตามใจชอบ 

     ตัวแปรที่ 2 ความนาเชื่อถือของรานคา หรือแบรนด สรางความมั่นใจใหกับลูกคา รานตองมีความนาเชื่อถือในคุณภาพ

ของสินคา มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผลิตภัณฑควรใชงานไดอยางสม่ำเสมอ สินคามีความปลอดภัยในการใชงาน 

สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ อดิลักษณ พุงอิ่ม (2564) พบวา ความมีอัธยาศัยดีของเจาของราน และพนักงาน ความส่ือ

สัตยของพนักงาน ความชำนาญในการปฏิบัติงานโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา  

     ตัวแปรที่ 3 คุณภาพสินคาที่ดี สินคาตองมีสภาพสมบูรณ ไมชำารุดเสียหาย มาจากแหลงผลิตที่นาเชื่อถือ ความพึงพอใจ

ของลูกคา หรือคุณประโยชน หรือคุณคาที่กอใหเกิดแกผูใช สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) 

พบวา ผลิตภัณฑตองสามารถใชงานไดตามหนาที่ที่กำหนดไว ปราศจากความไมมีประสิทธิภาพ ไมตองกลับทำใหม ลดการ

สูญเสีย ลดของเสีย ลดการตรวจสอบ ลดการรองเรียนจากลูกคา และมีความปลอดภัยในการใชงาน 

     ตัวแปรที่ 4 กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ สินคาตองมีสภาพสมบูรณ การจัดการคุณภาพโดยรวมมีผลตอการดำเนินงาน

ของกิจการดานการผลิต และควรใหความสำคัญกับลูกคาเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ 

ชัชวาลรัตน (2556) พบวา การนำเทคโนโลยีมาใช ทำใหตลาดเสื้อผาของขาสูสากล งานฝมือ หากไมมีความชำนาญหรือความ

เขาใจเรื่องการวาดภาพ อาจทำใหแพทเทิรนคราดเคล่ือน 

     ตัวแปรที่ 5 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม ดูทันสมัย สะดุดตา สินคาใหมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวใหตอบสนองความ

ตองการของตลาด มีรูปรางและสีสันที่ดึงดูดใจลูกคา สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ พิทักษเขตร ภูริวัฒน, กมลรัตน แกวจาร

นัย, พัฒนนรี แกวศรี และอรจันทร ศิริโชติ (2561) พบวา บรรจุภัณฑมีความเหมาะสมกับตัวสินคา แสดงถึงเอกลักษณ 

ภาพลักษณ ชื่อเสียง ความมั่นใจในผลิตภัณฑ 

     ตัวแปรที่ 6 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับลูกคา การบริการดวยรอยยิ้ม ความเต็มใจ และความซื่อสัตย การเอาใสใจผูบริโภค 

สามารถใหบริการตาม ความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562) พบวา 

ความมีอัธยาศัยดีของเจาของราน และพนักงาน ความสื่อสัตยของพนักงาน ความชำนาญในการปฏิบัติงานโดยไมทำใหรถเกิด

ความ เสียหาย มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา 

     ตัวแปรที่ 7 การโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ทำใหรับขอมูลไดงายและรวดเร็ว การประชาสัมพันธเปน

สิ่งดึงดูดลูกคาใหเขามาบริการ การสรางคลิปวีดีโอแนะนำสินคา ผานทาง You Tube, Face Book, Line@ สอดคลองกับกับ

ผลการวิจัยของ ไอรดา สุดขังส (2559) พบวา ชองทางการจำหนายการซื้อขายของตลาดออนไลนถือเปนปจจัยที่ชวยสงเสริม

ใหธุรกิจเสื้อผาเติบโตอยางตอเนื่อง เปนชองทางที่ผูประกอบการใชสำหรับใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของตน และผูบริโภคใช

ขอมูลนี้เพื่อตัดสินใจซื้อสินคา และยังสอดคลองกับวิจัยของ จิราภรณ ไชยสงค, ปณฑชณิช เพงผล และอุบลวรรณ ลิ้มสกุล 

(2560) การตลาดผานสื่อไดหลากหลายชองทาง โดยมีการเปดรับขอมูลจากสื่อประเภทอินเตอรเน็ตมากที่สุด เนื่องจาก

สามารถคนหาขอมูลสินคาและติดตอ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางผูบริโภคได  

      ตัวแปรที่ 8 มีราคาใหเลือกหลายระดับตามแตความแตกตางของผูบริโภค มีราคาใหเลือกมากมาย การคัดเลือกวัสดุใน

การผลิตใหเหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาหรือบริการนั้นๆ สอดคลองกับกับผลการวิจัย

ของ รุงนภา ลุนแกง (2562) พบวา ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อลำดับแรก การเสนอใหมีทางเลือกในดานปริมาณและราคาที่

หลากหลาย เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564) ที่พบวา  ราคาสินคาที่

คิดกับผูบริโภคแตรายจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับการตอรองของผูบริโภคแตละราย  

     ตัวแปรที่ 9 การจัดสงสินคาตามเวลาที่กำหนด การเคลื่อนยายสินคาทั้งรับและจายออก โดยใชปริมาณจากการจัดซื้อ 

และความตองการในการจัดสงใหแกลูกคาเปนเกณฑ จัดใหมีการเตรียมการจัดสินคาไวลวงหนา สอดคลองกับกับผลการวิจัย

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1960



ของ วริศ อนันตสกุลวัฒน (2557) พบวา การกำหนดระยะเวลาในการจัดสงสินคาควรมีการกำหนดอยางชัดเจน และยัง

สอดคลองกับวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนานางกูร (2551) ที่พบวา การจัดสงสินคามีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในครั้ง

ตอไป  

     ตัวแปรที่ 10 ทำเลที่ตั้งเขาถึงงาย สถานที่ตั้งของรานคางายตอการใชบริการ ทำเลที่ตั้งของรานตั้งอยูถนนสายหลักที่

ผูคนมักใชสัญจรกันเปนประจำ การเดินทางคลองตัว สะดวกสบาย สามารถมองเห็นรานไดชัดเจน สอดคลองกับกับผลการวิจัย

ของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังสถานที่จำหนายสินคา เปนสิ่งที่มีอิทธิตอ

การซื้อ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนานางกูร (2551) ที่พบวา นักทองเที่ยวใหความสำคัญในเรื่อง

ของทำเลที่ตั้งสินคาหางายสะดวกเปนปจจัยสำคัญมากที่สุด 

     ตัวแปรที่ 11 รานสะอาด ดูทันสมัย ความสวยงาม ความสะอาดเปนระเบียบและความปลอดภัยของสถานที่เปนส่ิงดึงดูด

ลูกคาใหเขามาบริการ มีจุดเดนหรือรูปแบบเฉพาะของราน สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ สาวิตรี คำประโพ (2562) พบวา 

การนำเสนอความทันสมัยและเอกลักษณผานทั้งตัวสินคาและรานคา ควรใหความสำคัญกับลูกคาเกี่ยวกับบรรยากาศที่

เหมาะสมแกการเลือกเส้ือผา 

     ตัวแปรที่ 12 ความเหมาะสมดานราคากับคุณภาพ การกำหนดราคาใหเหมาะสมกับกับคุณภาพและปริมาณและความ

เหมาะสมกับสมรรถภาพในการใชงาน สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา ผูบริโภคให

ความสำคัญกับราคาจำหนายที่เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ปริมาณ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ เพ็ญนิภา พร

พัฒนานางกูร (2551) พบวา ความคุมคาระหวางราคาเปรียบเทียบสินคากับบริการ 

     ตัวแปรที่ 13 ความนาเชื่อถือของพนักงาน พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอยและมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะความรู

ความสามารถใน งานที่รับผิดชอบ สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จิราภรณ ไชยสงค (2560) พบวา ปจจัยดานบุคลากร มีผล

ตอความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรม โดยผูใชบริการให ความสำคัญกับ 3 ดาน ไดแก มารยาทที่ดีของพนักงานและการ

ใหบริการอยางสุภาพ การเอาใจใสของ พนักงานและความเต็มใจชวยเหลือลูกคาเปนอยางดี และพนักงานที่มีทักษะความรู

ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ อาทิ ทักษะดานภาษาการส่ือสารกับลูกคาไดอยางเขาใจและถูกตอง  

     ตัวแปรที่ 14 การบริการอยางมีคุณภาพ การสงมอบบริการตามความตองการของลูกคาเปาหมาย เพื่อใหลูกคาเปาหมาย

ที่ไดรับบริการไปแลวเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562) พบวา รานมีกระบวนการ

จัดการงานที่ดี และมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่อาจจะเกิดไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จิราภรณ ไชยสงค 

(2560) พบวา การบริการที่มีคุณภาพของเขาถึงความพึงพอใจของลูกคา 

     ตัวแปรที่ 15 การรับประกันสินคา การรับประกันซอมสินคาอันเนื่องมาจากเกิดความบกพรองในการผลิตหรือชิ้นสวน

เสียหายจากการใชงานในสภาพปกต ิหรือ การใชงาน การติดตั้งที่ถูกตองตามคูมือระบุไว ไปตามระยะเวลาที่รานกำหนดไวใน

ตัวสินคานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564) พบวา การรับประกันหรือการใหบริการฟรีแทน

การลดสินคา การบริการหลังการขายอยางตอเนื่องทำใหสินคาสามารถคงคุณสมบัติหรือหนาที่การงานที่สมบูรณตอไปได 

รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของลูกคา 

      ตัวแปรที่ 16 การวัดตัวนอกสถานที่ – สงถึงที่ บริการรับสงสินคาที่จะอำนวยความสะดวกใหแกทั้งผูสงสินคาและผูรับ

สินคา สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา จัดสงสินคาสำหรับลูกคาที่อยูบริเวณ ใกลเคียง 

อำนวยความสะดวกสบายใหแกผูบริโภค ประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ จิราภรณ ไชยสงค (2560) พบวา 

การพัฒนาบริการจัดสงถึงที่เปนการรักษาฐานลูกคาได และสินคายังคงสภาพเดิม 

      ตัวแปรที่ 17 ที่จอดรถเพียงพอ มีพื้นที่จอดรถเพียงพอตอผูใชบริการ ชองวางระหวางรถมีความพอดี กวางขวาง 

ปลอดภัย มีระยะที่สามารถมองเห็นรถได สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562) พบวา ประชากรให

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1961



ความสำคัญในเรื่องสถานที่จอดรถเพียงพอ และสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ วริศ อนันตสกุลวัฒน 

(2557) พบวา รานคาควรมีพื้นที่ที่กวางขวาง และมีที่จอดรถเพียงพอ  

     ตัวแปรที่ 18 การคัดสรรและนำเขาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกเนื้อผาและวัตดุดิบที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ปลอดภัย สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ ธนพล สุขเวสโก และทวีศักดิ์ รูปสิงห (2562) พบวา ใชวัตถุดิบคุณภาพดี โดยเลือก

ซื้อวัตถุดิบจากแหลงวัตถุดิบคุณภาพดีที่มี มาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน 

(2556) พบวา การคัดสรรสินคามีความสัมพันธความจงรักภักดี  

    ตัวแปรที่ 19 มีสินคาใหเลือกหลากหลายประเภท รูปแบบของการออกแบบสินคาและเสื้อผาที่หลากหลาย  สอดคลอง

กับกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ พรองพรมราช (2559) พบวา การออกแบบเส้ือผาที่มีดีไซนตรงตามความตองการและมีแบบ

ใหเลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562)  พบวา สิ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ  

     ตัวแปรที่ 20 มีเนื้อผาใหเลือกหลากหลายแบบและหลายเกรด มีแบบและเนื้อผาใหเลือกหหลากหลาย คุณสมบัติของ

เนื้อผามีเอกลักษณเฉพาะตัว แลวแตความตองการของผูบริโภค สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ ศุภกฤต ปติพัฒน, ปราการ 

พิพัฒนสูงเนิน และสุนิตย เหมนิล (2561)  พบวา กำหนดอุปสงคเสื้อผาสำเร็จรูปดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย การออกแบบ

เส้ือผา ความหลากหลายของเส้ือผา เนื้อผาและวัสดุที่ใช และขนาดของเส้ือผา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุน

แกง (2562)  พบวา พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอใหมีความหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคา 

     ตัวแปรที่ 21 สีผาและลวดลายของผา ความหลากหลายของลวดลายผา ลวดลายของเนื้อผามีความสวยงาม เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว ลวดลายของผาที่ทันสมัย สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา สีสันและ

เนื้อผามีความหลากหลายตามความตองการของผูบริโภค   

     ตัวแปรที่ 22 การพัฒนาสินคาใหตรงตามยุคสมัย มีการพัฒนาสินคาใหเปนไปตามเทรนด ตามยุคสมัย ออกแบบสินคา

ใหม รูปแบบสินคาไมหยุดอยูกับที ่มีการอัพเดทอยางตอเนื่อง สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564) 

พบวา แนวโนมของการพัฒนาพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการในอนาคตของผูบริโภค รูปแบบมีความทันสมัย มี

กลิ่นหอม รสนิยม หรูหรา ทำใหเกิดคุณคาทางใจ การออกแบบผลิตภัณฑแตละประเภทขึ้นอยูกับผูบริโภค 

     ตัวแปรที่ 23ตราสินคามีเอกลักษณเฉพาะตัว สามารถจดจำไดงาย ตราของรานคามีความเปนเอกลักษณ โดดเดน ปาย

ชื่อหรือสัญลักษณสังเกตเห็นไดชัดเจน สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา สัญลักษณของ

ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ทำใหผูบริโภคคุยเคยในการซื้อและการใชบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ 

(2558) พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชบริการเกิดจากการจดจำตราสินคาและสัญลักษณ  

     ตัวแปรที่ 24 การเพิ่มชองทางการจำหนายใหเขาถึงลูกคามากขึ้น การกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภค การเลือก

ชองทางจัดจำหนายสินคาใหกับผูบริโภคที่มีความตองการซื้อสินคา สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ มะลิวัลย แสงสวัสดิ์ 

(2558) พบวา การเพิ่มชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง ทำใหผูบริโภคมีตัวเลือกมากกวา 1 ทาง ในการใชบริการ

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา ชองทางการจัดจำหนายที่สำคัญคือเครือขายสังคม 

ออนไลนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก เฟสบุค , อินสตาแกรม และไลน  

     ตัวแปรที่ 25 มีแหลงขอมูลรานคาที่ชัดเจน การระบุเวลาเปด-ปดรานคาอยางชัดเจน มีชองทางการติดตอที่สะดวก 

ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลได สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ อดิลักษณ พุมอิ่ม (2564) พบวา การตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และบริการอยางเหมาะสมขึ้นอยูกับรายละเอียดสินคาและบริการที่ครบถวน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุน

แกง (2562)  พบวา การสงขาวสารและขอมูลใหกับลูกคาตลอดเวลา 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1962



     ตัวแปรที่ 26 การนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาใชในการผลิต การนำเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว 

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความมีมาตรฐานตอรานคา สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556)  

พบวา การนำเทคโนโลยีมาใช เพื่อทำใหตลาดเสื้อผาของเขาสูสากล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ สาวิตรี คำประโพ 

(2562) พบวา จำเปนตองมีการนำเทคโนโลยีสานสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการ เพื่อใหขอมูลตางๆถูกจัดเก็บเปนระบบ

และเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน  

     ตัวแปรที่ 27 คุณคา ความคุมคาและประโยชนที่ผูบริโภคควรไดรับ การรับคุณคาของสินคาและบริการ สินคามีคุณภาพ

เหมาะสมกับราคา และตอบสนองความตองการของลูกคา สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564) พบวา 

ผูบริโภคจะเลือกผลิตภัณฑหรือบริการที่มาคุณคาสูง ขายในราคาที่ผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับวิจัยของ อดิลักษณ พุมอิ่ม (2564) พบวา สงมอบคุณคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

     ตัวแปรที่ 28 บรรจุภัณฑที่มีการออกแบบใหงายตอการบริโภค สะดวกตอการถือ หรือหยิบจับ สินคามีความใชงานงาย 

ไมซับซอน สะดวกตอการถือและหยิบจับ สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ พิทักษเขตร ภูริวัฒน, กมลรัตน แกวจารนัย, พัฒน

นรี แกวศรี และอรจันทร ศิริโชติ (2561) พบวา ผูบรรจุภัณฑมีขนาดที่เหมาะสม พกพางาย สะดวกตอการบริโภค นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562)  พบวา ใชงานไดงายและไมซับซอนและที่สำคัญตองสามารถแกปญหาหนา

งานใหลูกคาได  

     ตัวแปรที่ 29 คุณคา การจัดโปรโมชั่นใหกับลูกคา แจงขาวสารและจูงใจตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 

การลดราคาหือมีของแถมใหกบัลูกคา วันสำคัญหรือโอกาสพิเศษ เพื่อเปนแรงจูงใจในการตดัสินใจซื้อ สอดคลองกับผลการวิจยั

ของ สาวิตรี คำประโพ (2562) พบวา ลดราคาลงมาจากราคาปกติเล็กนอยเพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อมากขึน้ ทำใหตัดสินใจซื้อ

เร็วขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมชั่นที่มีความนาสนใจ  

     ตัวแปรที่ 30 การเปรียบเทียบราคา และคณุภาพกับรานอื่น การพิจารณาลักษณะ คุณสมบัติ ราคาของสินคาแตละราน 

สอดคลองกับกับผลการวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562)  พบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และเมื่อเทียบกับผูผลิตรายอื่น 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564)  พบวา จะตองดีกวารานอื่นมีระดับราคาถูกเมื่อเทียบกับยี่หอ

อื่น  

     ตัวแปรที่ 31 ตรวจสอบคุณภาพสินคากอนสงมอบใหผูบริโภค การตรวจสอบคุณภาพสินคา ลดปญหาการชำรุดหรือ

สินคามีตำหนิ กอนสงมอบใหลูกคา สอดคลองกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา ตรวจสอบคุณภาพ

สินคากอนสงออกจากคลังสินคา ลดปญหาสินคาชำรุดและสินคามีรอยเปอนทุกครั้งกอนสงถึงมือลูกคา 

     ตัวแปรที่ 32 การใหทดลองสินคา เพื่อใหลูกคาเห็นภาพมากขึ้น การโชวสินคา หรือการมีสินคาและแบบตัวอยาง ให

ลูกคาทดลองใช สวมใสกอนตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนาภรณ เพชรกุล (2564)  พบวา ทดลองใชกอน

ตัดสินใจซื้อ เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562)  พบวา ให

ลูกคาทดลองใชสินคา ทำใหลูกคาจงรักภักดีตอแบรนด 

     ตัวแปรที่ 33 การใหความรูเกี่ยวกับวิธีใชและดูแลรักษาสินคา การบอกคุณสมบัติ คุณประโยชน การเก็บรักษา ของตัว

สินคาอยางถูกตองและชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จารุนาถ ชัชวาลรัตน (2556) พบวา ใหคำแนะนาวิธีการใชสินคา

ไดอยางถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวิจัยของ รุงนภา ลุนแกง (2562)  พบวา การแสดงรายละเอียด

ของขอมูลอยางครบถวน ชี้แจงวิธีการใชงานสินคา คุณสมบัติ การเก็บรักษา การรับประกัน และการเปล่ียนอยางชัดเจน 

     ตัวแปรที่ 34 เมื่อสั่งในปริมาณมาก ราคาจะถูกลง สวนลดราคาจากการซื้อสนคาในปริมาณมาก สอดคลองกับวิจัยของ 

รุงนภา ลุนแกง (2562)  สวนลดจากปริมาณเปนการกระตุนใหเกิดการซื้อในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นผูบริโภคพอใจเมื่อซื้อสินคา

ราคาถูกลง อันเนื่องจากผูบริโภคใหความคุมคาจากการซื้อสินคาราคาต่ำ แตไดสินคาที่มีคุณภาพ  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1963



5. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

      

     จากที่ผู ศึกษาไดวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในทางการจัดการของธุรกิจและสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจทั้ง

โดยตรงและโดยออม ทำใหเห็นความสำคัญของโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจรรานตัดสูทและเครื่องแบบ อำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี คือสถานการณของเศรษฐกิจการคาการบรกิาร และการทองเที่ยวมีการฟนตัวอยางตอเนื่อง มีเทคโนโลยีที่เขามาชวย

การในติดตอการสอบถามขอมูลสินคาผานชองทางออนไลนตาง การนำเครื่องจักรเขามาชวยผลิตชิ้นสวนบางสวนของสูทและ

เครื่องแบบในการลดขั้นตอนการใชมือบางสวน อีกทั้งจำนวนรานตัดสูทและเครื่องในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานียังมี

จำนวน 14 ราน และจังหวัดในภาคอีสานมีรานตัดสูทและเครื่องแบบที่มีมาตรฐานสากลและมีชื่อเสียงจำนวนไมมาก จึงทำให

ยังมีโอกาสในการแขงขันในตลาด 

     ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

วิจัยเชงิสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางการตลาดธุรกิจราน

ตัดสูทและเครื่องแบบ “สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดมสมอง

กับผูประกอบการรานตัดสูทและเครื่องแบบ นอกจากนี้ผูที่สนใจในการตลาดเรื่องดังกลาว สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทั้งหมด

ไปใชประโยชนไดเชนกัน 

ภ า พ

ที่ 3 องคประกอบการตลาดรานสูทและเครื่องแบบ “สมารทชอป” อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธเพื่อการแขงขันของธุรกิจเอ็น เอส อพารทเมนท 

Study of Development Competitive Strategies for N.S. Apartment 
 

ศุภาพิชญ พฤกษะวัน1 และ พีรพงษ ฟูศิริ2 

Supapich Pruksawan and Piraphong Foosiri 

 

บทคัดยอ 
 

     การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือก

เชา ศึกษาสวนประสมทางการตลาด และศึกษาแนวทางการกำหนดกลยุทธของเอ็น เอส อพารทเมนท การศึกษานี้มีการเก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อนำมาวิเคราะหแนวทางในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางโดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุชวงระหวาง 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือตัวเอง 

ใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของการเลือกอพารทเมนท ชองทางการรูจักเอ็น เอส อพารทเมนทผาน Social Media การ

ตัดสินใจเลือกเอ็น เอส อพารทเมนทเพราะวาราคาหองพักมีความเหมาะสมและทำเลที่ตั้งใกลสถานที่ทำงาน 
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ABSTRACT 
 

     The purpose of this study was to analyze internal and external factors. Study consumer behavior in 

choosing to rent Study the marketing mix and study the strategies of N.S. Apartment. Qualitative and 

quantitative data were collected in this study to analyze the guidelines for formulating marketing strategies 

The results showed that the overall sample group was mostly female, single status, age range 21-30 years 

old with a bachelor's degree Working as a company employee, average income 10,001 – 20,000 baht per 

month, the person who influences the decision is yourself. The researchers emphasized the safety of 

choosing an apartment. How to get to know NS Apartments via social media.  The decision to choose NS 

Apartments was because of the reasonable room rates and location near the workplace. 

 

Keywords: Apartment, Decision to rent an apartment, Competitive Strategy, Marketing Mix 
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1. บทนำ 
 

     ธุรกิจอพารทเมนทไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากที่พักอาศัยในยานใกลเคียงมากขึ้น โดยในชวงหลายปที่ผานมา มี

คอนโดมิเนียมเปดใหมในยานใกลเคียงหลายโครงการ ทั้งนี้คอนโดมิเนียมไดรับความนิยมจากผูอาศัยมากขึ้น ปจจุบันมีผูเชา

บางสวนหันไปเชาคอนโดมิเนียมอยูแทนการเชาหอพัก เนื่องจากเห็นวาคอนโดมีเนียมมีความสะดวกสบายกวาทั้งในแงของ

ทำเลที่ตั้ง การใชงานสาธารณูปโภคและความเปนสัดสวนของหองพัก ระยะหลังแนวโนมการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปลอย

เชามีความนิยมเพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตออัตราการเชาและอัตราการเขาพักอพารทเมนท นอกจากนี้ 

สถานการณภายนอกสงผลกระทบตอรายไดคาเชาลดลงและอัตราการวางหองพักเพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบระยะสั้นรายไดจากผล

ประกอบการเริ่มลดนอยลง จากการยายออกของผูเชาเปนจำนวนมากและไมมีลูกคาใหม สงผลใหรายรับไมแนนอนจาก

แนวโนมของรายไดเฉลี่ยจะเริ่มถดถอยลง และผลกระทบระยะยาวจะทำใหอพารทเมนทขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

กิจการ ความสามารถที่จะแขงขัน และการดำเนินธุรกิจตอไปได เนื่องจากสภาพแวดลอมโดยรอบ มีสถานที่อำนวยความ

สะดวกตางๆ และทำเลที่ตั้งเปนทำเลที่เหมาะแกการทำธุรกิจนี้อยางมาก สงผลใหมีคูแขงขันรายใหมเขามามากขึ้นเรื่อย ๆ 

และอีกส่ิงหนึ่ง คือ ความเจริญทางเทคโนโลยีตางๆ สงผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 

     วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาวเิคราะหปจจัยภายนอกและภายในเอ็น เอส อพารทเมนท ศึกษาพฤตกิรรม

ผูบริโภคในการเลือกเชาอพารทเมนท ศึกษาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และศึกษาแนวทางการกำหนดกยทุธ

ทางการตลาด 

     ประโยชนทีค่าดวาผูประกอบการจะไดรับสามารถวเิคราะหปจจัยภายนอก ภายใน และพฤติกรรมตัดสินใจในการเลือกใช

บริการของผูบรโิภค ผลการศึกษาสามารถนำมาพัฒนาหองพักใหมีความเหมาะสมและสามารถสรางกลยุทธทีม่ีประสิทธิภาพ

และศักยภาพในการแขงที่สูงเพื่อไดเปรียบทางแขงขัน 

     การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ทำการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดของการศึกษาถงึการพัฒนากลยุทธเพื่อการแขงขัน และ

แนวทางในกำแนวทางกลยุทธ โดยสามารถแสดงแผนผังขั้นตอนการวิเคราะหไดดังนี ้

 

 
 

 

รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดแผงผังขั้นตอนการวเิคราะห 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 

     การศึกษาพฤตกิรรมของผูเชาที่มีตอการใหความสำคัญของกลยทุธทางการตลาดของที่พกัอาศัยในอำเภอปลวกแดง 

จังหวดัระยอง เพื่อชวยใหผูประกอบการในธุรกจิที่พกัอาศัยไดมีขอมูลสนับสนุนเพื่อสรางความไดเปรียบในการดำเนินธรุกจิ

วิเคราะหข์อ้มลู

แบบสอบถาม 

วิเคราะห์

ขอ้มลู 
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ดานการใหบริการที่พกัอาศัยใหเกิดความพอใจสูงสุดและกำหนดแนวทางในการที่จะเริ่มดำเนนิธุรกจิที่พกัอาศัย (วีรภัทร 

พุทธรักษา,2561) 

     ศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาและปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักอาศัยใหเชาของผูใหบริการ ในเขตเทศบาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาการ

รับรูตอการการปฏิบัติกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจที่พักอาศัยใหเชา การรับรูตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักอาศัยใหเชาของผูใชบริการและศึกษาเปรียบเทียบการรับรูตอการปฏิบัติ

กลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาและการรับรูตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักอาศัยใหเชาของผูใชบริการในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดระยอง (ปราณี บุญเซง,2560) 

     ศึกษาการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียทางการแขงขันในธุรกิจอพารทเมนท เนื่องจากการแขงขันในอุตสาหกรรม

ที่พักอาศัยทั้งจากคูแขงทางตรงและคูแขงทางออมในพื้นที่มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากผูประกอบการรายเดิมและ

ผูประกอบการรายใหมที่เขาสูตลาดในพื้นที่ ผูประกอบการจึงเริ่มเผชิญกับปญหาในเรื่องของหองพักที่มีหองวางจำนวนเพิ่ม

สูงขึ้น (กรวิชญ โอทอง,2563)   

     ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเชาอยูตอในอพารทเมนทเดิมของผูเชาในเขตกรุงเทพมหานาคร ในชวงการแพร

ระบาดของไวรัส Covid-19 จากผลการวิจัยพบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอความพึงพอใจ 

ในการเชาอยูตอในอพารทเมนทเดิมของผูเชาในเขตกรุงเทพมหานครในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 และปจจัยดาน

คุณภาพการบริการ (ภุมริน จงรักษ,2564) 

     ทฤษฎีของพฤติกรรมผูบริโภค เปนสิ่งที่ผูบริโภคแสดงออกมา เมื่อมีความตองการในสินคาและบริการนั้นๆ ไมวาจะเปน

การเลือกซื้อ ใช ซึ่งความตองการนั้นๆ จะตองใชเงิน แรงงาน หรือเวลา มามีสวนใหเกิดพฤติกรรมนั้นๆ รวมไปถึงกระบวนการ

ที่ผูบริโภคตัดสินใจบริโภคสินคาหรือริการนั้นๆ ดวยการพิจารณา 6W1H (ปาณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน,2554) 

     แนวคิดและทฤษฎีของลักษณะทางประชากรศาสตร เปนการแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร 

ประกอบดวย เพศ อายุ ขนาดครอบครัว สถานภาพ ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเปน

ลักษณะที่สำคัญชวยในการกำหนดเปาหมาย ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึง และมีประสิทธิผลตอการกำหนด

ตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่นตัวแปรที่สำคัญทางดานประชากรศาสตร(ศิริวรรณ เสรีรัตน,2550) 

 

3. วิธีการศึกษา 
  

     ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช คือ ผูบริหาร เอ็น เอส อพารทเมนท จำนวน 1 คน ลูกคาที่พักอาศัยมากกวา 10 ปขึ้นไป 

จำนวน 5 คน และผูเชาเอ็น เอส อพารทเมนท โดยศึกษาผูเขาพักที่ทำการลงทะเบียนทำสัญญาเชาหองพักของเอ็น เอส อพาร

ทเมนท ประชากรจำนวน 270 คน ผูศึกษาไดคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกรณีทราบจำนวนประชากรที่แนนอนระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และมีคาความคลาดเคล่ือน ±5% ตามแนวคิดของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง 162 คน   

     ผูศึกษาไดทำการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใชการสัมภาษณและเก็บแบบสอบถาม เพื่อใหไดสาเหตุปญหาของ

เอ็น เอส อพารทเมนท โดยจะทำการเก็บขอมูลจากการศึกษาทั้งหมด 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

     1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ผู ทำการคนควาอิสระไดทำการเก็บขอมูลทั้งหมด 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสัมภาษณ 

ผูประกอบการที่พักอาศัย และลูกคา เอ็น เอส อพารทเมนทที่อาศัยอยูมากกวา 10 ป และสวนที่ 2 แบบสอบถามผูเชาที่เปนลูกคา 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1969



เอ็น เอส อพารทเมนท โดยมีวิธีกานำแบบสอบถามแนบไปกับใบแจงคาใชจายของผูเชา และมีการทำรหัสลับเพื่อใหผูศึกษาสามารถ

ระบุไดวาแบบสอบถามเปนของหองพักใด จากนั้นผูเชาจะนำมาใสกลองแบบสอบถามทีต่ั้งบริเวณหนาลิฟทของอพารทเมนท 

     2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลศึกษาที่เปนทฤษฎีจากหนังสือวิชาการ และศึกษาขอมูลที่เปนผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากแหลงที่

สามารถอางอิงไดและมีความนาเชื่อถือ ไดแก ตำรา หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ผานมาแตมีความเกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้ง

นี้ และวารสารและส่ิงพิมพทางวิชาการทั้งที่ใชระบบเอกสารและระบบออนไลน 

     การวิเคราะหขอมูล สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

     1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

Induction) โดยนำขอมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนำมาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ และสราง

ขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได  

     2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใหทราบกรแจกแจงแตละตัวแปร วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สำหรับ

การแปลผลการวิเคราะหขอมูล  

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
     ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ 

     1.) ผลการศึกษาสัมภาษณผูบริหาร เอ็น เอส อพารทเมนท พบวา ทางผูบริหารเอ็น เอส อพารทเมนทมีการใสใจความ

เปนอยู ของพนักงานในดานตางๆ ซึ ่งทางเอ็น เอส อพารทเมนทไดนำหลักการ 4C’s (Customer Solution Cost-

Convenience-Communication) ในการวางแผนการทำงาน โดยใสใจความตองการของลูกคา ความคุมคาราคาหองพักหรือ

คาสวนกลาง ความสะดวกสบายในบริการดู ไดทำกลยุทธดานราคาหองพักมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริมการขาย ดานผลิตภัณฑ

และบริการของอพารทเมนทมีการจัดทำกลยุทธปรับปรุงหองพักเพื่อเจาะกลุมเปาหมายระดับพรีเมี่ยมพรอมเขา และแนวทาง

สำหรับเอ็น เอส อพารทเมนทในอนาคตอาจมีการพัฒนาเปนที่พัก Senior หรือ Wellness เนื่องจากแนวโนมคนชราใน

ประเทศไทยสูงขึ้น  

     2.) ผลการศึกษาสัมภาษณลูกคาที่พักเอ็น เอส อพารทเมนท มากกวา 10 ป พบวาลักษณะผูเชายภายในอพารทเมนท

สวนมากเปนพนักงานออฟฟศและนักศึกษาฝกงาน ปจจัยที่สงผลใหลูกคาเลือกเขาพักเอ็น เอส อพารทเมนท คือการบริการ

และการดูแลลูกคาดวยความใสใจ สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว เอ็น เอส อพารทเมนทควรปรับปรุงหองพักใหดึงดูดและมี

ความนาสนใจ อาจจะเพิ่มเฟอรนิเจอรภายในหอง เปนตน จุดเดนของเอ็น เอส อพารทเมนท คือ พนักงานใสใจการบริการ 

แกไขปญหาไดรวดเร็ว อพารทเมนทมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย สวนจุดออน คือที่จอดรถยนตภายในอพารทเมนทมี

นอยไมเพียงพอตอความตองการลูกคา ปญหาที่พบบอยคือกลิ่นทอน้ำในหองน้ำและอินเทอรเน็ตไมเสถียร ทางลูกคาคาดหวัง

การพัฒนาอพารทเมนทเพิ่มที่จอดรถยนตและเปลี่ยนรูปแบบเฟอรนิเจอรใหทันสมัย กลุมตัวอยาใหความสำคัญการตัดสินใจ

เชาเรื่อง คุณภาพการบริการ ความเงียบสงบของอพารทเมนท และความสะอาดของอพารทเมนท ซึ่งโดยสวนใหญรูจักอพาร

ทเมนทผานเพื่อนรวมงาน คนรูจักแนะนำ ความคิดเห็นเสนอแนะปรับปรุงอพารทเมนทควรเปลี่ยนระบบคียการดใหม หรือ

ระบบการเขาออกภายในอพารทเมนท เนื่องจากปจจุบันมิจฉาชีพแฝงตัวเขามาไดหลายรปูแบบ เวลาคนนอกเขา-ออกตึกอาจมี

การแฝงตัวเขามาภายในตัวอาคารได 

     การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นสำคัญไดดังนี้ 
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     1.) ผลการศึกษาขอมูลลักษณะประชากรณศาสตร ของเอ็น เอส อพารทเมนท พบวา โดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศหญิง 

สถานภาพโสด อายุชวงระหวาง 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท รายไดเฉล่ีย 

10,001 – 20,000 บาทตอเดือน 

     2.) ผลการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเชาอพารทเมนทของผูเชาเอ็น เอส อพารทเมนท พบวา ภาพรวมสวนใหญ

บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจคือตัวเอง ใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของการเลือกอพารทเมนท ชองทางการรูจักเอ็น 

เอส อพารทเมนทผาน Social Media เหตุผลการตัดสินใจเลือกเอ็น เอส อพารทเมนทเพราะวาราคาหองพักมีความเหมาสม 

ทำเลที่ตั้งใกลสถานที่ทำงาน หากมีการเปลี่ยนอพารทเมนทเหตุผลที่เปลี่ยนคือการกลับถิ่นที่อยู และการตัดสินใจเลือกเชาอ

พารทเมนทเหตุผลหลักคือมีความปลอดภัย 

     3.) ผลการศึกษาขอมูลสวนประสมทางการตลาดบริการตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของผูชา เอ็น เอส อพาร

ทเมนท พบวา โดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการตอการตัดสินใจเลือกเชาอ

พารทเมนทนระดับมากที่สุด ในดานสถานที่ตั้ง ดานบุคลากร ดานกระบวนการการใหบริการ และดานส่ิงนำเสนอทางกายภาพ 

อีกทั้งในระดับมาก ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด 

ตารางที่ 1 แสดงถึงคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางกา

ตลาด 

ลำดับที่ ความคิดเห็นตอระดับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 

คาเฉลี่ย 

( 𝑿𝑿� ) 
คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความคิดเห็นที่มีตอ

ปจจัย 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.09 0.80 มาก 

2 ดานราคา 4.03 0.75 มาก 

3 ดานสถานที่หรอืทำเลทีต่ั้ง 4.26 0.69 มากที่สุด 

4 ดานการสงเสรมิการตลาด 3.65 1.01 มาก 

5 ดานบุคลากร 4.23 0.71 มากที่สุด 

6 ดานกระบวนการการใหบริการ 4.20 0.80 มากที่สุด 

7 ดานส่ิงนำเสนอทางกายภาพ 4.31 0.78 มากที่สุด 

รวม 4.11 0.79 มาก 

  

     ผลการศึกษา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังกางปลา ที่ผูศึกษาไดทำการวิเคราะหสามารถแสดงผลการศึกษาใน

รูปแบบของแผนผังกางปลา ไดดังนี้ 
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รูปภาพที ่4.2 รูปแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)  

แสดงปญหารายไดคาเชาลดลงและอัตราการวางของหองพกัเพิ่มขึ้น 

     การวิเคราะหขอมูลหลังจากการรวบขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดย

ใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) โดยทำการวิเคราะหไดดังตอน้ี 

     1. ดานคุณภาพหองพัก สาเหตุเกิดจากหองพักเฟอรนิเจอรไมทันสมัย หองพักไมเก็บเสียง ทอน้ำในหองน้ำมีกลิ่น 

และอินเทอรเน็ตไมเสถียร 

     2. ดานราคา สาเหตุเกิดจาก ราคาหองพักและคาสวนกลางมีราคาสูงกวาคูแขง 

     3. ดานประชาสัมพันธ สาเหตุเกิดจากชองทางการประชาสัมพันธนอย 

     4. ดานสถานที่ สาเหตุเกิดจากที่จอดรถยนตไมเพียงพอตอความตองการลูกคา และดานความปลอดภัยอพาร

ทเมนทนอยทำใหลูกคามีความกังวลเรื่องคนนอกเขาภายในอาคาร 

     ในการวิเคราะหกำหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix ของ เอ็น เอส อพารทเมนท เพื่อแกไขจุดออน และอุปสรรค สามารถ

วิเคราะหไดดังนี
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการกำหนดกลยุทธดวยตาราง TOWS Matrix ของ เอ็น เอส อพารทเมนท 

TOWS Matrix จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

โ อ ก า ส ข อ ง ธ ุ ร กิ จ 

(Opportunity) 

กลยุทธเชิงรุก 

(SO Strategies) 

S1xO1 ยกระด ั บอพาร  ท เมนท   เป น 

Executive Apartments Bangkok  

S3xO4 สร างทางเล ือกธ ุรก ิจใหม ท ี ่มี

มูลคาเพิ่ม โดยการทำธุรกิจ Hostel และ

บริการ 24 ชั่วโมง เปนตน 

S2xO1 ซื้อกิจการคูแขง (Takeover) เชน 

อพารทเมนทขางๆ เพื่อความเปนเจาของ 

แลวนำธุรกิจนั้นๆมาเปนบริษัทในเครือ 

กลยุทธเชิงแกไข 

(WO Strategies) 

W1xO1 ทำการโฆษณาอพาร ทเมนท ผ าน

ช องทาง  Online และ Offline ให ม ีความ

หลากหลาย platform 

W2xO1 ปรับปรุงเฟอรนิเจอรภายในหองพักให

มีความเหมาะสม สวยงามและทันสมัย 

อุปสรรคของธรุกิจ  

(Threat) 

 

กลยุทธเชิงปองกัน 

(ST Strategies) 

S3xT5 จัดทำโปรโมชั่นหองพัก ใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 

S2xT2 จัดทำ NS Apartment 

Application 

กลยุทธเชิงรับ 

(WT Strategies) 

W2xT3 ปรับปรุงเฟอรนิเจอรหองพักตามฉบับ

ลูกคาตองการ โดยทำแพ็คเกจใหลูกคาเลือก

ตามราคาหองพักที่ลูกคาตองการ 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

     5.1. สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาทางผูบริหารเอ็น เอส อพารทเมนทมีการใสใจความ

เปนอยูของพนักงานในดานตางๆ เชน เงินเดือน และสวัสดิการ เปนตน ซึ่งทางเอ็น เอส อพารทเมนทไดนำหลักการ 

4C’s (Customer Solution Cost-Convenience-Communication) ในการวางแผนการทำงาน ทางอพารทเมนท

ไดทำกลยุทธดานราคาหองพักมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย ดานผลิตภัณฑและบริการของอพารทเมนทมีการ

จัดทำกลยุทธปรับปรุงหองพักเพ่ือเจาะกลุมเปาหมายระดับพรีเมี่ยมพรอมเขาอยู กระบวนการบริการของอพารทเมนท

มีขั้นตอนชัดเจน ชี้แจงรายละเอียดครบถวนการตอบสนองการแกไขปญหาของลูกคา พนักงานมีความกระตือรือรนใน

การบริการ อีกทั้งสถานที่อพารทเมนทมีความเหมาะสมสำหรับการพักอาศัยและสภาพแวดลอมบริเวณอพารทเมนทมี

ความรมรื ้น มีท ี ่พ ักผอน ขอมูลดานกลยุทธในองคกรโดยกรอบแนวคิดของแมคคินซีย   (Mckinsey 7-S 

Framework) ทางเอ็น เอส อพารทเมนทมใหความสำคัญกับขอมูลของลูกคา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน

อยางมีประสิทธิภาพ แนวทางสำหรับเอ็น เอส อพารทเมนทในอนาคตอาจมีการพัฒนาเปนที่พัก Senior หรือ 

Wellness เน่ืองจากแนวโนมคนชราในประเทศไทยสูงขึ้น 
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     ผลการศึกษาสัมภาษณลูกคาที่พักเอ็น เอส อพารทเมนท มากกวา 10 ป พบวา ปจจัยที่สงผลใหลูกคาเลือกเขาพัก

เอ็น เอส อพารทเมนท คือการบริการและการดูแลลูกคาดวยความใสใจ สามารถแกไขปญหาไดรวดเร็ว จุดเดนของเอ็น 

เอส อพารทเมนท คือ พนักงานใสใจการบริการ แกไขปญหาไดรวดเร็ว อพารทเมนทมีความสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย สวนจุดออน คือที่จอดรถยนตภายในอพารทเมนทมีนอยไมเพียงพอตอความตองการลูกคาลักษณะผูเชาย

ภายในอพารทเมนทสวนมากเปนพนักงานออฟฟศและนักศึกษาฝกงาน เหตุผลที่กลุมตัวอยางตัดสินใจเชาเอ็น เอส 

อพารทเมนท คือคุณภาพการบริการ ความเงียบสงบของอพารทเมนท และความสะอาดของอพารทเมนท  

     5.2 สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผลการศึกษาขอมูลลักษณะประชากรณศาสตร 

ของเอ็น เอส อพารทเมนท โดยภาพรวมสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุชวงระหวาง 21-30 ป มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน บุคคลที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจคือตัวเอง ใหความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของการเลือกอพารทเมนท ชองทางการรูจักเอ็น 

เอส อพารทเมนทผาน Social Media เหตุผลการตัดสินใจเลือกเอ็น เอส อพารทเมนทเพราะวาราคาหองพักมีความ

เหมาสม ทำเลที่ตั้งใกลสถานที่ทำงาน หากมีการเปลี่ยนอพารทเมนทเหตุผลที่เปลี่ยนคือการกลับถิ่นที่อยู และการ

ตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทเหตุผลหลักคือมีความปลอดภัย สวนประสมทางการตลาดบริการตอการตัดสินใจเลือก

เชาอพารทเมนทของผูชา เอ็น เอส อพารทเมนท โดยภาพรวมสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการตอการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทนระดับมากที่สุด ในดานสถานที่ตั ้ง ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการการใหบริการ และดานสิ่งนำเสนอทางกายภาพ อีกทั้งในระดับมาก ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ

สงเสริมการตลาด 

     การศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง รวมไปถึงการประเมินทางเลือกที่ทำการวิเคราะห SWOT และTOWS Matrix  ผูทำ

การศึกษาพบวากลยุทธที่แนะนำเหมาะสมกับธุรกิจเอ็น เอส อพารทเมนท มีทั้งหมด 4 กลยุทธ ดังตอไปนี้ 

     กลยุทธแนะนำที่ 1 ไดแก กลยุทธ WT 1 คือ กลยุทธการปรับตัวตามความตองการของลูกคา เปนการออกแบบภายใน

หองพักดวยตัวของลูกคา และสามารถเลือกเฟอรนิเจอรตามคุณลักษณะความชอบแบบลูกคา การปรับตัวตามความตองการ

ของลูกคา  

     กลยุทธแนะนำที่ 2 ไดแก กลยุทธ SO 2 คือ กลยุทธการเติบโตโดยสรางทางเลือกธุรกิจใหมใหมีมูลคาเพิ่ม กลยุทธน้ี

เล็งเห็นโอกาสที่จะสามารถทำกำไรหรือสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการเปดใหเชาแบบระยะส้ันและระยะยาว อีกทั้งบุคลากรของอ

พารทเมนทมีพรอมในการบริการ เพียงแตเพิ่มเติมการตกแตงหองพักใหมีความพรอมในการบริการสำหรับ Hostel เพื่อ

ตอนรับการเปดเมืองหรือการเดินทางขามจังหวัดในระยะสั้นของกลุมเปาที่ทำงานที่บานและตองเขาบริษัทเปนครั้งคราว กล

ยุทธนี้จะสามารถขยายกลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

     กลยุทธแนะนำที่ 3 ไดแก กลยุทธ WO 1 คือ กลยุทธดานการตลาด ทำการโปรโฆษณาอพารทเมนทผานชองทาง Online 

ใหมีความหลากหลาย Platform เนื ่องจากในปจจุบันผู คนใช Social Media เปนจำนวนมาก ทั ้งการคนหาสินคา การ

เปรียบเทียบราคา และการติดตอสอบถามขอมูล ลูกคาแตละประเภทมีชองทางการตลาดที่ตัวเองชอบ เราควรเลือกชองทาง

การตลาดที่เหมาะสม และหลากหลายชองทางใหถูกใจลูกคาที่สุด ทางอพารทเมนทควรเลือกทำการตลาดหลายชองทางเพื่อ

เพิ่มการเขาถึงลูกคา อาจจะตรวมถึงการทำการตลาดแบบผสมการตลาดออนไลนและออฟไลนดวย เชน สง SMS ใหคนที่อยู

บริเวณพื้นที่นั้น หรือสง SMS ใหคนที่เขาไปดูเว็บไซต และการตลาดแบบใหมที่เนนประสบการณของลูกคา ลูกคาตองรูสึก

ขอมูลทุกชองทางเชื่อมตอกัน ส่ือสารเรียบงายลงตัว  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1974



     กลยุทธแนะนำที่ 4 ไดแก กลยุทธ ST 2 คือ กลยุทธสรางความแตกตาง ในปจจุบันธุรกิจอพารทเมนทมีการแขงขัน

คอนขางสูง ผูบริโภคมีอำนาจในการตอรองสูง ทางอพารทเมนทตองหาจุดเดนใหแตกตางจากกลุมคูแขงนั่นก็คือ การบริการ

ความสะดวกสบายใหกับลูกคาและรับรูแกไขปญหาลูกคาไดอยางรวดเร็ว โดยจัดทำ Application ขึ้นมาเพื่อใหลูกคาดูขอมูล

ไดตลอดเวลาและมีฟงกชั่นที่เหมาะกับลูกคาที่เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามขาวสาร เนื่องจากการเก็บแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทำการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการบริการของอพาร

ทเมนทในระดับมาก ทางอพารทเมนทจึงควรสรางการบริการที่ตางจากคูแขง จะทำใหผลตอบรับมีประสิทธิผลมากที่สุด 
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สิ่งแวดลอมทางการจัดการและองคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กรณีศึกษาเขตพื้นที่

เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน  
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บทคัดยอ 
บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการและการหาองคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

กรณีศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน วิจัยดวยการวิเคราะหทางการจัดการ วิธีวิจัยเอกสาร และวิธีการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง ผลการศึกษาพบวา ดานโอกาส คือ รัฐบาลไดมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

สงเสริมการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต ดานภัยคุกคาม ยังไมมีการ

บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ มีแตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ 

คุมครอง และสงเสริมผูสูงอายุ และพบองคประกอบคุณภาพผูสูงอายุซึ่งกำหนดเปนตัวแปรที่สังเกตได 32 ตัวแปร ซึ่งจะถูก

นำไปใชในการวิเคราะหเชิงสำรวจและพัฒนาเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่ศึกษาตอไป  

 

คำสำคัญ: ผูสูงอายุ, คุณภาพชีวิต, สิ่งแวดลอมทางการจัดการ,องคประกอบการตลาด, การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

 

Abstract 
This article is presented about The management environment and component of Life for the Elderly 

in the Area of Khon Kaen Municipality, Khon Kaen Province. In term of management analysis, documentary 

research, and semi-structure interview were used. The results found that in opportunity was discovered 

that government has a policy to prepare for an aging society. Promote the availability of suitable jobs or 

activities to create and not cause a burden to society in the future . In terms of threats, one of the issues 

found is There is no specific legislation related to improving the quality of life of the elderly. There are 

only laws related to welfare provision, protection and promotion of the elderly. Therefore, it is a part that 

still needs to be vigilant. In term of Component of the life for the elderly found 32 observable variables, 

which will be applied in the Exploratory Factor Analysis (EFA) research and determine the guidelines for 

improving the quality of Life for the Elderly in the study area. 
 

Keywords: elderly people, quality of life, Managerial Environment, marketing components, Semi-Structured 

Interview 
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1. บทนำ 

 

     ในป พ.ศ 2548 ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เเละมีเเนวโนมที่ผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เกิดจากอัตราการ

เพิ่มขึ้นของประชากรโลกชาลง ทำใหผูสูงอายุในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้น จากป พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2550 ประมาณสองแสนคน

ตอป โดยป พ.ศ.2548 ถึง ป พ.ศ.2550 เพิ่มเปน 194,338 คน รวมมีประชากรผูสูงอายุ จำนวน 7,040,657 คน (สภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจเเละสังคมแหงชาติ, 2550 อางถึงใน พรกมล ระหาญนอก & สมยงค สีขาว, 2553) หากพิจารณาตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ไดปรับใหจังหวัดขอนแกน เปนศูนยกลางทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม จาก

นโยบายดังกลาว ไดกลายเปนสิ่งดึงดูดใหประชาชนเขามาตั้งหลักแหลงอยูเทศบาลนครขอนแกนมากขึ้นสงผลใหเทศบาลนคร

ขอนแกนมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,767,601 คน มีประชากรที่มีอายุหกสิบปขึ้นไป มีจำนวน 339,181 คน คิดเปน 19.0 

เปอรเซ็นต  ของทั้งหมดของประชากร ซึ่งมีเเนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นไดวาจังหวัดขอนแกนไดเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนที่

เรียบรอยแลว จากสัดสวนผูสูงอายุมากกวา 10 เปอรเซ็นต (รุงทิวา ปนใจ, 2558) 

     จากขอมูลขางตนนี้ การสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อเปนประโยชนตอชุมชนในการ

วางแผนดูแลชวยเหลือใหผูสูงอายุ ทำใหผูศึกษามีความสนใจในคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูศึกษาจึงกำหนดในเรื่องของการศึกษา

แบงออกเปน 4 ระยะ ดังแสดงในขั้นตอนการวิจัยที่แสดงในภาพที่ 2 โดยหารศึกษาในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบดวย

การศึกษาสิ่งแวดลอมทางการจัดการและศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหสัด

ขอนแกน เพื่อคนหาตัวแปรสังเกตไดและนำไปศึกษาตอเนื่องในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ โดยคาดวาจะนำผลที่

ไดมากำหนดเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 

 

     การวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกที่กระทบกบัธุรกิจทางออมโดยใชทฤษฎี PESTEL Analysis ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) 

ดานการเมือง 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสังคมและวัฒนธรรม 4) ดานเทคโนโลยี 5) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 6) ดาน

กฎหมาย วิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบทางออมตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน และการ

วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบโดยตรง โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหดวย SWOT Analysis คือ การวิเคราะห

คุณภาพชีวิตเพื่อหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาวิเคราะหหาโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับคุณภาพชีวิต 

 

     คุณภาพชีวิต หมายถึง ภาวะความเปนอยูที่ดี (Well being) ทั้งของตนเอง (ทั้งดานรางกายและจิตใจ) และของสังคม รวม

ไปถึงความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ (คุณภาพชีวิต, 2561) 

     ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา ชีวิตที่ดำรงอยูในสังคมดวยคามเหมาะสม ไมเปนภาระของ

คนอื่น เปนชีวิตที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ 

     UNESCO (1981) ใหความหมายไววา คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกที่พอใจในการเปนอยูกับองคประกอบตางๆ ของชีวิต 
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     พัณณิน กิติพราภรณ (2531) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตไววา ความสุขในชีวิตเกิดขึ้นได 2 ทาง คือ ความสุขที่เกิด

จากทางกาย คือ การมีความเปนอยูที่ดี เชน ที่อยูอาศัย สุขภาพ สาธารณูปโภค เชน การคมนาคมที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่ดี เชน 

น้ำ อากาศ รวมไปถึงการพักผอน การสันทนาการที่ดี และความสุขที่เกิดขึ้นทางจิตใจ เชน การมีความรัก ความอบอุน มี

ความสัมพันธที่ดีทางครอบครัว 

 

2.3 องคประกอบของความอยูดีมีสุข 

 

     ศิโรรัตน แกวมงคล (2555) กลาววา เปนเปดใจยอมรับและพัฒนาตัวเองใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ปรับปรุงการใชชีวิตให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น โดยแบงออกเปน 4 ดาน 

     1. ทางดานรางกาย ไดแก การคำนึงถึงเรื่องสุขภาพ รูจักการบริโภคอาหารครบ 5 หมูและถูกหลักอนามัย หาเวลาพักผอน

และออกกำลังเปนประจำ เพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

     2. ทางดานอารมณ เปนการทำใหสุขภาพจิตดี รูจักควบคุมอารมณ การเขารวมกิจกรรมสันทนาการ การฝกสมาธิ 

     3. ทางดานสังคม การเปนที่ยอมรับ และยกยองจากสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆหรือจากหนวยงานตางๆ 

ที่จัดขึ้น การใชเวลาวางบำเพ็ญประโยชนเพื่อชุมชน 

     4. ทางดานสติปญญา เปนการเพิ่มทักษะทางดานความรูใหกับตนเอง เชน การเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะและ

ประสบการณในดานตาง ๆ การศึกษาขอมูลดวยตนเองจากส่ือสารสนเทศ วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ 

     ศาสตราจารยนานัค คัควานี ไดมีการแจกแจงองคประกอบของความอยูดีมีสุข ออกเปน 7 ดาน ที่สามารถครอบคลุมทุก

มิติของการดำรงชีวิต ดังนี้ 

     1. สุขภาพอนามัย คือ สสภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีความสมบูรณรางกายและจิตใจ อารมณและสติปญญา การมี

ภาวะโภชนาการที่ดี รูจักปองกันตนเอง สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข 

     2. ความรู คือ การศึกษา การมีสติปญญา คิดเปน ทำเปน เรียนรูที่จะพึ่งตนเอง และใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะ

ของตนงใหเปนประโยชนในการปฏิบัติกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     3. ชีวิตการทำงาน คือ การมีงานทำที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน มีรายไดอยางตอเนื่อง 

     4. สภาพแวดลอม คือ การมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ อนามัยสิ่งแวดลอมที่ดี และ

สภาพแวดลอมที่เกื้อกูล  

     5. รายไดและการกระจายรายได คือ การมีอำนาจซื้อที่เพียงพอตอการดำรงชีวิตที่ไดมาตรฐาน หลุดพนจากปญหาความ

ยากจน และการกระจายรายไดในกลุมตาง ๆ ในสังคมอยางเทาเทียม  

     6. ชีวิตครอบครัว คือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาที่ของครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ลดปจจัย

เส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูลสังคมอยางมีคุณธรรม 

     7. การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ คือ การบริหารภาครัฐที่มีมีการดูและคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิต มี

สวนรวมในการพัฒนา การไดรับความเทาเทียมกันตามกฎหมาย รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 

     ดังนั้นการศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะองคประกอบที่สัมพันธกับความตองการ

ของบริบทพื้นที่ศึกษาจึงตองการคนหาองคประกอบซึ่งเปนตัวแปรตัวเกตไดของตัวแปรแฝงที่วิจัย คือ องคประกอบคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ตัวแปรแฝง                      ตัวแปรสงัเกตได 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองคประกอบชีวิตผูสูงอายุ 

 

3. วิธีการศึกษา 
3.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

     ในการวิเคราะหสิ ่งแวดลอมคุณภาพชีวิตผู สูงอายุของพื้นที ่ที ่ศึกษาผู ศึกษาทำการวิเคราะหในสามประเด็น ไดแก 

สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบทางออม สิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบทางตรง และการวิเคราะหโอกาส อุปสรรค ดวยวิธีการ

วิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ (Scott, 2006) 

 

3.2 การศึกษาองคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

     วิธีการวิเคราะหองประกอบคูรภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูศึกษามีวิธีการศึกษาประกอบไปดวยการทำวิจัยเอกสาร จำนวน 30 

ฉบับและการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยเปนผูสูงอายุทั้งหมด 17 

คน เมื่อไดตัวแปรมาใหนำสวนของการวิจัยเอกสารรวมกับคาความถี่ของการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ และเลือกตัวแปร

ที่คาความถี่รวมเกินครึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาเปนผลการศึกษา(เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554)  อันเปนจำนวนที่เหมาะสมและ

เพียงพอตอการศึกษา เนื่องจากมีคาความถี่มากกวากึ่งหนึ่งของตัวแปรทั้งหมดมาใชในการศึกษา (เยาวภา ปฐมศิริกุล,  2554) 

     การศึกษาในสวนของหัวขอ 3.1 และ 3.2 เปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ผูศึกษามีแผนขั้นตอนการวิจัยแบง

การศึกษาออกเปนสี่สวน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเปนแคการศึกษาในสวนที่ 1 และ 2 ของการศึกษาเทานั้นซึ่งจะนำไปสู

การวิจัยในสวนที่ 3 และ 4 ตอไป ดังแสดงในภาพที่ 2 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุใน

เขตเทศบาลนครขอนแก่น 

 จงัหวดัขอนแก่น 

 

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

ตวัแปรท่ีสังเกตได ้

…………….. n term 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจยั 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผลสิ่งแวดลอมทางการจัดการ 
 

     ผลการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกที่กระทบตอธุรกิจโดยออม โดยใชโดยเครื่องมือ PESTEL Analysis มีรายละเอียด

ดังนี้ ดานนโยบายทางการเมืองรัฐบาลไดมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมี

งานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม ดานเศรษฐกิจ ภาครัฐไดเริ่มตั้งศูนยบริการจัดหางานผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทำ

และมีรายไดเพิ่มขึ้น และดานดานสังคมและวัฒนธรรม กรมประชาสงเคราะหไดดำเนินการใหการสงเคราะหผูสูงอายุ จึงได

สนับสนุนใหมีวันผูสูงอายุแหงชาติ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกป 

ดานเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและการเตรีมคนทุกวัยที่จะกาวสูวัยสูงอายุ เนนใหผูสูงอายุมีงานทำ มีสวนรวมใน

กิจกรรมทางสังคมผานเครือขายและกลไกในระดับพื้นที่ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและนิเวศนวิทยา มีการจัดสิ่งแวดลอม

เชิงประจักษ 5 ดาน คือ สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพแวดลอมดานบุคคล สภาพแวดลอมดานกลุมคนในสังคมขนาดเล็ก 

สภาพแวดลอมในสังคมกลุมคนขนาดกลาง สภาพแวดลอมดานสังคมทางดานกฎหมาย ประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายที่

เกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริมคุณภาพชีวติผูสูงอายุ ไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ทางดานภัยคุกคาม เนื่องจาก

ประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ.2546 แตยังไมมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ 

    อภิปรายผลการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน มีประเด็นหลักที่ควรใหความสำคัญ ดังนี้ 

     ดานโอกาส ไดแก รัฐบาลไดมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ

กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟนและ

โรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการ

ดูแลผูสูงอายุ (นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุ, 2557) 

     ดานภัยคุกคาม การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 แตยังไมมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ มีแตกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ คุมครอง และสงเสริมผูสูงอายุ อยูในกฎหมายหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการและความชวยเหลือแกผูสูงอายุ 

เชน บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอใหไดรับความชวยเหลือจากรัฐ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนด

รับรองสิทธิของผูสูงอายุไวอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายการสงเสริมจัดสวสดิการสังคม กฎหมาย

บำเหน็จบำนาญขาราชการ แตกฎหมายที่กลาวมาก็ยังไมทั่วถึงเทาที่ควร ยังมีผูสูงอายุอีกมากที่ไมไดรับการดูแลและสงเสริม

คุณภาพชีวิตใหเปนไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป (ดวงใจ เชยชม และพรชัย 

เล่ือนฉวี, 2560)      
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4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผลองคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 

     ผลจากการวิจัยเอกสารจำนวน 30 ฉบับและการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน17คน 

พบตัวแปรที่สังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้ง หมด 32 ตัวแปร และพบวาคาความถี่เกินกึ่งหนึ่งของคาความถี่รวม เทากับ 16 จึง

สามารถนำมาใชในการวิเคราะหหาองคประกอบได มีคาความถี่แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่สังเกตไดขององคประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบคุณภาพชวีิตของผูสงูอาย ุ ความถี ่

ระบบการรักษาพยาบาล 28 

กิจกรรมสำหรับผูสูงอาย ุ 25 

ความรูการดูแลสุขภาพของผูสูงอาย ุ 23 

พื้นที่จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมประเภทการออกกำลังกาย 23 

สงเสริมอาชีพแกผูสูงอาย ุ 22 

การจางงานผูสูงอาย ุ 22 

การจดัระบบถายเทอากาศ 22 

การดูแลเอาใจใสผูสูงอายุจากสมาชิกในครอบครัว 21 

การตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุ 21 

บริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครฐั 21 

กิจกรรมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุและครอบครัว 20 

สงเสริมการทำกิจวัตรประจำวนัดวยตัวเองของผูสูงอาย ุ 20 

การไดรับความชวยเหลือตามปญหาและขอจำกัด 20 

ความรูในการดแูลตัวเอง 19 

การยกยองใหความสำคัญ 19 

ที่อยูอาศัยที่เอือ้ตอการใชชีวติของผูสูงอาย ุ 19 

ระบบของสถานพยาบาลใหบริการสำหรับผูสูงอายุ 19 

กิจกรรมทางศาสนา 19 

การสรางความมั่นใจ 19 

การพกัผอนและนอนหลับที่เพยีงพอ 19 

การวางแผนการใชเงิน 18 

การสนทนาและขอคำปรึกษาจากบุคคลที่ไววางใจ 18 

การมีผูดูแลหรอืสมาชิกในครอบครัวอยูเปนเพื่อน 18 

การดูแลตนเองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรูปรางหนาตา 18 

สถานที่พกัผอนหยอนใจ 18 
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ตารางที่ 1 ตัวแปรที่สังเกตไดขององคประกอบของพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (ตอ) 

 

ตัวแปรสังเกตไดขององคประกอบคุณภาพชวีิตของผูสงูอาย ุ ความถี ่

อาหารที่เหมาะสม 18 

ระบบขนสงสาธารณะ 18 

ระบบการแจงเตือนเมื่อตองการความชวยเหลือ 18 

ความรูอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพผูสูงอาย ุ 18 

ความรูยาหรือวติามิน 18 

ความสามารถในการจดัการกับความเศราหรอืความกังวล 17 

การตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุ 17 

 

จากตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงทั้งหมด 32 ตัวแปรสามารถนำมาสรุปและอธิปรายไดดังนี้ 

 

     ตัวแปรที ่1 ระบบการรักษาพยาบาล ระบบความชวยเหลือที่เอื้อตอเขารับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา ดานสุขภาพ มีระบบบริการสาธารณะสุขความชวยเหลือที่เอื้อตอผูสูงอายุ 

     ตัวแปรที่ 2 กิจกรรมสำหรับผูสูงอายุ กิจกรรมสำหรับผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ กิตติวงค สาสวด (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุมีเจตคติที่ดีตอกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือชุมชนจัด

ขึ้น ทำใหมีประโยชนอยางสูงตอสุขภาพกาย สุขภาพใจ เปนการสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกดประโยชนสามารถอยูในสังคมไดดี 

     ตัวแปรที่ 3 ความรูการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ความรูและขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นวรัตน ปญจธนทรัพย (2562) ที่พบวา ดานสังคมมีการใหคำแนะนำการดูแลสุขภาพทั่วๆไป 

     ตัวแปรที่ 4  พื้นที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย พื้นที่จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมประเภทการออกกำลังกายสำหรบัผูสูงอายุ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ พระมหาวิชัย ติ๊บกันเงิน (2557) ที่พบวา ควรพื้นที่จัดกิจกรรมที่ครอบคลุมประเภทการออก

กำลังกายเพื่อเอื้อตอการทำกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ 

     ตัวแปรที่ 5 สงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ อาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดแกผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตา

นนท (2563) ที่พบวา สงเสริมใหผูสูงอายุมีหลักประกันรายไดที่มั่นคง 

     ตัวแปรที่ 6 การจางงานผูสูงอายุ การจางงานที่เหมาะสมกับชวงวัยผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตา

นนท (2563) ที่พบวา ใหมีการขยายอายุเกษียณของขาราชการ 

     ตัวแปรที่ 7 การจัดระบบถายเทอากาศ การจัดระบบถายเทอากาศเพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อโรค ความชื้น ที่สงผล

ตอโอกาสเกิดความเจ็บปวยในผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัชราภรณ พัฒนะ (2560) ที่พบวา ดานสิ่งแวดลอมของ

ผูสูงอายุ การรับรูวาไดอยูในส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษตางๆ 

     ตัวแปรที่ 8 การดูแลเอาใจใสผูสูงอายุจากสมาชิกในครอบครัว การดูแลเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว และคนรอบ

ขาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติวงค สาสวด (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุตองการความชวยเหลือดูแลอยาใกลชิด คอยให

กำลังใจ ใหความรักเพราะสังขารเปล่ียนแปลงไป 

     ตัวแปรที่ 9  การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ แผนการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปน

นเรศ กาศอุดม (2561) ที่พบวา การพาไปรับการตรวจ สุขภาพอยางสม่ำเสมอผูสูงอายุชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ตัวแปรที่ 10 บริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครัฐ การเขาถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการของภาครัฐ เชน 

สถานีอนามัย โรงพยาบาล สอดคลองกับผลการวิจัยของ นวรัตน ปญจธนทรัพย (2562) ที่พบวา ดานสุขภาพอนามัย มีรถ

รับสงผูสูงอายุที่เดินทางไปสถานพยาบาล 

ตัวแปรที่ 11 กิจกรรมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูสูงอายุและครอบครัว การจัดกิจกรรมใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ผูสูงอายุและครอบครัวหรือสังคม สอดคลองกับผลการวิจัยของ นวรัตน ปญจธนทรัพย (2562) ที่พบวา ดานสังคมควรจัด

โครงการสงเสริมใหผูสูงอายุไดทำกิจกรรมรวมกันเดือนละ 1 ครั้ง 

ตัวแปรที่ 12 สงเสริมการทำกิจวัตรประจำวันดวยตัวเองของผูสูงอายุ แผนการดูแลสุขภาพที่สงเสริมการทำกิจวัตร

ประจำวันดวยตัวเองของผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ นวรัตน ปญจธนทรัพย (2562) ที่พบวา ดานความรูสึกมีคุณคา

ในตนเอง ควรจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุที่ตองพึ่งพาตนเอง 

ตัวแปรที่ 13 การไดรับความชวยเหลือตามปญหาและขอจำกัด การไดรับความชวยเหลือตามปญหาและขอจำกัดของ

ผูสูงอายุรายบุคคล เชน ภาวะการไดยิน ภาวการณมองเห็น สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปนนเรศ กาศอุดม (2561) ที่พบวา 

ผูสูงอายุควรไดรับความชวยเหลือดานขอจำกัดตางๆ 

ตัวแปรที่ 14 ความรูในการดูแลตัวเอง ความรูเบื ้องตนในการดูแลตัวเองเมื่อเจ็บปวยทางรางกาย เชน ปวดเมื่อย 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา ดานสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนเริ่มสรางและดูแลสุขภาพ

ของตนตั้งแตวัยเยาวเพื่อเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี 

ตัวแปรที่ 15 การยกยองใหความสำคัญ การยกยองใหความสำคัญ ใหบทบาทผูสูงอายุในครอบครัวหรือสังคม สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ปนนเรศ กาศอุดม. (2561)  ที่พบวา การดูแลทางดานจิตใจ เชน ใหความรักความเคารพ การยกยอง

ยอมรับนับถือชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวแปรที่ 16 ที่อยูอาศัยที่เอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ สภาพบานเรือนที่อยูอาศัยที่เอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา สนับสนุนใหผูสูงอายุอยูอาศัย ที่ชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี 

ตัวแปรที่ 17 ระบบของสถานพยาบาลใหบริการสำหรับผูสูงอาย ุระบบของสถานพยาบาลที่เอื้อตอการใหบริการสำหรับ

ผูสูงอายุ เชน การเยี่ยมบาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ นวรัตน ปญจธนทรัพย (2562) ที่พบวา ดานสุขภาพอนามัย มี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานออกเยี่ยมบานผูสูงอายุเพื่อรับฟงปญหา 

ตัวแปรที่ 18 กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาที่สงเสริมความเขมแข็งและเปนที่ยดึเหนี่ยวของจิตใจ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สมคิด แทวกระโทก (2560) ที่พบวา ดานจิตใจ ควรมีการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อให

ผูสูงอายุมีที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจ 

ตัวแปรที่ 19 การสรางความมั่นใจ การสรางความมั่นใจในการใชศักยภาพของตนเองในการดำรงชีวิต สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ปนนเรศ กาศอุดม. (2561)  ที่พบวา จะตองมีการเตรียมตัวที่ดีใหมีศักยภาพ จะทำใหผูสูงอายุมีความเชื่อมั่น

ในตนเองเพิ่มมากขึ้น สามารถอยูรวมกับครอบครัว และสังคมไดอยางมีความสุข 

ตัวแปรที่ 20 การพักผอนและนอนหลับที่เพียงพอ การจัดตารางพักผอนและนอนหลับในแตละวันไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติวงค สาสวด (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุตองมีการปรับตัวดานรางกายการพักผอนที่เหมาะสม 

ตัวแปรที่ 21 การวางแผนการใชเงิน การวางแผนการใชเงินสอดคลองกับรายไดที่มีและความจำเปนในชีวิตประจำวัน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา สงเสริมใหประชาชนมีความรูเรื่องการออมเงินไวใชจายยาม

ชราภาพ 
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ตัวแปรที่ 22 การสนทนาและขอคำปรึกษาจากบุคคลที่ไววางใจ การสนทนาและขอคำปรึกษาจากบุคคลที่ไววางใจใน

ชีวิตประจำวัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปนนเรศ กาศอุดม. (2561)  ที่พบวา การดูแลทางดานจิตใจ เชน การพูดคุยกับ

ผูสูงอายุอยางสม่ำเสมอ ทำใหรูสึกไมเหงา ชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวแปรที่ 23 การมีผูดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวอยูเปนเพื่อน การมีผูดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวอยูเปนเพื่อนในแต

ละชวงเวลาที่ตองการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ เชน และคณะ (2010) ที่พบวา การมีลูกหลาคอยอาศัยอยูเปนทำให

ผูสูงอายุรูสึกไมโดดเดี่ยวชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวแปรที่ 24 การดูแลตนเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปรางหนาตา ความรูและการดูแลตนเองเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของรูปรางหนาตาใหสมวัย สอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทิยา ใจเย็น (2557) ที่พบวา ดานรางกาย เนื่องจาก

ผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทางดานรางกายควรไดรับความรูเพื่อที่จะรับมือเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของรูปรางหนาตา 

ตัวแปรที่ 25 สถานที่พักผอนหยอนใจ พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะเพื่อเดินออกกำลังกายและพักผอนหยอนใจ สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ภูมิวัฒน พรวนสุข (2558) ที่พบวา การที่สถานที่สวนสาธารณะเพื่อใหผูสูงอายุไดพักผอนทำใหสภาพจิตใจ

ของผูสูงอายุ 

ตัวแปรที่ 26 อาหารที่เหมาะสม อาหารที่เหมาะสมกับความสามารถในการยอยของรางกายแตละชวงวัย สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ปนนเรศ กาศอุดม. (2561)  ที่พบวา ผูสูงอายุตองไดรับเอาใจใสดูแลเรื่องอาหารจากครอบครัว 

ตัวแปรที่ 27 ระบบขนสงสาธารณะ ระบบขนสงสาธารณะที่เอื้อตอการใชชีวิตนอกบานของผูสูงอายุ สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา สงเสริมการจัดบริการสาธารณะโดยเฉพาะการขนสงสาธารณะที่เอื้อตอการ

ใชชีวิตนอกบานของผูสูงอายุ 

ตัวแปรที่ 28 ระบบการแจงเตือนเมื่อตองการความชวยเหลือ ระบบการแจงเตือนเมื่อตองการความชวยเหลือเพื่อให

บุคคลภายนอกสามารถเขามาใหการชวยเหลือไดงาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติวงค สาสวด (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุ

ควรไดรับความใสใจเรื่องความปลอดภัยจากทุกชองทางเพื่อปองกันการเกิดอุบัติที่สงผลสูการบาดเจ็บหรือพิการได 

ตัวแปรที่ 29 ความรูอาหารสุขภาพที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพผูสูงอายุ ความรูและการจัดอาหารสุขภาพหรืออาหาร

เสริมที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติวงค สาสวด (2560) ที่พบวา ผูสูงอายุตองมีการ

ปรับตัวดานรางกายเพื่อทำใหรางการไดกินอาหารที่ประโยชนถูกอนามัย 

ตัวแปรที่ 30 ความรูยาหรือวิตามิน ความรูและการจัดยาหรือวิตามิน เพื่อใหผูสูงอายุรับประทานไดอยางตรงเวลา 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา ดานสุขภาพ สงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมเพื่อลด

ผลขางเคียงจากยา 

ตัวแปรที่ 31 ความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือความกังวล ความรูและความสามารถในการจัดการกับความ

เศราหรือความกังวล สอดคลองกับผลการวิจัยของ นิธิภัทร ธิตานนท (2563) ที่พบวา ดานสภาพจิตใจ หากมีสภาพจิตใจที่

เขมแข็งปราศจากความวิตกกังวลแลวปญหาทางรางกายก็ไมสำคัญอีกตอไป 

ตัวแปรที่ 32 การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ แผนการตรวจสุขภาพประจำปสำหรับผูสูงอายุ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปน

นเรศ กาศอุดม. (2561) ที่พบวา การพาไปรับการตรวจ สุขภาพอยางสม่ำเสมอผูสูงอายุชวยสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

     จากที่ผูศึกษาไดวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกทางการจัดการที่กระทบทั้งโดยตรงและโดยออม ทำใหเห็นความสำคัญของ

โอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือ รัฐบาลไดมีนโยบายเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพ
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ชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลใน

บาน สถานพักฟนและโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ

การเงินการคลังสำหรับการดูแลผูสูงอายุ  

   ในสวนของดานภัยคุกคามมีประเด็นที่พบคือ ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไว

โดยเฉพาะ มีแตกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการ คุมครอง และสงเสริมผูสูงอายุ อยูในกฎหมายหลายฉบับ เชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการ

และความชวยเหลือแกผูสูงอายุ เชน บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอใหไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ และสามารถสรุปองคประกอบคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ได 32 ตัวแปร 

ดังแสดงในภาพที่ 3 

 และสามารถสรุปองคประกอบการตลาดของรานอาหารเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีได 34 ตัวแปร ดัง

แสดงในภาพที่ 3  

     ผูศึกษาจะนำตัวแปรที่สังเกตไดทั้งหมดไปใชในการออกแบบแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลและนำมาประมวลผล โดยใชการ

รวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และพัฒนาเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพชวีิ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน ตอไปดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกิดจากการระดมสมองกับผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ผูที่สนใจในเรื่องดังกลาว สามารถนำตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดไปใชประโยชนไดเชนกัน 

 
 

ภาพที่ 3 องคประกอบคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่

เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

 

บรรณานุกรม  
 

กิตติวงค สาสวด. (2560). ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออก. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร, 11(2), 21-38. 

________. (2561). คุณภาพชีวิต. แหลงที่มา: https://s3.amazonaws.com/thai-health/คุณภาพชีวิต-quality-of-life,  

26 กุมภาพันธ 2565 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1985



ดวงใจ เชยชม และพรชัย เลื่อนฉวี. (2560). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศ

ไทย. วารสารการเมืองการปกครอง, 7(1), 207-227 

นันทิยา ใจเย็น. (2557). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุที่พิการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาไม อำเภอทามะกา 

จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นวรัตน ปญจธนทรัพย. (2562). การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ตองพึ่งพาตนเองในเขตอำเภอบานโปง จังหวัด

ราชบุรี. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

นิธิภัทร ชิตานนท. (2563). คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. 

วิทยานิพนธปริญญารัฐศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รัฐศาสตรและนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปนนเรศ กาศอุดม. (2561). บทบาทครอบครัวในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ในสถานการณการเปลี่ยนแปลง. วารสาร

เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต. 5(3), 300-310. 

พัชราภรณ พัฒนะ. (2560). คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เขาโรงเรียนผูสูงอายุจังหวัดสระบุรี. การคนควาอิสระการจัดการ

การสรางเสริมสุขภาพ. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

พัณณิน กิติพราภรณ. (2531). คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานระดับกลาง: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา. ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร

ศาสตร. 

พระมหาวิชัย ติบ๊กันเงิน. (2557). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายใุนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ภูมิวัฒน พรวนสุข. (2558). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดแพร. 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ. 

รุงทิวา ปนใจ, (2558). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของเจาหนาที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

นโยบายสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเเละสังคมแหงชาติ. (2550 ,มกราคม - มีนาคม). ผูสูงวัยชวยสังคมไทยอยูเย็นเปนสุขเเลวสังคมไทยให

อะไรกับผูสูงวัย. วารสารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจเเละสังคมแหงชาติ. ปที่ 2 (ฉบับที่ 1), 4-8. อางถึงใน พรกมล ระหาญ

นอก & สมยงค สีขาว. (2553). เเนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดเลยอยางยั่งยืน. วารสารวิจัยเเละพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 11(37), 111-121. 

สมคิด แทวกระโทก. (2560). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพื้นที่องคการบริหารสวนตำบล 

ในเขตอำเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา. วารสารชมุชนวิจยั, 11(1), 158-170 

เยาวภา ปฐมศิริกุล. 2554).  แบบจําลองปจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ

ไทย.  วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย. 34 (130): 14-35. 

ศิริ ฮามสุโพธิ์. (2543). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรงุเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส. 

ศิโรรัตน แกวมงคล. (2555). การพัฒนาคุณภาพชีวิต. แหลงที่มา: https://www. gotoknow.org, 26 กุมภาพันธ 2565 

________. (2557). นโยบายร ัฐบาลด านผ ู ส ูงอายุ . แหล งท ี ่มา : https://www.dop.go.th/th/laws/1/29/769,  26 

กุมภาพันธ 2565 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1986

https://www.dop.go.th/th/laws/1/29/769


Chen, J., Murayama, S., and Kamibeppu, K. (2010). Factors related to well-being among the elderly in 

urban China focusing on multiple roles. BioScience Trends. 

Maslow, Abraham M. 1954. Motivation and Personality. New York : Harper and Row. 

Scott, J.  2006.  Documentary Research.  Sage, London. 

UNESCO. (1978). Indicator of Invironment Qaulity and Quality of life. Research and Socail Science. No 

38. Paris: UNESCO.  

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1987



ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบขูองผูบรโิภคในเขต 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม2019 (COVID-19) 

Factors Affecting Decision Making On Consuming on BBQ and Shabu Restaurants in 

Bangkok & Perimeter Area During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปง

ยางและชาบูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) แยก

ตามปจจัยทางประชากรศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกผูที่เคยบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไดทำการเก็บขอมูลระหวางชวง เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 

2564 จำนวน 406 วิเคราะหขอมูลสถิติดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหคา  t-test, F-test 

และ LSD ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุดเทากัน 3 ดาน 

ประกอบดวยดานราคา ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพ สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ 

อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: การบริโภค, สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

Abstract 
 The main objective of this research is to study the marketing mix factors influencing consumer’s consuming BBQ & 

Shabu restaurants in Bangkok & perimeter area during corona virus disease 2019 (COVID-19) pandemic by demographic. 

Data collection period is between September to December 2021. The sample group used in this study were 406 

consumers who had used consuming on BBQ & Shabu restaurants in Bangkok & perimeter area during corona virus 

disease 2019. The statistical data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, statistical analysis 

of t-test, F-test and LSD. The study results show that most of the consumers considered the marketing mixed factors 

in general as the most important level, 3 aspects which consisted ‘price, personal and physical characteristics’. The 

results of the hypothesis study indicate that gender, Age, Education level focused on importance of marketing mixed 

factors with the statistical significant was at 0.05 

 

Keywords: Consumption, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 
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1. บทนำ 

     อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย คนสวนใหญตองการบริโภคอาหารที่มีรสชาติดี สะอาด และถูกตอง

ตามหลักโภชนาการ ซึ่งในปจจุบันสภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลง สงผลใหรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปดวย โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตของคนในเมืองใหญที่ตองใชชีวิตอยางเรงรีบ ทั้งการทำงาน การเดินทาง และ

การบริโภคอาหารในแตละมื้อของวัน รวมไปถึงการพักผอนและการสังสรรคหลังเลิกงาน หรือในวันหยุดเพื่อผอนคลาย

ความเครียด ปจจุบันรานอาหารสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลเหลานั้นไดอยางครบถวน ไมเพียงแตเปนแค

สถานที่ใหบริโภคอาหารเทานั้น แตยังใชเปนสถานที่พักผอน พบปะสังสรรคระหวางครอบครัว เพื่อนฝูง หรือผูรวมงาน สงผล

ใหรานอาหารประเภทตางๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในเมืองใหญมากขึ้น ทำใหธุรกิจรานอาหารเกิดขึ้นเปน

จำนวนมาก เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่มีความเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง 

 ธุรกิจรานอาหารเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญตอภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ มูลคารวมของธุรกิจอาหารคิด

เปนรอยละ 4.7 ของภาคบริการทั้งหมดของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP ภาคบริการ) โดยสวนแบงทางการตลาดของ

ธุรกิจรานอาหารประเภท “ปงยางและชาบู” ครองสวนแบงการตลาดเปนอันดับ2 เห็นไดวาเปนที่นิยมของผูบริโภคอยางมาก

ในยุคปจจุบัน จึงทำใหผูประกอบการตางแขงขันกนัสรางกลยุทธทางการตลาด เพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดใหตนเองมาก

ขึ้น 

 เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ในป 2563 - 2564 ภาครัฐได

ยกระดับมาตรการการควบคุมและปองกันการระบาดของโควิดโดยไดออกมาตรการล็อกดาวน แมศบค.ไดคลายล็อกดาวนให

รานอาหารในพื้นที่สีแดงเขมเปดไดบางสวนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งมาตรการนี้ไดสงผลกระทบกับผูบริโภคและธุรกิจ

รานอาหารประเภทปงยางและชาบูเปนอยางมาก เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถนั่งบริโภคอาหารภายในรานไดดังเชนเคย โดยที่

รานอาหารประเภทปงยางและชาบู จุดเดนคือ ผูบริโภคสามารถนั่งประกอบอาหารและทานอาหารรวมกันเปนกลุมได มีการ

แชรอาหารซึ ่งกันและกัน เปนที ่พบปะสังสรรคกัน วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีใหเลือกบริโภคหลากหลาย ดังนั้น

มาตรการล็อกดาวนนี้จึงสงผลกับยอดขายธุรกิจรานอาหารประเภทปงยางและชาบูอยางเห็นไดชัด จึงเปนปญหาที่ทาทาย

สำหรับผูประกอบการธุรกิจอาหารประเภทปงยางและชาบูที่ตองแขงขันกันมากยิ่งขึ้นกวาเดิม และเรงหากลยุทธตางๆ มา

กระตุนยอดขาย เพื่อปรับตัวใหรอดตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

 ดังนั้น จึงเปนเหตุผลที่ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซ่ึง

การศึกษาปจจัยในครั้งนี้จะทำใหทราบถึงปจจัยที่กำหนดพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนผสมทางการตลาด เพื่อให

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารประเภทปงยางและชาบูใชเปนแนวทางเพื่อใหเขาใจพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค 

กำหนดนโยบายและทิศทางในการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันอีกทั้งยังเพิ่มยอดขายและเขาถึงผูบริโภคใหมากที่สุด ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 ในปจจุบัน 

และสามารถนำผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางใหกับผูที่ตองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยาง

และชาบู หรือธุรกิจรานอาหารประเภทอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดทำการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019  
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3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 แยกตามปจจัย

ประชากรศาสตร 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาดคือ เครื่องมือทางการตลาดที่องคกรมีจุดมุงหมาย เพื่อทำใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดใน

กลุมตลาดเปาหมาย และเปนตัวแปรที่สามารถควบคุมไดในทางการตลาดซึ่งหมายถึงการสนองความตองการที่เปนตัวแปรโดย

สามารถควบคุม และสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยกำหนด

สวนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7Ps ซึ ่งในการกำหนดกลยุทธการตลาด 

ประกอบดวยปจจัยดานตางๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ 

(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 

(Process) (Kotler and Armstrong , 2013) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 พฤติกรรมของผูบริโภค คือพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออก เชน การแสวงหา การใช การซื้อ การประเมินผล หรือการ

บริโภคสินคาหรือบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดการณวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได เปนการศึกษาถึงการตัดสนิใจ

ของผูบริโภคในการใชทรัพยา เชน เงิน เวลา และขีดความสามารถที่มีอยู เพื่อบริโภคสินคาหรือบริการตางๆ (Schiffman and 

Kanuk, 1987) 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน เชน การรับรู แรงจูงใจ ทัศนคติและการเรียนรูบุคลิกภาพ โดย

กระบวนการตัดสินใจซื้อมีองคประกอบของการตัดสินใจ 5 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ 

 1. การรับรูปญหา หรือการตระหนักตอความตองการ (Problem recognition) 

 2. การคนหาขอมูล หรือการแสวงหาขอมูล (Information Search)  

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) (Kotler and Keller, 2012) 

แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร 

 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ลักษณะ

โครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทำงาน เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ใน

หนวยงานหรือในองคกรตางๆ ซึ่งประกอบดวยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตางๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่

แตกตางกันโดยมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของแตละบุคคล (วชิรวัชร งามละมอม, 

2558) 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 วิชยา ทองลัพท (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทชาบูของผูใช

บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทชาบู 

โดยเรียงตามลำดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานบุคคลากร กระบวนการและความสะอาด ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
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สงเสริมการตลาด และปจจัยดานผลิตภัณฑ สำหรับปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายและลักษณะทางกายภาพ และปจจัย

บริการสงถึงบาน ไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการราน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีความแตกตางกันใน

ดานระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทชาบูที่แตกตาง

กัน 

 สัณหจุฑา จารูญวัฒน (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก(Food Truck) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคา ปจจัยดานความ

สะดวกในการเดินทางและราคาผลิตภัณฑเมื่อเทียบกับรานอื่น ปจจัยดานความมีเอกลักษณทางกายภาพ ปจจัยดานการ

นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของ Food Truck 

ปจจัยดานความโดดเดนและความหลากหลายของผลิตภัณฑ และปจจัยดานพนักงาน โดยในสวนของลักษณะประชากรศาสตร 

พบวาลักษณะเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ศรัณภัสร พูลสุวรรณสิน (2563) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานคาเฟ อเมซอนของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดาน

อายุ และดานรายไดเฉล่ียตอเดือนไมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ กาแฟจากรานคาเฟ อเมซอนในปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา และดานอาชีพสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

กาแฟจากรานคาเฟ อเมซอน ในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานอายุ 

ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในปจจัย

สวนประสมทางการตลาดดานราคาตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานระดับการศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนไม

สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนายตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และดานอาชีพ สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจำหนายตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดาน

รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาดตางกัน 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

          ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                                                       (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ (Gender) 

2. อายุ (Age) 

3. ระดับการศึกษา (Education) 

4. อาชีพ (Occupation) 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Income) 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. ชองทางการจดัจำหนาย (Place) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ดานบุคลากรในการใหบริการ (People) 

6. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 

7. ดานองคประกอบทางกายภาพ (Physical 

evidence) 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

3. วิธีการศึกษาการสุมตัวอยางการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้คำนวณหากลุมตัวอยาง โดยใชกลุมตัวอยางจากผูที่เคยบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (เดือนมีนาคม2563

ถึงปจจุบัน) ซึ่งผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยไดกำหนดระดับความคลาดเคลื่อนไวที่ 5% โดยคำนวณ

จากสูตรของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดกลุมตัวอยางที ่เหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง เพื ่อความสะดวกในการ

ประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล จึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ทำการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งส้ิน 406 ตัวอยาง โดยใชการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ มาจากที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยจะใหกลุมตัวอยางทา

แบบสอบถามโดยตรง และสงแบบสอบถามออนไลนผานทาง Google form และการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง 406 ชุด 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ มาจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีการรวบรวมไว เชน หนังสือเอกสารวารสาร วิทยานิพนธ การ

คนควาอิสระ เปนตน 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) แบงออกไดเปน 2 

สวน คือ 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ใชเพื่ออธิบายปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps 

และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก แจกแจงความถี่ Frequency คา

รอยละ Percentage คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน ใชวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งก็คือขอมูลดานประชากรณศาสตร

กับตัวแปรตาม คือปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของ

ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19 โดย

ใชการทดสอบดวยคา t-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 

- ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง2กลุมโดยใชสถิติt-testที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

- ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

- ทดสอบความแตกตางระหวางคู เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช LSD (Least Significant 

Difference)
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

4.1 ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางจำนวน 406 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุ 31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 15,001-30,000 บาท    

 

ตารางที่1  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

             (n=406) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 𝒙𝒙� S.D. แปลผล 

1. ดานผลิตภัณฑ  4.08 0.50 มาก 

2. ดานราคา 4.13 0.53 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 3.96 0.58 มาก 

4. ดานการสงเสรมิการตลาด 3.97 0.59 มาก 

5. ดานบุคคล 4.13 0.61 มาก 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 3.94 0.56 มาก 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 4.13 0.57 มาก 

รวม 4.05 0.48 มาก 

จากตารางที่1 พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณา รายดาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปนอย ไดแก ดานราคา ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.13 รองลงมา คือ ดาน

ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.96 และอันดับสุดทายดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ตามลำดับ 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ดานผลิตภัณฑ   -  - - 

ดานราคา   - - - 

ดานชองทางการจัดจำหนาย   - - - 

ดานการสงเสริมการตลาด  - - - - 

ดานบุคคล   - - - 

ดานลักษณะทางกายภาพ    - - 

ดานกระบวนการใหบริการ    - - 

ภาพรวม    - - 

หมายเหตุ:  แตกตางกัน, - ไมแตกตางกัน 
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จากตารางที่2 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา  

เพศที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและ

ชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

อายุที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและ

ชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05                   

ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภท

ปงยางและชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 (COVID-19) ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผู บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ผูวิจัยสามารถ

อภิปรายผลตามผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย ไดดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ซึ ่งผลการศึกษาสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ วรายุทธ สุขผล (2563) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑในชวงวิกฤต Covid-19 ของผูบริโภค ในจังหวัด

นนทบุรี ที่พบวา ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑในชวงวิกฤต Covid-19 ตางกัน และ

สอดคลองกับแนวคิดของภาวิณี กาญจนาภา (2554) ที่กลาววาเพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมและความสนใจในการบริโภคที่

ตางกันทั้งในดานพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคารวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตัดสินใจในส่ิงตางๆ ที่ไมเหมือนกันผูประกอบการจึง

ควรใหความสำคัญในการนำความแตกตางดานเพศไปปรับใชในการออกแบบสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภค

รานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค 

กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ในดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับผลการวิจัยของกรรญา เสริม

ศักดิ์ศศิธร (2563) ไดศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟตชาบูชิ 

ของพนักงานในเขตนิคมอมตะนคร ชลบุรี ที่พบวาปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุที่แตกตางกันสงผลใหพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานอาหารบุฟเฟต ชาบูชิ ที่แตกตางกัน โดยผลการวิจัยในสวนนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยครั้งนี้ 

และสอดคลองกับผลการวิจัยของไวรรณิศา  เสาวรส (2564) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่สงผลตอการเขาใชบริการรานยางเนย สาขาราชมงคลคลอง 6 ในเขตคลองหลวง พบวา ปจจัยดานอายุที่แตกตาง

กันสงผลตอความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตาง 

กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ 

ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับผลการวิจัยของผลการวิจัยของวิชยา 

ทองลัพท (2559) ทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารประเภทชาบูของผูใชบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหาร
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ประเภทชาบู ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานสวน

ประสมทางตลาด พบวาผู ใชบริการที่มีความแตกตางกันในดานระดับการศึกษา มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ

รานอาหารประเภทชาบูที่แตกตางกันและสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ที่ไดกลาวการศึกษาเปนการ

ไดรับความรูเปนสิ่งที่มีอิทธิพลในการใชชีวิต โดยบุคคลที่มีการศึกษาที่แตกตางกันจะสงผลใหมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคาและบริการที่แตกตางกันออกไป 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมแตกตางกัน เนื่องจากกลุมลูกคาในแต

ละอาชีพอาจมีความกังวลใจในการบริโภคอาหารภายใตแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 จึงสงผลใหอาชีพที่

ตางกันสงผลตอการเลือกบริโภคไมแตกตางกนั ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของสัณหจฑุา จำรูญวัฒน (2559) ไดศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก(Food Truck) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา

ลักษณะประชากรศาสตร ดานอาชีพที่แตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารประเภทฟูดทรัก (Food 

Truck) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน เนื่องจาก

รานอาหารประเภทปงยางและชาบูในปจจุบันมีการทำการตลาดในดานราคาเพื่อเพิ่มการแขงขันทำใหมีราคาที่ไมแตกตางกัน

มากนัก จึงสงผลใหกลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกันมีผลตอการเลือกบริโภคไมตางกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัย

ของศรัณภัสร พูลสุวรรณสิน (2563) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานคาเฟ อเมซอนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ดานอายุ และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานคาเฟ อเมซอน 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค ชวงกอนสถานการณการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อรับประทานอาหาร คิดเปนรอยละ 

31.35 และมีความถี่ในการใชบริการเดือนละ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.09 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจาย 401-600 

บาท คิดเปนรอยละ 32.27 มีจำนวนผูใชบริการ 3-4 คน คิดเปนรอยละ 44.58 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการกับเพื่อน/

เพื่อนรวมงาน คิดเปนรอยละ 42.61 ใชบริการชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 46.31 รองลงมา ซึ่งกลุมตัวอยางสวน

ใหญใชบริการครั้งละ 1-2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 74.88 โดยชำระเงินผานบัตรเครดิต/บัตรเดบิตคิดเปนรอยละ 49.51 กลุม

ตัวอยางสวนใหญชื่นชอบวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 32.05 และมีเหตุผลในการใชบริการเนื่องจากรสชาติของอาหาร คิดเปนรอย

ละ 27.57 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับประทานที่

ราน คิดเปนรอยละ 64.78 โดยใชบริการไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 64.53 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจาย 

201-400 บาท คิดเปนรอยละ 35.71 และมีจำนวนผูใชบริการ 1-2 คน คิดเปนรอยละ 49.26 กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ

กับครอบครัว คิดเปนรอยละ 48.77 โดยใชบริการชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย คิดเปนรอยละ 63.79 และกลุมตัวอยางสวนใหญ

ชำระเงินผานบัตรเครดิต/บัตรเดบิต คิดเปนรอยละ 35.71 ซึ่งสั่งซื้อผาน Application Delivery คิดเปนรอยละ 51.48 โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลารอคอย ไมเกิน 45 นาที คิดเปนรอยละ 41.13 นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญนำรายการ

อาหารที่ส่ังซื้อมาประกอบเอง คิดเปนรอยละ 57.88 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูในชวงการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางใหระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1995



ใหม 2019 อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานราคา ดานบุคคล และดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากันคือ 

4.13 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ดานชองทางการ

จัดจำหนาย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 และอันดับสุดทายดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.94 ตามลำดับ 

ปจจัยทางประชากรศาสตร สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด สรุปไดดังนี้ 

1. เพศที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและ

ชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

2. อายุที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและ

ชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-

19) ในดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหาร

ประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019 (COVID-19) ในดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                                      

4. อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยาง

และชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) ไมแตกตางกัน                                                      

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภครานอาหาร

ประเภทปงยางและชาบูของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019 (COVID-19) ไมแตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารประเภทปงยางและชาบูในชวงการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) โดยส่ังซื้อผาน Application Delivery  เพิ ่มมากขึ ้นอีกทั ้งยัง

นิยมซื้ออาหารเพื่อนำมาประกอบเอง ดังนั้นผูประกอบการรานอาหารประเภทปงยางและชาบูจึงควรมีการปรับตัวเพื่อให

สอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยนำเสนอชองทางการขายแบบออนไลนและ Delivery เพื่อใหผูบริโภค

สามารถเขาถึงรานคาไดงายขึ้น และเปนการเพิ่มยอดจำหนายภายในรานมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางใหความเห็นระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ดานราคา

มากที่สุด ดังนั้น ผูประกอบการควรทำการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ อยางสม่ำเสมอเพื่อดึงดูดผูบริโภคใหเขามาใช

บริการ พิจารณาโดยแบงตามกลุมและอายุเชน ชวงพักกลางวันจัดโปรโมชั่น Set Lunch 

แกพนักงานบริษัท ชวงบายจัดโปรโมชั่นแกนักเรียนนักศึกษา หรือในวันหยุดเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษแก

ลูกคากลุมที่มาเปนครอบครัวหรือคูรัก มีการทำการตลาดดึงดูดลูกคาใหมโดยการAdd Line เพิ่มเพื่อน หรือกดLike page 

Facebook เพื่อรับสิทธิ์สวนลดราคาพิเศษ ทั้งนี้ผูประกอบการควรรักษาฐานลูกคากลุมเดิมไวดวยเชนกัน โดยการจัดทำระบบ

Member เพื่อสะสมและแลกคะแนนเพื่อใชเปนสวนลดคาอาหาร นอกจากนี้มีการทำประชาสัมพันธรานโดยผานสื่อโซเชียล 

โดยใหลูกคาถายรูปและทำการโพสต แชรหรือ Check in รานและตั้งคาเปนสาธารณะ เพื่อชวยประชาสัมพันธรานไปยังกลุม

เพื่อนหรือกลุมคนรูจัก และควรมีการจัดโปรโมชั่นรวมกับผูถือบัตรเครดิตและคายมือถือตางๆดวย 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

1996



3. ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแกดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดังนั้นผูประกอบการควรนำผลวิจัยไปใชในการออกแบบสวนประสมทางการตลาด เพื่อชวยกำหนดกลุมเปาหมายใหมีความ

ชัดเจนขึ้น เปนการดึงดูดใหผูบริโภคมีการตัดสินใจเลือกบริโภคเพิ่มขึ้น เปน การกระตุ นยอดขายสรางรายไดใหกับทางราน 

และเพื่อวางแผนกลยุทธเพื่อนำประโยชนไปใชใหสูงสุดกับธุรกิจ โดยทำการประชาสัมพันธรานอาศัยสื่อออนไลนที่สามารถ

เขาถงึกลุมลูกคาไดงาย และมีประสิทธิภาพอยางมากในปจจุบัน เพราะผูบริโภคมีพฤติกรรมอานรีวิวเพื่อคนหาขอมูลและ

เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการควรเนนการทำการตลาดผานสื่อโซเชียล โดยทำการทำรีวิว

เมนูอาหารภายในราน ผานทางFacebook, Instagram, เว็บไซตพันทิป หรือเว็บไซตอาหารยอดนิยมอยางเชน Wongnai เปน

ตน 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาตัวแปรอื่นๆที่ใชในการศึกษาวิจัยใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน ศึกษาในการกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภค หรือความตองการของผูบริโภคเพิ่มเติม โดยสามารถศึกษาผานระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพเพื่อใหทราบขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น  

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบรกิารรานอาหารประเภทปงยางและชาบูที่สงผลตอในดานความพึงพอใจ 

เพื่อนำขอมูลมาปรับใชในการวางกลยุทธ รักษาลูกคาเดิม และขยาย/เพิ่มลูกคาตอไปในอนาคต 

3. การเปลี่ยนพื้นที่ในการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อศึกษาความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่เพื่อนำขอมูล

หลากหลายมารวมกัน และการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของกับรานอาหารประเภทปงยางและชาบู 
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ผลกระทบดานกฎหมายตอราคาหุนกลุมน้ำตาลทรายไทย 

กอนและหลังยกเลิกพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทรายไทย 

(Legal Effects on the Thai Sugar Industry Group Index during the period 

before and the period after in the Repeal of the SUGARCANE AND SUGAR 

ACT)  
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บทคัดยอ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายไทยในชวงกอนและหลังการ

เปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. ออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 จากเดิมที่รัฐบาลเปนคนกำหนดราคาขายน้ำตาลขั้นต่ำในประเทศ เปน

อางอิงราคาน้ำตาลตามตลาดโลก สงผลใหราคาน้ำตาลในประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง โดยการศึกษาในครั้งนี้จะ

อางอิงกลุมตัวอยางจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปจจัยที่ศึกษาประกอบดวย 

ปจจัยในประเทศ คือ ราคาขายน้ำตาลในประเทศ ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาหลักทรัพยฯ ดัชนีคาระวางเรือ และปจจัย

ตางประเทศ คือ อัตราแลกเปลี่ยน USD ตอ THB ราคาขายน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 ราคาขายน้ำตาลทรายดิบ

นิวยอรค No.11 ราคาเอทานอล และราคาน้ำมันดิบ  

คำสำคัญ: ดัชนีราคาหลักทรัพยของหุนน้ำตาล, พ.ร.บ. อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย, ราคาน้ำตาล 

 

Abstract 

 

This study aims to conduct an investigation on changes in the Thai sugar industry during the period 

before and the period after the repeal of the SUGARCANE AND SUGAR ACT B.E. 2527. Before the act was 

repealed, Thai government set the minimum sugar price in the country. After the repeal, local sugar price 

was floated in consistency with world sugar prices.  As a result, local sugar price in Thailand has become 

much more volatile.  This study on sugar companies from the Stock Exchange of Thailand and factors in 

domestic such as local sugar price, Thai Consumer Price Index, SET Index, and Baltic Dry Index, and foreign 

such as Exchange rate, London white sugar No.5 price, New York raw sugar No.11 price, Ethanol price, and 

Crude oil price. 

Keywords: Sugar Price Index, ACT, Thai Sugar Industry, Sugar Price 
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1. บทนำ 

อุตสาหกรรมน้ำตาลเปนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ มากมาย 

โดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากการใชวัตถุดิบในประเทศที ่แปรรูปเปนผลิตภัณฑน้ำตาล เพื ่อตอบสนองความตองการ

ภายในประเทศ และยังมีผลผลิตสวนเกินสามารถสงออกสามารถสรางรายไดใหกับโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไรออย 

น้ำตาลจึงเปนพืชเกษตรที่มีพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทรายเปนกลไกในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ  

เดิมประเทศไทยมีการอุดหนุนเกษตรกรชาวไรออย และโรงงานน้ำตาลในรูปแบบที่หลากหลาย เชน อนุมัติใหจายเงิน

เพิ่มใหชาวไรออย การปลอยเงินกูจากภาครัฐในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การอุดหนุนและสงเสริมปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรชาวไร

ออย การจัดทำระบบแบงปนผลประโยชนโดยเกษตรกรชาวไรออยไดรับผลประโยชนที่รอยละ 70 และโรงงานน้ำตาลที่รอยละ 

30 ซึ่งการกำหนดรูปแบบจัดสรรผลประโยชนที่ผูมีสวนเกี่ยวของยอมรับรวมกัน อาจชวยลดความขัดแยงและทำใหอำนาจ

ตอรองระหวางเกษตรกรและโรงงานน้ำตาลมีความสมดุลมากขึ้น (โรจนลักษณ ปรีชา, มนัสชัย จึงตระกูล, คมสันติ์ ศรีคงเพ็ชร, 

วัชรพงศ รัชตเวชกุล 2561) 

การปรับเปลี่ยนทางดานกฎหมาย สงผลใหปจจุบันราคาจำหนายน้ำตาลในประเทศเปลี่ยนจากราคาคงที่ เปนราคา

ลอยตัวตามราคาน้ำตาลตลาดโลก ซึ่งอางอิงราคาน้ำตาลทรายขาวที่ตลาดลอนดอน No.5 บวกดวยคาพรีเมี่ยม หรือสวนเพิ่ม

ทางการตลาดในการขายน้ำตาลไทยใหกับผูซื้อในตางประเทศ โดยคาพรีเมี่ยมอาจเปนบวกหรือลบ ขึ้นอยูกับราคาน้ำตาลใน

ตลาด ณ วันทำการสงออก และระดับคุณภาพน้ำตาล กอนปรับมาเปนสกุลเงินบาท ซึ่งราคาที่ไดจะเปนราคาฐาน หรือราคา

ขั้นต่ำ (Minimum price) ในการจำหนายน้ำตาลในประเทศในแตละเดือน สงผลใหรายไดจากการจำหนายน้ำตาลมีความไม

แนนอน รวมไปถึงการยกเลิกระบบโควตาน้ำตาล (Quota system) สงผลใหรายไดของโรงงานน้ำตาลลดลงอยางมีนัยสำคัญ    

จากที่กลาวมาขางตน การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื ่อศึกษาปจจัยในประเทศ ไดแก ปจจัยดานราคาน้ำตาลภายในประเทศกอนและหลังการเปลี ่ยนแปลง

พระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 จากเดิมเปนราคาขั้นต่ำที่กำหนดจากภาครัฐเปล่ียนมาเปนแบบลอย

ตัวอางอิงราคาน้ำตาลตลาดโลก ดัชนีคาระวางเรือ ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศและดัชนีราคาหลักทรัพย

แหงประเทศไทย วามีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนในกลุมน้ำตาลอยางไร ทั้งในทิศทางและขนาดความสัมพันธ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยตางประเทศ ไดแก ราคาน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 ราคาน้ำตาลทรายดิบนิวยอรค No.11 

ราคาเอทานอล ราคาน้ำมันดิบโลกและอัตราแลกเปลี่ยนวามีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนในกลุมน้ำตาลอยางไร 

ทั้งในทิศทางและขนาดความสัมพันธ 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     แนวคิดและทฤษฎีทางดานอุปสงค อุปทานตอราคาน้ำตาล 

ปริมาณความตองการสินคา และบริการที่ผูซื ้อตองการเปนตัวกำหนดอุปสงค (demand) ซึ่งมีตัวแปรที่กำหนด

ปริมาณความตองการซื้อหลายปจจัย เชน ราคา ชวงเวลาความตองการสินคา พฤติกรรมของผูบริโภค หรือรายไดของผูบริโภค 

ทั้งนี้ปจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลตอความตองการซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค คือ ปจจัยดานราคา หากราคาสินคาหรือ

บริการสูงขึ้น สงผลตอความตองการซื้อสินคา อาจจะซื้อสินคาในปริมาณที่ลดลง ในทางตรงกันขามหากราคาสินคานั้นลดลง 

ความตองการซื้อสินคาและบริการจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น หรือเรียกวาอุปสงคตอราคา (Price demand) และอุปทาน (Supply) 

คือปริมาณความตองการขายสินคาและบริการที่ผูขายตองการ โดยอุปทานมีปจจัยที่กำหนดความตองการขายสินคาและ

บริการหลายปจจัย เชน ราคาของสินคา ตนทุนการผลิต จำนวนผูขายสินคาหรือบริการ ซึ่งราคาและปริมาณการขาย มี

ลักษณะเปนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อความตองการของผูซื้อ และความตองการของผูขาย ไดทำการตกลงยินดทีี่จะแลกเปล่ียน
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สินคา และบริการ ณ ระดับราคาตางๆ โดยที่ปจจัยอื่นคงที่ จุดที่เกิดขึ้นนี้เปนจุดดุลยภาพของตลาด (Alfred Marshall 

(1842–1924), Bannock G., R.E. Baxter, and R. Rees. (1985), N. Gregory Mankiw (2004)) 

สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลโลก อางอิงราคาน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 (London) หรือราคาน้ำตาลทรายดิบ

นิวยอรค No.11 (New York) โดยจอหน เมยนารด เคนส เปนผูริเริ่มแนวคิดดานนโยบายการคลังวารัฐบาลควรเขามามี

บทบาทในการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจ ชวยในการสงเสริมใหเศรษฐกิจมีการเติบโต และมีเสถียรภาพ ซึ่งในประเทศไทย

ชวงแรกที่มีอุตสาหกรรมน้ำตาล เกิดปญหาไมสามารถตกลงราคากันได เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำตาลทรายของโลก 

รัฐบาลจึงตองเขามามีบทบาทในการกำกับดูแล จึงทำใหเกิดแนวทางในการจัดทำการแบงปนผลประโยชนขึ้น  

อยางไรก็ตาม การที่ภาครัฐเขามามีบทบาทแทรกแซงราคาน้ำตาล ขัดตอขอตกลงทางการคาโลก จึงมีการแกไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการแกไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรบัปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมออย และ

น้ำตาลทรายทั้งระบบ (2561 น.20-21) โดยตัดเงินอุดหนุนจากรฐับาล แกไขการหักสวนตางที่เกิดขึ้นของราคาออยขั้นสดุทาย 

และยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายในการกำหนดราคาขายน้ำตาลในประเทศ โดยกำหนดใหราคามี

การเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำตาลตลาดโลก อางอิงราคาน้ำตาลทรายขาวที่ตลาดลอนดอน No.5 บวกดวยคาพรีเมี่ยมสำหรับ

การจำหนายน้ำตาลทรายขาวในประเทศ และน้ำตาลทราบดิบอางอิงตลาดนิวยอรค No.11 เพื่อใชในการรักษาเสถียรภาพของ

ระบบอุตสาหกรรมออย และน้ำตาลทรายวาดวยการจัดเก็บเงินจากการจำหนายน้ำตาลทรายขาวภายในราชอาณาจักรเขา

กองทุนออย และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 โดยใหสำนักงานคำนวณสวนตางที่เกิดขึ้นจากการสำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาล

ทรายภายในราชอาณาจักรที่ขายไดจริงในหนึ่งเดือน กับราคาเฉลี่ยของราคาน้ำตาลทรายขาวลอนดอน หมายเลข 5 บวกพ

รีเมียมน้ำตาลทรายไทยที่เกิดขึ้น และประกาศสวนตางภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ยังใหทางกระทรวงอุตสาหกรรม ทำ

การปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายวาดวยออยและน้ำตาลทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564  

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2561) ไดใหขอมูลเพิ ่มเติมวาหลังจากการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาล การ

เปล่ียนแปลงครั้งนี้ทำใหใชวิธีนำราคาหนาโรงงานมาลบกับราคาตลาดโลก คือราคาน้ำตาลทรายขาวลอนดอน หมายเลข 5 

บวกพรีเมียมน้ำตาล และโรงงานสงสวนตางเขากองทุน แตหากราคาหนาโรงงานต่ำกวาราคาตลาดโลกก็ไมตองทำการสงเงิน

เขากองทุน ผลจากการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศที่จำหนายหนาโรงงาน ทำใหราคาขายปลีกลดลง เพราะมีการยกเลิก

การเรียกเก็บเงินสวนตาง 5 บาทตอกิโลกรัม แตบวกคาไทยพรีเมียม ดังนั้นราคาขายน้ำตาลทรายขาวปลีกจะลดลงมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับราคาน้ำตาลทรายขาวลอนดอน หมายเลข 5  

 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ 

ณัทชนก แซเบ (2562) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน 10 บริษัท ตั้งแต พ.ศ. 2552 -พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 10 ป โดยศึกษาปจจัยอัตราเงินเฟอ 

ราคาน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส ราคาทองคำ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมดาวนโจนส ดัชนี

ราคาผูบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางคาเงินบาทตอดอลลาร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

และราคาถานหิน ทำการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระโดยใช correlation matrix และทำการวิเคราะหดวยวิธี

สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple linear regression) จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

พลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแก ราคาน้ำมันดิบเวสตเท็กซัส ราคาทองคำ ดัชนีราคา

ผูบริโภค ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ อัตราแลกเปล่ียนระหวางคาเงินบาทตอดอลลาร ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และ

ราคาถานหิน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  
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นาวิน วรรณุปถัมภ และพันธิตรา ปทมานนท (2560) ไดทำการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอดัชนีหลักทรัพย

หมวดธุรกิจเกษตร การศึกษาครั้งนี้ไดทำการเก็บขอมูลรายเดือน ตั้งแตมกราคม 2555 ถึงธันวาคม 2559 ระยะเวลา 60 เดือน 

โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple linear regression) ตัวแปรอิสระที่ไดทำการศึกษาไดแก ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทตอดอลลาร ดัชนีราคาหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ปริมาณการสงออกสินคาเกษตร และดัชนีราคาผูบริโภค ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอ

ดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจเกษตรที่มีผลกระทบไดแก ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับตัวแปรตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและดัชนีราคาผูบริโภค มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามอยางมี

นัยสำคัญ 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูศึกษา จึงไดทำการศึกษาผลกระทบของ

ปจจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอดัชนีหุนกลุมน้ำตาลทรายในประเทศไทย กอนและหลังการเปลี่ยนแปลง

พระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 โดยใชวิธีการสรางสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressions) ดวยวิธี

กำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Lease Square) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ดัชนีหุนกลุมน้ำตาล (Sugar Price Index) ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี 4 หลักทรัพยดวยกัน ไดแก หลักทรัพย BRR หรือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย จำกัด 

(มหาชน) หลักทรัพย KTIS หรือ บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย KSL 

หรือ บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน) และหลักทรัพย KBS หรือ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) โดยนำ

หลักทรัพยทั้ง 4 หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนตัวอางอิงของดัชนีกลุมธุรกิจน้ำตาล  

ปจจัยในประเทศ  

1. ราคาขายปลีกนำ้ตาลทรายในประเทศ 

2. ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ 

3. ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. ดัชนีคาระวางเรอื 
 

ปจจัยตางประเทศ  

1. อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

2. ราคาขายน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 

3. ราคาขายน้ำตาลทรายดิบนวิยอรค No.11 

4. ราคาเอทานอล 

5. ราคาน้ำมัน WTI 
 

 

 

ดัชนีหุนกลุมน้ำตาล (Sugar) 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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วิธีการคำนวณโดยใชวิธีถวงน้ำหนักดวยมูลคาตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted) ดวยการ

เปรียบเทียบมูลคาตลาดในวันปจจุบันของหลักทรัพย (Current Market Value) กับมูลคาตลาดหลักทรัพย ณ วันฐาน (Base 

Market Value ) ซึ่งใชขอมูลเดือนมกราคม 2557 เปนวันฐาน เปนการนำมูลคาตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพยทั้งหมดที่

เปนองคประกอบของดัชนี ณ วันที่คำนวณ หารดวยมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยทั้งหมดที่เปนองคประกอบของดัชนี 

ณ วันฐาน 

𝜀𝜀𝑖𝑖แบบจำลองสมการของการศึกษา 

Sugar Index = a + b1DM + b2 CPI + b3 SET + b4BDI+ b5EX + b6LD + b7NY + b8ETN + b9OIL +  

 

โดยที่ 

Sugar Index หมายถึง ดัชนีหุนกลุมน้ำตาล (Sugar) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

DM  หมายถึง ราคาน้ำตาลในประเทศ  

CPI  หมายถึง ดัชนีราคาผูบริโภคภายในประเทศ (Consumer Price Index) 

SET  หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Set Index)                   

BDI  หมายถึง ดัชนีคาระวางเรือ (Baltic Dry Index) 

EX  หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

LD  หมายถึง ราคาขายน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 

NY  หมายถึง ราคาขายน้ำตาลทรายดิบนิวยอรค No.11 

ETN  หมายถึง ราคาเอทานอล 

𝜀𝜀𝑖𝑖OIL  หมายถึง ราคาน้ำมันดิบ 

  หมายถึง คาความคลาดเคล่ือน 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

ผลการวิเคราะหตัวแปรที่ศึกษาโดยใชสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพื่อใหผลการวิเคราะหขอมูลมีความนาเชื่อถือ จึงไดทำการตรวจสอบปญหาทางสถิติดวยวิธีตางๆ ไดแก การทดสอบ

ความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) การทดสอบปญหา multicollinearity ดวยวิธีการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) และการทดสอบคา Variance Inflation Factor (VIF)    การทดสอบปญหา Autocorrelation 

ดวยวิธ ีDurbin-Watson (D.W.)  และ การทดสอบปญหา Heteroskedasticity สรุปการทดสอบได ดังนี้ 

การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบความนิ่งของขอมูล เนื่องจาก

ขอมูลที่นำมาใชเปนขอมูลอนุกรมเวลา ซึ่งประกอบดวยขอมูลในอดีต ทำใหตัวแปรมีลักษณะไมนิ ่ง (Non-stationary) 

กลาวคือ คาเฉลี่ย (Mean) และคาความแปรปรวน (Variance) มีคาไมคงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป หากตัวแปรมีลักษณะไมนิ่ง จะ

ทำใหการประมาณคาในแบบจำลองเกิดปญหาความสัมพันธที่ไมแทจริง ดังนั้น จึงตองทำการทดสอบความนิ่งของขอมูลโดย

การทดสอบย ูน ิทร ูท ด วยว ิธ ี  Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) ของ Dickey & Fuller (1979, 1981) โดยใช  

Regression Model ดวยวิธี OLS ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 โดยกำหนดสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้ 

 

H0  : ρ = 0    (Non-Stationary) 

H1 : ρ < 1 ; -1 < ρ < 1  (Stationary) 
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โดยจากการคำนวณดวยโปรแกรมทางสถิติ Eviews จะไดผลการทดสอบตามตารางที่ 4.1 ดังนี้ 

ตารางที่  4.1 ตารางแสดงผลการทดสอบ Unit Root ดวยวธิ ีAugmented Dickey-Fuller Test (ADF) 

โดยในการทดสอบสมมติฐาน หากคา Prob. นอยกวาระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จะถือวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาตัวแปรดังกลาวมีลักษณะเปน Stationary ในทางกลับกัน หากคา Prob. มากกวา

ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จะถือวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาตัวแปรดังกลาวมีลักษณะเปน Non-Stationary 

ไดทำการแกปญหาโดยการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยคาสถิติ Variance Inflation Factor (VIF) 

โดยพิจารณาจากความนิ่งของขอมูลจากการทดสอบปญหาดวยวิธีunit root test ซึ่งทำการใส log ฐานธรรมชาติ ของตัวแปร

ที่มีความนิ่งของขอมูลในระดับ level และใส 1st difference ของลอการิทึม ของตัวแปรอิสระที่มีความนิ่งในระดับ 1st 

difference  ดังแสดงผลตามตารางที ่ 4.4 ซึ่งจะเห็นวาคา VIF ที่ไดมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระแตละตัวมี

ความสัมพันธกันในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหา Multicollinearity 

 

ผลการทดสอบคาสถิติ Variance Inflation Factor ดวยโปรแกรมทางสถิติ EVIEWs 
  DLOG(DM) DLOG(NY) DLOG(LD) DLOG(EX) LOG(ETN) DLOG(OIL) DLOG(BDI) DLOG(CPI) DLOG(SET)  

LOG(DM) - 3.20 3.03 1.33 1.31 1.76 1.27 1.50 1.42 

LOG(NY) 1.39 - 1.31 1.32 1.27 1.76 1.35 1.70 1.45 

LOG(LD) 1.34 1.34 - 1.33 1.30 1.74 1.35 1.69 1.42 

LOG(EX) 1.39 3.17 3.14 - 1.31 1.77 1.35 1.69 1.20 

LOG(ETN) 1.39 3.10 3.12 1.33 - 1.76 1.16 1.69 1.48 

LOG(OIL) 1.39 3.19 3.10 1.33 1.31 - 1.33 1.32 1.45 

LOG(BDI) 1.30 3.16 3.12 1.32 1.12 1.74 - 1.70 1.48 

LOG(CPI) 1.23 3.20 3.12 1.32 1.30 1.37 1.36 - 1.46 

LOG(SET) 1.33 3.13 3.02 1.08 1.31 1.73 1.36 1.67 - 

 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ กอนการ

เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 พบวาตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาอยางนอยหนึ่งตัวที่สงผลตอดัชนี

Variable 
ADF Test ที่ระดับ Level ADF Test ที่ระดับ 1st Difference 

Order of 

Integration 

t-Statistic Prob. Result t-Statistic Prob. Result I(d) 

        
        Index -2.288135  0.4319 Non-Stationary -6.480711  0.0000 Stationary I(1) 

DM -2.037299 0.5662 Non-Stationary -5.612182  0.0002 Stationary I(1) 

LD -1.186273  0.9018 Non-Stationary -6.269502  0.0000 Stationary I(1) 

NY -1.478765  0.8229 Non-Stationary -5.938942  0.0001 Stationary I(1) 

EX  0.010020  0.9953 Non-Stationary -4.716868  0.0022 Stationary I(1) 

ETN -3.822050  0.0239 Stationary    I(0) 

OIL -0.684243  0.9684 Non-Stationary -5.089479  0.0008 Stationary I(1) 

BDI -2.207159  0.4747 Non-Stationary -6.647043  0.0000 Stationary I(1) 

CPI -1.285091  0.8795 Non-Stationary -4.204457  0.0091 Stationary I(1) 

SET -1.416023  0.8433 Non-Stationary -6.181508  0.0000 Stationary I(1) 
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ราคาหุนกลุมน้ำตาล โดยคา R-squared เทากับ 0.596855 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลหรือสามารถรวมพยากรณ

ตัวแปรตาม ซึ่งก็คือดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ได เทากับรอยละ 59.69 สวนตางอีกรอยละ 40.31 อาจ

เกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดนำมาศึกษาในครั้งนี้ และมีคา Adjusted R-squared ที่เทากับ 0.501373 โดย

สามารถนำผลการวิเคราะหมาเขียนเปนแบบจำลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณสำหรับพยากรณตัวแปรตามไดดังนี้ 

Sugar Index = 17.86317 +  0.833412LOGDM** – 7.655359LOGCPI + 1.388140LOGSET** – 

0.041877LOGBDI + 1.653394LOGEX* + 0 . 563575LOGLD5 + 0.354653LOGNY11 + 0.069661ETN 

+0.288571LOGOIL** 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ หลังประกาศ

การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 พบวาตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาอยางนอยหนึ่งตัวที่สงผล

ตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาล โดยคา R-squared เทากับ 0.942072 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมดมีอิทธิพลหรือสามารถ

รวมพยากรณตัวแปรตาม ซึ่งก็คือดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ได เทากับรอยละ 94.2072 สวนตางอีก

รอยละ 5.7828 อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ไดนำมาศึกษาในครั้งนี้ และมีคา Adjusted R-squared 

ที่เทากับ 0.928352 และราคาน้ำตาลภายในประเทศ (DM) ไมมีนัยสำคัญตอตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาด

หลักทรัพยฯ หลังประกาศการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 โดยสามารถนำผลการวิเคราะห

มาเขียนเปนแบบจำลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณสำหรับพยากรณตัวแปรตามไดดังนี้ 

Sugar Index = 9.998927 – 0.008259DM – 5.208847LOGCPI** + 1.453541LOGSET** – 

0.100869LOGBDI** + 2.994518LOGEX** – 0.698798LOGLD* + 0.575500LOGNY* + 0.425684LOGETN** + 

0.116125LOGOIL** 

ผลจากการศึกษาพบวาเปรียบเทียบกอนและหลังการเปล่ียนแปลงกฎหมายตัวแปรที่มีผลตอระดับมูลคาอุตสาหกรรม

น้ำตาลในประเทศไทย สรุปไดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สรุปปจจัยที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดฯ ชวงกอนและหลังลอยตัวราคาน้ำตาล 

ปจจัยที่มีผลกระทบ 
อิทธิพลชวงกอน 

ลอยตัวราคาน้ำตาล 

อิทธิพลชวงหลัง 

ลอยตัวราคาน้ำตาล 

DM มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน ไมมีอิทธิพล 

LD ไมมีอิทธิพล มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขาม 

NY ไมมีอิทธิพล มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน 

EX มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน 

ETN ไมมีอิทธิพล มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน 

BDI ไมมีอิทธิพล มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขาม 

CPI ไมมีอิทธิพล มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขาม 

SET มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน 

OIL มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน 
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5.  สรุปผลการศกึษา 

ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 มี 4 ตัวแปรที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุน

กลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยปจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาล

ในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก ราคาน้ำตาลในประเทศ (DM) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาด

หลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ตามกฎอุปสงคและอุปทาน หากมีภาวะเกินดุลของน้ำตาลทั่วโลก หรืออุปทานมี

มากกวาอุปสงค ยอมสงผลตอราคา ทำใหราคามีการปรับตัวลดลง เพื่อใหสามารถระบายสินคาไดหมดตามรอบการผลิต ซึ่ง

หากบางปที่เกิดภาวะภัยแลง หรือภัยทางธรรมชาติสงผลใหปริมาณน้ำตาลเกิดการขาดดุล แตความตองการสินคายังเทาเดิม 

จะผลักดันทำใหราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น หมายถึงผลประกอบการของกลุมธุรกิจน้ำตาลจะ

เพิ ่มขึ ้นตามไปดวย จึงมีลักษณะความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากดัชนี

ราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯเปนสวนหนึ่งของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) หากราคาดัชนีราคา

หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ทำใหดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามเชนกัน 

ปจจัยตางประเทศที ่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนกลุ มน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 กอนการ

เปลี ่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 ไดแก อัตราแลกเปลี ่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ (EX) มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งจากทฤษฎี

การกำหนดอัตราแลกเปลี ่ยน และแตละประเทศมีทรัพยากรที่ไมเทากันจึงเกิดการแลกเปลี ่ยนโดยมีสื ่อกลางคืออัตรา

แลกเปลี่ยน โดยการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุนกลุม

น้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ยอมสงผลดีตอผลประกอบการ เนื่องจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯออน

คา จะทำใหการขายน้ำตาลไปยังตางประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทไดมากขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ

ดอลลารสหรัฐฯ แข็งคา จะทำใหการขายน้ำตาลไปยังตางประเทศเมื่อแลกเปลี่ยนเปนเงินบาทจะมีมูลคาลดลง และราคา

น้ำมันดิบ (OIL) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว เนื่องจากพลังงานเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงเปนกลุมอุตสาหกรรมขนาด

ใหญที่อยูในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจ 

ในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 พบวามี 8 ตัวแปรเปนปจจัยที่มีผลกระทบ

ตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยแบงเปนปจจัยภายในประเทศ 3 ตัวแปร และ

ตางประเทศ 5 ตัวแปร โดยปจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก ดัชนี

คาระวางเรือ (BDI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากดัชนีคาระวางเรือ (BDI) เปนตนทุนของการขายน้ำตาลไปยังตางประเทศ ซึ่งธุรกิจน้ำตาลมีสัดสวน

รายไดจากการขายน้ำตาลไปยังตางประเทศมากกวารอยละ 80 นั้นหมายความวา หากดัชนีคาระวางเรือมีการปรับราคา

เพิ่มขึ้น ตนทุนของการขายน้ำตาลไปยังตางประเทศก็เพิม่สูงเชนกนั ทำใหกำไรของธุรกิจมีสัดสวนทีล่ดนอยลง ซึ่งเปนปจจัยลบ

ตอราคาหลักทรัพยในกลุมธุรกิจน้ำตาล ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศ (CPI) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา

หุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากดัชนีราคาผูบริโภคใน

ประเทศสะทอนถึงราคาอุปโภคบริโภคในประเทศที่สูงขึ้น ทำใหความตองการสินคาลดลง ซึ่งน้ำตาลเปนสินคาอุปโภคบริโภค

ชนิดหนึ่ง เมื่อราคาสินคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ความตองการสินคาลดลง ผูบริโภคจะหาทางเลือกอื่นเพื่อมาทดแทนสินคาชนิด

นี้ โดยในปจจุบันมีสินคาทดแทนความจากน้ำตาลหลายชนิด นั้นทำใหเมื่อมีความตองการสินคาที่ลดลง จะสงผลกระทบตอผล

ประกอบการของธุรกิจน้ำตาลในทิศทางตรงกันขาม และดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากดัชนีราคาหุนกลุม
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น้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ เปนสวนหนึ่งของดัชนีราคาหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) หากราคาดัชนีราคาหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น ทำใหดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตามเชนกนั ปจจัยตางประเทศ

ที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก ราคาขายน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 (LD) มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลทรายขาวในชวงหลังจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนมา ธุรกิจน้ำตาลใน

ประเทศไทยมีผลกระทบหลังการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 และภาวะภัยแลง

ภายในประเทศ ทำใหดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับราคาขาย

น้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 (LD) โดยราคาขายน้ำตาลทรายดิบนิวยอรค No.11 (NY) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ

ดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การเพิ่มขึ้นของราคาขายน้ำตาลทรายดิบนิวยอรค 

No.11 (NY) สงผลกระทบมากกวาราคาขายน้ำตาลทรายขาวลอนดอน No.5 (LD) เนื่องจากประเทศไทยมีการสงออกน้ำตาล

ทรายดิบมากกวาน้ำตาลทรายขาว และการมีความสัมพันธของราคาขายน้ำตาลทรายดิบนิวยอรค No.11 (NY) กับดัชนีราคา

หุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอ

รายไดของบริษัท หากปริมาณน้ำตาลทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นก็จะสงผลกระทบตอราคา ทำใหราคามีการปรับตัวลดลง ซึ่งหากปริมาณ

น้ำตาลทั่วโลกยังไมเพียงพอตอความตองการตลาด ยอมสงผลใหราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐฯ (EX) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การ

สงออกน้ำตาลของประเทศไทยมีมากกวารอยละ 80 สัดสวนรายไดหลักมาจากการสงออก ดังนั้นสื่อกลางระหวางประเทศคือ

อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว การที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหุน

กลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีการออนคา จะสามารถแลกเปลี่ยน

กับมาเปนเงินบาทไดเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการสงออกเพิ่มขึ้น จะทำใหรายไดของบริษัทเพิ่มขึ้นตามไปดวย ราคาเอทานอล (ETN) 

มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก เอทานอล (Ethanol) เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลเพื่อมาผลิตเปนพลังงาน ซึ่ง

เปนรายไดหนึ่งของธุรกิจน้ำตาล หากราคาเอทานอลปรับเพิ่มขึ้น นั้นสงผลกระทบใหธุรกิจมีรายไดเพิ่มขึ้น จึงสงผลในทิศทาง

เดียวกันกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ราคาน้ำมันดิบ (OIL) ก็เชนเดียวกัน มีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกับดัชนีราคาหุนกลุมน้ำตาลในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก

พลังงานเปนปจจัยหลักที่ใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศเชนกัน ดังนั้นเมื่อ

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลกระทบตอภาพรวมทางเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนั้นมีผลกระทบตอหุนกลุมน้ำตาลที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสำคัญทั้งกอนและหลังยกเลิกพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย ดังนั้นเพื่อเปน

ขอมูลใหกับนักลงทุนในการศึกษาแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมน้ำตาลฯ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่

ตองการความรู หรือหนวยงานที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมน้ำตาล สามารถนำความรูและขอมูลการศึกษานี้ไปปรับใชเพื่อ

เพิ่มเติมความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติออยและน้ำตาล พ.ศ. 2527 และทิศทางในของดัชนีราคาหลักทรัพย
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แนวทางการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกช้ินบางใหญ 

The Approach To Building A Growth Strategy Of Bangyai  
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สหพัฒน เก้ือกูลพิพัฒน01 และ อัศวิณ ปสุธรรม1
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 Sahaphat Kuakunpiphat and Asawin Pasutham 

  

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกชิ้นบางใหญมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภคในการเลือกรานคาที่ใชเปนแหลงวัตถุดิบ เพื่อใหมั่นใจไดวา รานคานำเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการ และ เพื่อศึกษา

กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อใชพัฒนาศักยภาพของทางรานคาลูกชิ้นบางใหญ และเพิ่มยอดขายใหกับทาง

รานคา โดยใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณเชิงลึกและเก็บแบบสอบถาม 

  ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคที่เปนตัวอยางใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย มีคาเฉล่ียในระดับมาก ตามลำดับ การวิเคราะห SWOT และ TOWS จะเลือกใชกลยุทธ Forward Integration และ 

Backward Integration ขอเสนอแนะ พบวา ทางรานตองศึกษาหาสินคาใหมๆ ที่เปนความตองการของตลาดเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคตามกระแสนิยม และหาชองทางการประชาสัมพันธรานเพื่อใหผูบริโภคกลุมอื่นๆ รูจักรานและเขา

มาใชบริการรานในอนาคต 

 

คำสำคัญ: กลยุทธเติบโต , พฤติกรรมผูบริโภค , สวนประสมทางการตลาด 

 

Abstract 
 This study is about the approach to building a growth strategy of Bangyai meatball shop with the 

objective of studies to consumer behavior in a shop selection that was used as a source of raw materials. 

To corroborate that the shop present to worthiness according to the customer’s requirement. It also studies 

the marketing mix strategy (7Ps) to develop the potential of Bangyai meatball shop and increase sales for 

the shop by using in-depth interviews and questionnaires as research instrument. 

 The research results showed that, consumer that as sample group had opinions to marketing mix 

that affecting purchase decisions in the whole at high level. When considering each of the in terms, it was 

found that product with the highest mean at maximum level, followed by utilities and construction with 

the high mean level, last by price and distribution channel with the mean at high level, respectively. 
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 For SWOT and TOWS analysis using forward integration and backward integration strategies. The suggestions 

found that, the shop had to knowledge finding new products which was the market demand to responding 

consumers demand according to the hit trends. And find the shop advertising channel for other groups 

consumer to know the shop and come in using service in the future. 

 

Keywords: Growth Strategy , Consumer Behavior , Marketing Mix 

 

1. บทนำ 

              รานคาปลีกลูกชิ้นบางใหญ แตเดิมเปนรานคาของชำที่เนนไปที่การขายวัตถดุิบทำอาหารทั่ว ๆ ไปเชน น้ำปลา ซอส

ปรุงรส   เสนกวยเตี๋ยว น้ำตาลทราย เปนรานคาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในพื้นที่ของตลาดกลางบางใหญ เปดทำการตั้งแตป  พ.ศ. 

2540 จนเมื่อ ป พ.ศ. 2545 ไดเขาซื้ออาคารพาณิชยขนาดสามหองแลวจึงเพิ่มความหลากหลายของสินคา ตัวอยางเชน ไส

กรอก ลูกชิ้น น้ำมันพืช ไมเสียบลูกชิ้น และผลิตภัณฑที่เกี ่ยวของอื่นๆ  ใหตอบโจทยความตองการของรานอาหารหลาย

ประเภท เชน รานกวยเตี๋ยว รานลูกชิ้น รานไสกรอกยางและทอด รานอาหารตามส่ัง และรานอาหารอีกหลากหลายประเภท  

 ทำเลของรานคาปลีกลูกชิ้นบางใหญอยูใกลตลาดกลางบางใหญซึ่งสงผลตอยอดขายของทางรานอยางมาก ทางรานได

ทำการจำหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปและวัตถุดิบใหกับรานอาหาร  ซึ่งผลิตภัณฑลูกชิ้นและไสกรอกเปนสินคาหลักที่มียอด

จำหนายมากที่สุดโดยเฉล่ีย 2 ตัน/วัน สำหรับวิสัยทัศนของราน มุงสูรานคาที่ตอบโจทยธุรกิจรานอาหาร ที่หลากหลายมากขึ้น 

สะดวกตอลูกคามากขึ้น และราคาถูกลง เพื่อใหเปนรานคาทองถิ่นที่ธุรกิจในทองถิ่นนึกถึงเปนอันดับแรก  

 พันธกิจองคกร คือ 1. ขายสินคาที่สดใหม  คลอบคลุมความตองการของลูกคา ในราคาที่สมเหตุสมผล 2. ทำหนาที่

คัดสรรสินคาใหมนำมาขายใหลูกคา เพื่อนำเสนอความแปลกใหมและทำใหเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ 3. บริหารงาน

โดยคำนึงถึงผลประโยชนของลูกคาเพื่อธุรกิจของลูกคาเติบโตขึ้นได 4. มุงมั่นเสริมสรางการกำกับดูแลกิจการใหดี และมีความ

รับผิดชอบตอสังคม และ 5. มุงเนนการใชทรัพยากรที่มีใหเกิดความคุมคาสูงสุด ลดการสิ้นเปลืองโดยไมจำเปน และคำนึงถึง

ส่ิงแวดลอม 

 เนื่องจากธุรกิจรานลูกชิ้น เปดทำการมาเปนเวลานาน แตการเติบโตยังถือวาอยูในระดับต่ำ หรือแทบจะไมเติบโตเลย

ในแตละป ซึ่งตรงนี้เปนปญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับรานคา คือการทำใหธุรกิจ มีอนาคตและเติบโต ซึ่งในแตละปนั้น จะมีกำไร

จากธุรกิจถัวเฉลี่ยปละเกือบเทากัน ทั้งยังเจอปญหาอื่น ๆ เชนการแขงขันจาก ธุรกิจภายนอก ตลาด และธุรกิจที่แขงขันอยูใน

ตลาดเดียวกัน ซึ่งเขามาแยง ยอดขาย แยงลูกคา แตเนื่องจากวา ธุรกิจรานลูกชิ้นที่ทำอยู ยังถือวาเปนเจาตลาดในยานนี้ 

ปญหาจาก คูแขงอื่นยังถือวาเปนปญหารอง  

 ดังนั้นในการศึกษาในครั้งผูวิจัยตองการทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานคาที่ใชเปนแหลงวัตถุดิบ 

เพื่อใหมั่นใจไดวา รานคานำเสนอคุณคาที่ลูกคาตองการ และ กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อใชพัฒนาศักยภาพ

ของทางรานคาลูกชิ้นบางใหญ และเพิ่มยอดขายใหกับทางรานคา  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทำตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา ซึ่งการบริโภคและการ

จับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ทั้งกอนและหลังการกระทำดังกลาวดวย (Engle , 

Blackwell , and Miniard อางอิงใน ศุภร เสรีรัตน 2550)  
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 Kotler (1997) ไดกลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ

บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คำตอบที่ไดจะชวยใหสามารถจัดกล

ยุทธ การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Kolter. 1997) เปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อ ของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบถึง

ลักษณะความตองการของผูบริโภคโดยการตั้งคำถามและคำตอบที่ไดจะ ชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธทางการตลาด

ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ไดอยางเหมาะสม คำถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws 

และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาคำตอบ 7 ประการหรือ 7Os  

แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

 Kotler (1997) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว แปรหรือเครื ่องมือทาง

การตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนำมาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการของลูกคาที่เปน

กลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค 4 ตัวแปร เทานั้น (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจำหนายผลิตภัณฑ (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

 แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจใหบริการ นักวิชาการสวนใหญ กลาววา การจัดการตลาดธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ เปนการจัดการกับสวนประสมทางการตลาดเพื่อสรางขอเสนอขาย ที่กอใหเกิดการซื้อ ขายสินคา ใหบริการ 

ระหวางผูบริโภค ซึ่งสวนประสมทางการตลาด 4 ประการ (marketing mix--4Ps) ไดแก 

 1. ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง สิ่งที่บริษัทนำเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิดความสนใจโดย การบริโภคหรือการใช

บริการนั้นสามารถทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ง ที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมได เชน 

รูปแบบ บรรจุภัณฑ กล่ิน สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ชื่อเสียงของผูผลิตหรือผูจัดจำหนาย 

 2. ราคา (price) หมายถึง จำนวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ ของกิจการ หรืออาจ

เปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคาหรือ บริการนั้น ๆ อยางคุมคากับจำนวน

เงินที่จายไป นอกจากนี้ ยังหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกคาใชในการ เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) 

ที่ตองจายเงินออกไปกับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะไดรับ กลับมาจากผลิตภัณฑนั้น ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาก็จะทำ

การตัดสินใจซื ้อ (Buying Decision) ทั้งนี ้ กิจการควรจะคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ซ่ึงการกำหนดกลยุทธดานราคามีดังนี้ 

สถานการณ สภาวะ และรูปแบบ ของการแขงขันในตลาด, ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม 

 3. ชองทางการจัดจำหนาย (place) หมายถึง ชองทางการจำหนาย สินคาหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินคา

หรือบริการนั้น ๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ซึ่งมี หลักเกณฑที่ตองพิจารณาวากลุมเปาหมายคือใคร และควร

กระจายสินคาหรือบริการสูผูบริโภคผานชองทางใด จึงจะเหมาะสมมาก 

 4. การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง เครื ่องมือการสื ่อสารทางการตลาด เพื ่อ สราง ความจูงใจ 

(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) ความตองการ (Need) และความ พึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคา

หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใชในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความ ตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจำ (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ โดยคาดวาการสงเสริมการตลาดนั้นจะมี อิทธิพลตอความรูสึก (Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม 

(Behavior) การซื้อสินคาหรือบริการ หรือ อาจเปนการติดตอส่ือสาร (Communication) เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซื้อก็เปนได ทั้งนี้ จะตองมีการใชเครื่องมือส่ือสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ อยางผสมผสาน 

แนวคิด และทฤษฎีกลยุทธการเติบโต 

 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) เมื ่อการดำเนินงานขององคการบรรลุผลสำเร็จมาไดในระดับหนึ่ง  

ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธนี้ในการดำเนินงานเพื่อสรางการเจริญเติบโตใหธุรกิจเชน การเพิ่มสวนแบงตลาด การเพิ่ม
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ยอดขาย การลดตนทุนและการเพิ่มกำไรเปนตนโดยเฉพาะการลดตนทุนมีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่เติบโตอยาง

รวดเร็วและคูแขงขันใชกลยุทธดานราคาเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด 

โดยกลยุทธการเจริญเติบโตจะมีอยู 2 ลักษณะหลักดังตอไปนี้คือ 

 1. กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงตานความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy) องคการจะใหความสำคัญ

กับการดำเนินงานที่ตนชำนาญในแตละธุรกิจ   

 2.  กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth -Strategy) องคการกระจายการ

ลงทุนไปในหลายธุรกิจ  สรางความหลากหลายและความแตกตางในการดำเนินงาน  ซึ่งอาจเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพันกับ

ผลิตภัณฑเดิมขององคการก็ได 

 กลยุทธการเจริญเติบโตสามารถขยายธุรกิจทั้งจากภายในองคการดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมพัฒนาตลาดใหม  

และขยายตลาดใหมและภายนอกองคการสามารถทำไดโดยการชื่อธุรกิจอื่น (Acquisition) การรวมธุรกิจกับองคการอื่น 

(Mergers) และการรวมลงทุน (Joint Venture) ซึ่งกลยุทธการเจริญเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมใชกันมาก  เนื่องจากองคการ

สวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนการแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จและเปนเสนทางนำไปสูความสำเร็จยิ่งขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห (SWOT Analysis) 

 อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ผูคิดคนทฤษฎีการวิเคราะห SWOT คือ การวิเคราะห สภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจนและ

วิเคราะหโอกาส – อุปสรรคการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถงึ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมทั้ง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจและจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ ดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่ง

ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกำหนดวิสัยทัศนการกำหนดกลยุทธและการดำเนินตามกลยุทธขององคกรที่

เหมาะสมตอไป 

  S มาจาก Strengths หมายถึงจุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบเปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท

เชนจุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากร บุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกำหนด

กลยุทธการตลาด  

  W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอย หรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ

ของบริษัทซึ่งบริษัทจะตองหาวิธีในการแกปญหาหานั้นสถานการณภายในองคกรที่เปน 

  O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดลอมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการ

ดำเนินงานขององคกรโอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอกแตจุดแข็งนั้นเปนผลมา

จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจากโอกาสนั้น เชน การเมือง

การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ำมัน คาเงินบาท คูแขง เปนตน 

    T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจำกัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกบางครั้งการจำแนกโอกาสและ

อุปสรรคเปนสิ่งที่ทำไดยากเพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำใหสถานการณที่เคยเปน

โอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคไดเชน คาเงินบาท คูแขง เปนตน  

        SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสำหรับองคกรหรือโครงการซึ่งชวยผูบริหารกำหนดจุดแข็งและจุดออน

จากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกสำหรับกำหนดแผนงานโครงการจะใชเปนแนวทาง

ในการกำหนดวิสัยทัศนและการกำหนดกลยุทธเพื่อใหอุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  
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ทฤษฎีกางปลา (Cause and Effect Diagram) 

        อภิชาติช ยานุภัทรกุล (2551) กลาวไววาแผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) อาจคุนเคยกับแผนผังสาเหตุและผลใน 

ชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram)"เนื่องจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกางหรือเรียกเปนทางการ

วาแผนผังสาเหตุและผล (Cause Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา 

(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น”  

ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) มีลักษณะคลายปลาที่เหลือแตกางหรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผัง อิชิกาวา 

(Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวิทยาลัย

โตเกียวเมื่อไรจึงจะใชแผนผังกางปลา 

 1. เมื่อตองการคนหาสาเหตุแหงปญหา 

 2. เมื่อตองการทำการศึกษา ทำความเขาใจ หรือทำความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ เพราะวาโดยสวนใหญพนักงาน

จะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเทานั้น แตเมื่อมีการ ทำผังกางปลาแลว จะทำใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอื่นได

งายขึ้น 

 3. เมื่อตองการใหเปนแนวทางใน การระดมสมอง  ซึ่งจะชวยใหทุก ๆ คนใหความสนใจในปญหาของกลุมซึ่งแสดงไว

ที่หัวปลา 

 การกำหนดปจจัยบนกางปลา                                                                                                                                           

 การกำหนดปจจัยบนกางปลา สามารถทีจ่ะกำหนดกลุมปจจยัอะไรก็ไดแตตองมั่นใจวากลุมทีก่ำหนดไวเปนปจจัยนั้น

สามารถทีจ่ะชวยใหแยกแยะและกำหนดสาเหตตุาง ๆ ไดอยางเปนระบบ และเปนเหตุเปนผลโดยสวนมากมกัจะใชหลักการ 

4M 1E เปนกลุมปจจัย (Factors) เพือ่จะนำไปสูการแยกแยะสาเหตุตาง ๆ ซึ่ง 4M 1E นี้มาจากSurrounding, Supplier, 

System และ Skill ก็ได  

 M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 

 M - Machine เครื่องจกัรหรืออุปกรณอำนวยความสะดวก 

 M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอื่น ๆ ที่ใชในกระบวนการ 

 M - Method กระบวนการทำงาน 

 E - Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยากาศการ - ทำงาน 

  

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 ณัฐพล ตันวิพัฒน (2563) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดธุรกิจแฟรนไชสลูกชิ้นปลาทอดที่มีผลตอระดับการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภคในเขตพระนคร ชวงสถานการณ โควิด-19 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ดานการสงเสริมการขาย และดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอระดับการตัดสินซื้อของผูบริโภค ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปการ

พัฒนาธุรกิจลูกชิ้นปลาทอดเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ 

 ธันยานี เคนคำภา (2559) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการคาปลีก (รานสะดวกซื้อ) ที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในราน Banthon Oriental Supermarket in Bath, United Kingdom ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นตอกลยุทธคาปลีก (รานสะดวกซื้อ) โดยรวมอยูในระดับมาก และพบวากลยุทธคาปลีก (รานสะดวกซื้อ) ไมสงผล

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในราน Banthon Oriental Supermarket in Bath, United Kingdom เนื่องจาก

รานคาปลีกของไทยเปนขนาดเล็ก มีการจัดการแบบธุรกิจครอบครัว และไมมีการแขงขันที่สูงทำใหผูบริโภคที่เขามาใชบริการ

ไมเกิดการรับรูหรือสนใจในกลยุทธตาง ๆ 
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              วิโรจน เจษฎาลักษณ (2561) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของราน

กาแฟสดในชุมชนสวนราชานุสรณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีพบวา ผลกระทบที่ เกิดจากดานสภาพแวดลอม ไดแก ดานคูแขง 

สินคาทดแทน อำนาจการตอรองของผูซื้อและผูขายผูประกอบการเลือกใชกลยุทธความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการสราง

ความแตกตางทางดานสินคาเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

 

3. วิธีการศึกษา 
 W.G. Cochran (1953) การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกชิ้นบางใหญ เปน

การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยการใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จำนวนประชากรและกลุม

ตัวอยาง คือ ลูกคาที่ซื้อสินคาที่รานลูกชิ้นบางใหญ ชึ่งผูวิจัยไดทำการกำหนดกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจำนวนแนนอน 

โดยใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยางของ W.G.Cochran โดยกำหนดคาความเชื ่อมั ่นรอยละเกาสิบหา และระดับความ

คลาดเคล่ือนรอยละหา (กัลยา วานิชยบัญชา , 2549) ซึ่ง ในการคำนวณ ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 

 

  n = 2

2

d
P)Z-P(1

 

  n = จำนวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 

  P = สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม 

  Z = ความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกำหนดไวที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

  d = สัดสวนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 

 จากสูตรจะไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน สำหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม และ การ

สัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนเจาของธุรกิจ สวนการวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดดำเนินการตรวจสอบ

ความครบถวนของการตอบแบบสอบถาม และใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาและวิเคราะหขอมูล โดยการอธิบาย

คาเฉลี่ย (Mean) และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และในสวนขอมูลเชิงคุณภาพ ไดสัมภาษณเชิง

ลึกเจาของธุรกิจ แลวนํามาวิเคราะหใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการศึกษาการสรางกลยุทธเติบโตของรานลูกชิ้นบางใหญ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 40-59 ป สถานภาพโสด อาศัยอยูที่จังหวัดนนทบุรี และ

ประกอบอาชีพขายไสกรอกยาง ทอด ปง หรือใกลเคียง 

 การนำเอา SWOT ANALYSIS มาวิเคราะหถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของรานลูกชิ้นบางใหญเพื่อใหทราบ

ถึงความสามารถที่มีกอนทำการออกแบบกลยุทธเพื่อทำการแขงขัน อันเปนผลที่จะทำใหสามารถเพิ่มกำไรตอกิจการในอนาคต

ได 

การวิเคราะหสภาพธุรกิจ SWOT Analysis  

 จุดแข็ง (Strength)  

 1. มองเห็นถึงความตองการของลูกคา ทางรานจึงพัฒนารายการขาย โดยยึดลูกคาเปน หลัก 

นำเสนอใหตรงกับความตองการ หากลูกคามีความพอใจแลวสามารถทำกำไรไดในระยะยาวตอไป 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2014



 2. รานลูกชิ้นบางใหญเปนรานที่จำหนายวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

คำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนหลัก  

 3. ทำเลที่ตั้งของรานตั้งอยูในยานธุรกิจซึ่งเปนทำเลที่ดีในบริเวณของเขตธุรกิจยานจังหวัดนนทบุรีซึ่งแวดลอมไปดวย

ตลาดกลางบางใหญ ที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล ซึ่งบริเวณนี้ถือไดวาเปนบริเวณที่มีกำลังซื้อสูง และ

ถือไดวาเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่ดีที่ ทางรานสามารถเขาถึงไดงายดวยการส่ือสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ 

 4. การตั้งราคาถือวาไมสูงเมื่อเทียบกับคุณภาพของสินคาและวัตถุดิบ 

 5. การรักษาและพัฒนาคุณภาพของการใหบริการลูกคาใหดีอยูเสมอโดยการ มุงเนนในเรื่อง 

ของการพัฒนาบุคลากร เพราะพนักงานเปนสวนสำคัญในการสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

 6. รับซื้อสินคาจากโรงงานผลิตอาหารแปรรูปทีม่ีมาตรฐาน ควบคุมการผลิต โดยการรักษาคุณภาพของอาหารแปรรปู

ที่ถูกสุขลักษณะ กลาวคือ มีการควบคุมคุณภาพตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือก วัตถุดิบ การจำหนาย และอุปกรณเก็บสินคาภายใน

ราน 

 จุดออน: Weakness (W) 

 1. ผูกอตั้งมีประสบการณนอย 

 2. ชื่อเสียงทางรานยังไมเปนทีรู่จักมากนัก 

 3. มทีี่จอดรถนอย 

 4. เนื่องจากรานลูกชิ้นบางใหญเปนรานที่จำหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดและมีที่ตั้งอยูใกลกับ

ตลาดซึ่งเปนแหลงรวมรานคาจำหนายสินคาประเภทเดียวกันเปนจำนวนมากทำใหเกิดการแขงขันทางการคาสูงและทำใหราน

ตองใชเวลาและงบประมาณในการสื่อสาร ประชาสัมพันธใหผูบริโภครูจักมากขึ้นรวมทั้งใหทราบถึงความแตกตางของการ

ใหบริการของราน 

 โอกาส: Opportunity (O) 

 1.รูปแบบการใชชีวิตของคนเปล่ียนแปลงไปเวลาเปนขอจำกัดในการใชชีวิตทำใหการซื้อ 

อาหารพรอมทานเปนอีกทางเลือกหนึ่ง  

 2. กระแสความนิยมอาหารสำเร็จรูปมีเพิ่มมากขึ้น  

 3. แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจ ผูบริโภคมีรายไดสูงขึ้นทำใหมีอำนาจการ ซื้อและ 

ความตองการในการรับประทานอาหารมากขึ้น 

 อุปสรรค : Threats (T) 

 1. ลูกคาคอนขางนอยในบางชวงเวลา 

 2. คูแขงมีจำนวนมากตองสรางความแปลกใหมของแบรนดใหชัดขึ้น 

 3. สินคาทดแทนมีจำนวนมากจึงจำเปนตองมีการสรางความแตกตางของราน ใหโดดเดนจาก 

รานอื่น 

 4. จากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ทำใหคาใชจายในการขนสงสูงขึ้น สงผลใหราคา 

ตนทุนสินคาสูงขึ้นตาม 

การนำกลยุทธที่เสนอเพื่อนำไปใชในการแกไขปญหา 

 การศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยาง จากกลุมตลาดตัวอยางและการสัมภาษณ รวมไปถึงขอมูลทุติยภูมิที่ไดทำการ

วิเคราะหจาก ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค (The Theory of Consumer Behavior) 

การวิเคราะห SWOT ทำมาออกแบบกลยุทธดวย TOWs โดยการสรางกลยุทธการแขงขันและกลยุทธการตลาดในการสราง

กำไรใหกับรานลูกชิ้นบางใหญนั้น 
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 ผู ว ิจัยจึงไดเลือกกลยุทธทางเลือกที ่ 1 คือ กลยุทธ Forword Integration จากจุดแข็งในเรื ่องทำเลที ่ตั ้งใกล

กลุมเปาหมายและโอกาสจากวิถีการดำเนินชีวิตของกลุมเปาหมายเปล่ียนแปลงไปทำใหสามารถเขาถงึกลุม เปาหมายไดงายขึน้

โดยเราจะเนนการประชาสัมพันธในตึกและออฟฟศใกลๆ เชนการแจกใบปลิวเปนตน ภายใตแนวทางเลือกที่ 1 นี้ รานลูกชิ้น

บางใหญไดมุงเนนการพัฒนาและหาผลิตภัณฑใหม จากแหลงโรงงานผลิตที่ไดรับมาตรฐานและคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพเปน

กลยุทธที่ใชระยะเวลา 3 เดือน ในการศึกษาและเริ่มทำ หลังจากนั้น ใชเวลาอีก 2 เดือน เพื่อนำสินคาใหมมาวางจำหนาย 

นอกจากนี้ รานลูกชิ้นบางใหญ ยังเลือกแนวทางที่ 4 กลยุทธแกไขปญหาชื่อเสียงของรานไมเปนที่รูจัก เนื่องจากผูกอตั้งมี

ประสบการณนอยทำใหชื่อเสียงของทางรานไมคอยเปนที่รูจักของลูกคา ทำใหความาเชื่อถือนอย ดังนั้นตองใชกลยุทธในการ

ประชาสัมพันธรานโดยเนนใหลูกคาไดซื้อสินคาในราคาพิเศษชวงเริ่มแรกและใชรีวิวของกลุมลูกคาที่ทดลองใชบริการในการ

ประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่เปนตัวอยางใหความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ ดานสาธารณูปโภคและสิ่งกอสราง มีคาเฉลี่ยในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จำหนาย มีคาเฉล่ียในระดับมาก ตามลำดับ 

 การออกแบบกลยุทธในการสรางกำไรและเพิ่มรายไดใหกับ  รานลูกชิ้นบางใหญ พบวาการที่จะเพิ่มรายไดนั้นควรมี

การขยายกิจการไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกันเพื่อเพิ่มรายได คือ การขยายตัวไปดานหนา สามารถทำไดโดยการหา

ผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนความตองการของตลาดมาจำหนาย เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคาใหมากที่สุดในปจจุบัน ซึ่ง

ผลิตภัณฑใหมๆ อาจสรางเพิ่มทางเลือกสำหรับลูกคาไดดี และประเด็นการเพิ่มรายไดของทางรานสามารถทำไดโดยการสราง

ชื่อเสียงใหกับทางราน เนื่องจากรานลูกชิ้นบางใหญเปนรานขนาดกลางตั้งอยูใกลกับตลาดกลางบางใหญซึ่งลูกคาสวนใหญ

มักจะเปนลูกคาประจำที่รูจักรานเปนอยางดีสวนลูกคารายใหมจะมีนอย ดังนั้นการประชาสัมพันธรานจึงเปนวิธีที่สามารถทำ

ใหผูบริโภคไดรูจักรานและเขามาใชบริการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ณัฐพล ตันวิพัฒน (2563) ไดศึกษาเรื่อง กล

ยุทธการตลาดธุรกิจแฟรนไชสลูกชิ้นปลาทอดที่มีผลตอระดับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเขตพระนคร ชวงสถานการณ โค

วิด-19 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการขาย และดานกระบวนการ มีอิทธิพลตอระดับการตัดสิน

ซื้อของผูบริโภค ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปการพัฒนาธุรกิจลูกชิ้นปลาทอดเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ และยัง

สอดคลองกับวิจัยของ ศศิประภา พันธนาเสวี (2561) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสรางความแตกตางสำหรับธุรกจิบริการทีส่งผล

ตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลยุทธการสราง

ความแตกตางสำหรับธุรกิจบริการสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลี และเมื่อพิจารณารายปจจัย

ยอยแลวพบวา ปจจัยดานภาพลักษณสงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารสไตลเกาหลีของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานบุคลากร ดานการบริการและดานผลิตภัณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 ลำดับถัดมาการเพิ่มผลกำไร คือกลยุทธแกไขปญหาชื่อเสียงของรานไมเปนที่รูจัก โดยวิธีศึกษาหาผลิตภัณฑใหมใน

ตลาดมาวางจำหนายเนนผลิตภัณฑที่กำลังไดรับความนิยมและเปนที่ตองการของตลาด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธผาน

สื่อออนไลน ใหเปนที่รูจักกับคนทั่วไปดวย ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ ภุชงค สถิรพิพัฒนกุล (2563) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการ

ปรับตัวตอผลกระทบจากโควิด-19 ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวง

ป พ.ศ.2563 ผลการวิจัย พบวา การเลือกใชกลยุทธการปรับตัว 5 ดาน ไดแก กลยุทธดานการวางแผน ดานการตลาด ดาน
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การเงิน ดานการทำงานองคกร และดานการปองกันโควิด-19 ซึ่งมีการเลือกใชกลยุทธดานการตลาด และดานการวางแผน 

มากกวารอยละ 50 ของการเลือกใชกลยุทธการปรับตัว 3) บริษัทฯ ทั้ง 3 ขนาด จะมีการเลือกใชหมวดกลยุทธการปรับตัวใน

ลำดับตนที่คลายคลึงกันไดแก หมวดสวนประสมทางการตลาด และการวางแผนการลงทุน ในขณะที่ลำดับรองลงมาจะมีความ

แตกตางกัน ไดแก บริษัทขนาดใหญจะเนนหมวดการกำหนดกลุมเปาหมายและจุดขาย สวนบริษัทขนาดกลางจะเนนหมวด

การจัดการสภาพคลองในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจะเนนหมวดการจัดการโควิด-19 มากกวาขนาดอื่น ๆ 

 

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 1. ลูกคาสวนใหญใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑหลายขอ สินคามีความหลากหลาย

ใหเลือกมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรศึกษาและหาแหลงผลิตภัณฑสินคาใหมๆ มาวางจำหนายเพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ

ลูกคา 

 2. ลูกคาสวนใหญใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาหลายขอ ทางรานระบุราคาสินคาอยาง

ชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการควรมีบารโคดหรือสัญลักษณแสดงราคาที่ชัดเจนเพื่อสรางความสะดวกกับลูกคาและ

กระบวนการชำระสินคาดวย 

 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

 1. เนื่องจากการทำวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมลูกคาที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกลเคียง

เทานั้น การศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มเขตการศึกษาใหกวางมากมากขึ้นเพื่อใหทราบความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

 2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงปจจัย

ภายในอื่นๆ ที่สงผลตอกลยุทธเติบโตของรานลูกชิ้นบางใหญ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาปรับกลยุทธตามความตองการของผูบริโภค 
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พฤติกรรมการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมผานแอปพลิเคชัน 

Investment Behaviors affecting a decision to invest in mutual funds via 

application 
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บทคัดยอ 
การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมผานแอปพลิเคชัน กำหนดปจจัยจาก สวน

บุคคล พฤติกรรมการลงทุน และความรูความเขาใจดานกองทุนรวม ที่สงผลตอการตัดสินใจในการลงทุนดวยปจจัย ในประเด็น 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการลงทุน และการสงเสริมการลงทุน เพื่อนำมาพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะชวยสงเสริมการเขาถึง

กองทุนรวม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้แนะวา บริษัทที่ดำเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความ

หลากหลายตอบสนองความตองการของนักลงทุน รวมถึงที่ชองทางการเขาถึงการลงทุนสำหรับนักลงทุน ที่อยูในชวงวัยทำงาน 

มีผลตอการตัดสินใจลงทุนสำหรับนักลงทุน ผลการศึกษา สามารถประยุกตใชกับการออกแบบนโยบายการสนับสนุนของ

หนวยงานรัฐ เพื่อการขยายฐานผูลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งจะทำใหเกิดการเติบโตของผูใหบริการในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน 

ที่ไดรับผลตอบแทนในรูปสวนแบงคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหนวยลงทุน  สำหรับการขยายผลการศึกษาในอนาคต อาจ

เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของนักลงทุนรุนใหม ที่ตองการความหลากหลายการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน สินทรัพยดิจิทัล  

คำสำคัญ: การรตัดสินใจลงทุน, พฤติกรรมการลงทุน, กองทุนรวม, แอปพลิเคชัน, นายหนาซื้อขายหนวยลงทุน 

 

 

 

Abstract 
The study of Investment Behaviors affecting a decision to invest in mutual funds via application is 

the survey research. The factors derive from investment behavior and mutual fund knowledge affecting 

product, price, investment channel and investment promotion. The outcome finds that the product is 

significant for investment decision, the investment channel is important. The regulator could apply the 

outcomes of this research for the investment promotion. The future study should pay attention on the 

alternative assets especially digital assets  

Keywords: Decision to investment, Investment Behaviors, Mutual funds, Application, Mutual fund brokerage 
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1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (aged society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอย

ละ 20 ของประชากรทั้งหมด แตประชากรสวนใหญยังขาดทักษะทางการเงินขั้นพื้นฐานที่จำเปน ทำใหเมื่อเกิดวิกฤต จึงสงผล

ใหมั่งคั่งของประชาชนลดลง หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะทำใหประชาชนตระหนักถึงการวางแผนทาง

การเงิน มีการออมและลงทุน ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหมที่จะเขามามามีบทบาทที่สำคัญตอตลาดทุน และไดมี

การระประเด็นความสำคัญของการสงเสริมการออมผานกองทุนรวมไวในแผนยุทธศาสตรสำนักงาน ก.ล.ต. ป 2564 – 2566 

อีกดวย (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2564) ซึ่งจากแผนดังกลาวไดมีการสำรวจเพื่อการ

ขยายฐานผูลงทุนในกองทุนรวม พบวา การลงทุนในหลักทรัพยยังมีไมมาก อัตราการเขาถึงกองทุนรวมมีเพียง 4% สาเหตุที่

สำคัญเกิดจาก การไมมีความรูเรื่องการลงทุน กลัวความเสี่ยง ดานความปลอดภัย ไมทราบวามีชองทางบริการแบบออนไลน 

และสุดทายดานปจจัยที่สำคัญตอการลงทุนในกองทุนรวม ไดแก ผลตอบแทน ความหลากหลายของกองทุนรวม และคุณภาพ

คำแนะนำที่ไดรับ (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) 

 

     เมื่อยอนกลับไปในชวง ป 2520 ที่กองทุนรวมถูกจัดตั้งขึ้นมาในครั้งแรกในประเทศไทย ยังไมเปนที่รูจักในนักลงทุนไทย 

ตอมาในป 2535 รัฐบาลมีการสงเสริมใหมีการลงทุนในประเทศผานกองทุนรวมมากขึ้น สวนใหญแลวชองทางการจัดจำหนาย

กองทุนรวม ไดแก สาขาของธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทหลักทรัพย เปนตน ปจจุบันกองทุนรวมมีการเติบโตขึ้น

อยางมาก จำนวนบัญชีกองทุนรวมในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนในป 2561 มีทั้งหมด 6,656,692 บัญชี เพิ่มขึ้นมาจาก ป 

2544 ที่มีอยู 537,676 บัญชี คิดเปน 12.38 เทา (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2561) ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวมที่

มีสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมเปนลำดับตนๆ ลวนเปนบริษัทในเครือธนาคารพาณิชย และจากการเติบโตอยางมากของ

กองทุนรวม อีกทั้งในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอยางมากอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะธุรกิจ

การเงิน เกิดเปนเทคโนโลยีทางการเงิน หรือเปนที่รู จักในคำวา ฟนเทค การปรับตัวดังกลาวจึงสงผลใหธนาคารพาณิชย

จำเปนตองตองปรับตัว เชน ปรับมาใหบริการในชองทางออนไลนมากขึ้น และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม จำเปนตอง

มีการปรับตัวเชนเดียวกัน เชนจำเปนตองมีผูสนับสนุนการขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนชองทางขายผานสาขาธนาคารที่ถูกลด

บทบาทลง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนหลายแหง มีการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ประกอบไป

ดวย ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน เพื่อเปนอีก

หนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนสามารถติดตอเพื่อทำธุรกรรมซื้อ ขาย และสับเปล่ียนกองทุนได 

 

     เมื ่อผู สนับสนุนการขายนำเทคโนโลยีมาปรับใชในการซื ้อขายกองทุนรวม ทำใหเกิดขอไดเปรียบมากกวาที่ บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) พัฒนาชองทางดวยตนเอง เนื่องจากธนาคารสามารถขายกองทุนไดแคธนาคารเดียวแตผูที่

ดำเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหนวยลงทุนสามารถทำไดมากกวา มีความหลากหลายกองทุนรวมใหเลือกลงทุน และในปจจุบัน

บริษัทเหลานี้จึงใหความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีเหลานี้ใหเขาถึงนักลงทุน เพื่อเปนการเพิ่มกลุมลูกคาที่จะเขามามี

บทบาทในตลาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจากปจจัยขางตน จุดประสงคในการศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาพฤติกรรมการลงทุน ในดาน

ปจจัยสวนบุคคล และความรูความเขาใจดานกองทุนรวม ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน จากกลุมตัวอยาง 454 คน ที่มีและไมมี

ประสบการณลงทุนในกองทุนรวม เพื่อใหองคกรที่ดำเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหนวยลงทุนได นำขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา 

เชนพฤติกรรมของนักลงทุนรายยอยที่พบ กับระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด เชน สิ่งที่ผูบริโภคให

ความสำคัญและสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ นำมาปรับใชในการวางแผน ตัดสินใจ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
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รวมทั้งในอนาคตสามารถตอยอดการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีทางการเงินมาพัฒนาใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนัก

ลงทุน ทามกลางที่มีการแขงขันที่สูง เพื่อใหเกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมได และนำไปสู

ความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

     แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร  

     ลักษณะประชากรศาสตร แสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคล ซึ่งสงใหใหมีพฤตกิรรมที่แตกตางกัน ตามปจจัยที่แตกตาง

กันตามภูมิหลังของบุคคลนั้นๆ โดยประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ซึง่การศึกษาในครัง้นี้

ใชแนวคิดลักษณะประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) กลาววา การแบงสวนตลาดโดยใชหลักดานประชากรศาสตร 

ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถงึและมีประสิทธิภาพในการเขาถงึตลาดเปาหมาย รวมทัง้งายตอการวดัมากกวาตัว

แปรอื่น รายละเอียดดงันี ้

     เพศ (Sex) เปนตัวแปรทีส่ำคัญที่ใชในการกำหนดสวนตลาด ซึ่งเปาหมายของผลิตภัณฑและบริการอาจมุงไปทีเ่พศชาย , 

เพศหญิง หรืออาจจะมุงไปทัง้ 2 เพศ และจากพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป การไดรับรูวาเพศชาย หรือเพศหญิงมีความรับรูหรือ

ความตองการทีแ่ตกตางกันอยางไร ลวนสำคัญตอการกำหนดตลาดเปาหมาย 

     อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑและบริการที่แตกตางกัน ยอมตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคทีม่ีอายุแตกตางกนั 

ดังนั้นจงึจำเปนตองมกีารใชประโยชนจาการแบงสวนตลาด เพื่อคนหาความตองการจากสวนตลาดนั้นๆที่มคีวามสำคัญ ในการ

พัฒนาสวนประสมทางการตลาด 

     รายได การศึกษา และอาชพี (Income, education and occupation) เปนอีกตวัแปรที่มีความสำคัญในการกำหนดสวน

ของตลาด ซึ่งโดยทั่วไปรายไดจะเปนตัวบงชี้ไดวาผูบริโภคมีความสามารถในการใชจายหรือไม แตการตัดสินใจเลือกซื้อหรอื

เลือกใชสินคาและบริการนั้นๆ อาจะเกิดจากรูปแบบการดำเนินชีวิต เชน อาชีพ หรือการศึกษาที่แตกตางกัน โดยรายได 

การศึกษา และอาชีพ จะมีความสัมพันธกัน เชน คนที่มีรายไดสูงสวนใหญเปนกลุมที่มีการศึกษาสูง เปนตน 

     แนวคิดดานพฤติกรรมการลงทุน 

     การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลาย ดังนั้นการเขาใจถึงพฤติกรรมจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะใชในการดำเนิน

นโยบายสนับสนุนการออมและการลงทุน และใชเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนความรูทางการเงินและการลงทุน 

ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนผานกองทุนรวมของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2563) มีการวิเคราะหเปน 3 สวน ไดแก 1. บทบาทของผูลงทุน ที่แบงไดจาก เพศ อายุ และถิ่นที่อยู ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผู

ลงทุนในกองทุนรวมเปนมีสัดสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และสวนใหญเปนผูลงทุนที่อาศัยอยุในกรุงเทพและปริมณฑล อีก

ทั้งเมื่อแบงบุคคลตาม Generation ผูลงทุนที่มีสัดสวนมากที่สุดคือ Generation X รองลงมาคือ Generation Y ซึ่งทั้ง 2 

Generation มีบทบาทอยางมากและมีอัตราการเติบโตของจำนวนผูลงทุนสูง แตมูลคาการลงทุนสวนใหญเปนสัดสวนการ

ลงทุนของกลุม Baby Boomer  

     เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการลงทุนเพื่อสงเสริมผูลงทุนใหเหมาะสมกับชวงวัย เมื่อแบงบุคคลตาม Generation พบวาผู

ลงทุนมีการลงทุนสอดคลองกับชวงวัย โดยผูลงทุน กลุม Baby Boomer จะลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ เชนกองทุน

ตราสารหนี้ แต Generation X และ Generation Y เนนลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง เชนกองทุนตราสารทุน ซึ่ง

พฤติกรรมโดยภาพรวมชี้ใหเห็นวาในแตละ Generation มีการลงทุนที่คอนขางสอดคลองกับชวงวัย ดังนั้นเมื่อเขาใจพฤติกรรม

จะสามารถนำไปสูการสงเสริมความรู สนับสนุนการลงทุนผานกองทุนรวม นำเสนอบริการใหความรูคำแนะนำเพื่อใหมีการจัด
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พอรตการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งการนำเสนอสิ่งที่ลูกคาตองการสำหรับกลุมที่มีสัดสวนมูลคาเงินลงทุนที่สูงเพื่อสนับสนนุให

มีการคงเงินลงทุนไวในกองทุนรวมเพื่อการเติบโตของตลาดทุน 

     ขอมูลเกีย่วกับการลงทุนในกองทุนรวม 

     กองทุนรวม คือ การลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ผูลงทุนนำเงินมาลงทุนรวมกัน โดยมีผูจัดการกองทุน ทำหนาที่บริหารกองทุน 

โดนจะนำเงินที่ไดไปซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยอื่น เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่ไดระบุไว

ตามแตละกองทุน เมื่อกองทุนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน หากกองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลจะจายเงินปนผลใหแกนัก

ลงทุน ขึ้นอยูกับนโยบายที่กำหนดไว หากกองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผล ผลตอบแทนทจากการลงทุนจะถูกสะสมไว ทำให

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหนวยลงทุน   เทากับสวนตางระหวาง

ราคาซื้อและราคาขายคืน ซึ่งผลตอบแทนเปนตัวเงินที่นักลงทุนไดรับจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสัดสวนการถือครองหนวยลงทุน

ในแตละกองทุน (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2564) ดังนั้นเมื่อตองการลงทุนในกองรวมนักลงทุนควรมีความรูความเขาใจใน

กองทุนรวมแตละประเภทวามีความแตกตางกันอยางไร สอดคลองกับความเสี่ยงรับไดหรือไม ซึ่งสามารถแบงประเภทของ

กองทุนรวมไดดังนี้ 1.กองทุนรวมหุน ลงทุนในหุนหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคา

สินทรัพยสิทธิของกองทุนรวม จัดเปนกองทุนที่มีความเส่ียงสูง เหมาะกับผูที่รับความเส่ียงจากการลงทุนไดมาก 2. กองทุนรวม

ตราสารหนี้ ลงทุนในเงินฝากหรือหลักทรัพยอื่น แตไมสามารถลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนได เวนแตจะไดรับ

อนุญาต จัดเปนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกวา เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนไดนอย  3. กองทุนรวมผสม ลงทุนใน

ตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบบัญชีไมเกินรอยละ 65 ของมูลคาสินทรัพยสิทธิของกองทุนรวม สามารถลงทุนในตราสารไดทุก

ประเภท เหมาะกับผูที ่รับความเสี่ยงจากการลงทุนไดในระดับปานกลาง 4. กองทุนรวมตลาดเงิน ลงทุนในเงินฝากหรือ

หลักทรัพยอื่นมีอายุคงเหลือไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่ลงทุนในทรัพยสิน มีความเส่ียงตํ่าที่สุด เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะ

สั้นของผูลงทุนที่ไมตองการความเสี่ยง 5. กองทุนรวมดัชนี มีนโยบายสรางผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามการ

เคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพยที่ระบุไว 6. กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินไปลงทุนใน

ตางประเทศ ทำใหสามารถกระจายเงินลงทุน และเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุน ใหผูจัดการกองทุนในตางประเทศทํา

หนาที่เปนผูจัดการกองทุนรวมได กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกตางกัน ผูลงทุนตอง พิจารณา

ใหถี่ถวนกอนการลงทุน  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับอายุของผูลงทุน  การยอมรับความเส่ียง  และการคาดหวังผลตอบแทนของผูลงทุน 

     การลงทุนในกองทุนรวมมีลักษณะและรูปแบบของการลงทุนที่แตกตางกัน ผูลงทุนจึงควรคํานึงถึงปจจัยตางๆที่สําคัญ  ทั้ง

ทางดานการลงทุน  ดานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน   และควรมีความเขาใจ เบื้องตนเกี่ยวกับกองทุนรวมกอนตัดสินใจ

ลงทุน เชน 1. เปาหมายการลงทุน กอนตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองวางเปาหมายใหชัดเจนในการนำมากำหนดวัตถุประสงคของ

การลงทุน 2. ความทนทานตอความเส่ียง เปนการยอมรับความผันผวนของเงินลงทุน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการลงทนุ 

ทั้งนี้ผูที่ทนทานตอความเสี่ยงสูง เหมาะกับการลงทุนประเภทหุนทุน ตราสารที่มีความเสี่ยงสูง และผูที่ลงมีความทนทานตอ

ความเส่ียงต่ำ จะเหมาะกับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเส่ียงต่ำ เชนกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารที่มีความปลอดภัย

และไมผันผวน 3.ชวงอายุในการลงทุนเปนปจจัยที่สำคัญเนื่องจากชวงอายุที่แตกตางกันจะสงผลตอระดับการยอมรับความ

เสี่ยงที่แตกตางกัน และการคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถแบงไดดังนี้  1) วัยเด็ก อายุกอน 25 ป ไมมีเงินเก็บ 

หรืออาจมีการเก็บเงินระยะสั้น  2) วัยเริ่มทำงานใหม อายุ 25 – 30 ป กลาไดกลาเสีย ไมคอยมีเงินออม 3) วัยสรางฐานะ   

อายุ 30 – 45 ป อาจมีภาระหนี้สินผอนบาน ตองการเงินออม และเงินลงทุน ยอมรับการลงทุนที่เสี่ยงสูง และสามารถยอมรับ

การขาดทุนได 4) วัยใกลเกษียณ ชวงอายุ 45 – 60 ป มีฐานะดีขึ้น โดยรายไดสูงกวารายจาย สามารถยอมรับความเสี่ยงได

ลดลง เนนความปลอดภัยและการมีรายไดประจําจากการลงทุน 5) วัยเกษียณ ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป ไมไดทํางานประจํา ภาระ

คาใชจายตาง ๆ เริ่มลดลง รับความเส่ียงไดนอย โดยเนนความปลอดภัยและการมีรายไดประจําจากการลงทุนเปนหลัก 
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     ดังนั้นผูลงทุนควรมีความรูความเขาใจในกองทุนแตละประเภท และความเสี่ยงที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถพิจารณาเล่ือ

กลงทุนในกองทุนรวมไดอยางเหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงทุน  

     แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ  

     การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เปนกระบวนการในการเลือกซื้อสินคาและบริการของบุคคล วามีลักษณะอยางไร โดยการะ

บวนการพฤติกรรมผูบริโภคสามารถอธิบายดวยแบบจำลองการตอบสนองตอสิ่งกระตุน ซึ่งพฤติกรรมของผูผูบริโภคที่แตกตาง

กัน ขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ประกอบไปดวย ส่ิงกระตุน ความรูสึกนึกคิดและการตอบสนองของผูบริโภค โดยใน

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบไปดวย สิ่งกระตุนที่เกิดจากปจจัยภายในและสิ่งกระตุนที่เกิดจากภายนอก ซึ่ง

นักการตลาดหรือองคกรจะสนใจสิ่งกระตุนภายนอก คือสิ่งกระตุนทางการตลาด ประกอบไปดานสิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่เปนแรงจูงใจใหเกิดการซื้อ  ซึ่ง

สามารถควบคุมและจัดใหมีขึ้นเพื่อใหเกิดความตองการตัดสินใจลงทุนได  

     แนวคิดดานสวนประสมการตลาด 

     สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานทางการตลาด โดยประกอบไป

ดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยสวน

ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ตัวนี้สามารถเรียกอีกอยางหนึ่งวา 4P’s  และเปนสิ่งกระตุนภายนอกที่ธุรกิจสามารถกำหนดและ

ควบคุมใหเกิดความเหมาะสมตอการวางกลยุทธทางการตลาดได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552) 

     ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอขาย เพื่อตอบสนองความตองการ สรางความพึงพอใจ และสรางคุณคา

ใหกับลูกคา โดยผลิตภัณฑสามารถแบงไดออกเปน 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑที่จับตองได และผลิตภัณฑที่จับตองไมได 

     ราคา (Price) หมายถึง มูลคาที่ลูกคาตองจายเพื่อแรกกับผลิตภัณฑ โดยอยูในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งมูลคาของราคานั้น

ตองสอดคลองไปกับตนทุนของผลิตและคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ 

     ชองทางจัดจำหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการนำเสนอผลิตภัณฑใหแกลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับรูถึง

คุณประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ โดยจะตองพิจารณาในดานของทำเลที่ตั้ง และชองทางในการนำเสนอสินคาเปนสำคัญ 

      การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมในการติดตอส่ือสารระหวางผูขายและผูซื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

แจงขาวสาร บอกกลาว หรือชักจูงใหเกิดความตองการซื้อสินคา 

      

     งานวจิัยที่เกี่ยวของ 

     ปจจัยดานประชากรศาสตรมีความสำคัญตอการตัดสินใจเลือกลงทุนที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได และอาชีพ เชนเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมตราสารทนุ

ของกลุมเจเนอเรชั่นวายของ วิไลลักษณ จุยชวย (2562) พบวาอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ตราสารทุน โดยพบวาผูประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความนาจะเปนในการลงทุนมากกวาอาชีพขาราชการ สวนปจจัย

รายไดนั้น เมื่อรายไดเพิ่มขึ้นมีความนาจะเปนในการลงทุนมากขึ้นเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภัททิรา บุญ

ธรรม (2562) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม พบวา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ

รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนและจากปจจัยขางตนที่แตกตางกันสงผลใหนักลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุนที่

แตกตางกัน รวมทั้งยังใหระดับความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน 

     ปจจัยดานพฤติกรรมการลงทุน มีการศึกษาเกี่ยวกับ แหลงที่มาของเงินลงทุน การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน สัดสวน

การออม และจำนวนเงินที่ลงทุน เชนเดียวกับจากงานวิจัยของนราภรณ จันทรรกัษา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดที่มี

ผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุมออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา 

แหลงที่มาของเงินที่นำมาลงทุนของนักลงทุนสวนใหญมี มาจาก เงินเดือน โบนัส และนักลงทุนสวนใหญสามารถยอมรับความ
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เสี่ยงสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมไดในระดับปานกลาง โดยจำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยที่ลงทุนในกองทุนรวมผานชองทาง

ออนไลนตอครั้งอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท ตอครั้ง 

     ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552) ใหความหมายของตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได 

ที่สามารถใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายไดดังนี้ กระบวนการใหบริการคือกระบวนการออกแบบและ

สงมอบบริการ ซึ่งถาสามารถทำไดดี การสงมอบจะมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ตรงเวลา และมีคุณภาพสม่ำเสมอ ดังนั้นส่ิงที่จะทำ

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจคือการออกแบบกระบวนการใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย ซึ่งในปจจุบันจำเปนตองมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information system) เขามาชวยในการใหบริการลูกคาใหเกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วในการ

ใหบริการ รวมถึงสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งงานวิจัยของ นราภรณ จันทรรักษา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนกลุมออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล

การศึกษา พบวาปจจัยดานสวนประสมการตลาดในดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมสูงสุด และเมื่อ

วิเคราะหภายในปจจัยรายดานพบวานักลงทุนใหความสำคัญกับ ระบบปองกันความปลอดภัยและมีกระบวนการรักษา

ความลับที่ปลอดภัยมากที่สุด 

กรอบแนวคิด 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

3. วิธีการศึกษา 
      งานวิจัยนี ้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) ประชากรคือ ผูที่ผูที่เคยลงทุน และไมเคยลงทุนในกองทุนรวม เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบ

ขนาดที่แนนอน จึงไดคำนวณหากลุมตัวอยางดวยจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับคา

ความเชื่อมั่นที่ 95% ทั้งนี้ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) และสามารถเก็บแบบสอบถามได

ทั้งหมด 454 กลุมตัวอยาง 

     เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยคือแบบสอบถาม ที่ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใหไดผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค

ในงานวิจัย แบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

     สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ที่อยูอาศัยปจจุบัน ระดับการศึกษา รายไดของครอบครวั

เฉล่ียตอเดือน อาชีพ  

     สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการการลงทุนของผูลงทุน ประกอบไปดวย ประสบการณในการลงทุน ระดับการออมเฉล่ีย

ตอเดือน มูลคาการออมเฉล่ียในแตละป ระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดในการลงทุน  

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ท่ีอยู่

อาศยัปัจจุบนั, ระดบัการศึกษา, รายไดข้องครอบครัว

เฉล่ียต่อเดือน, อาชีพ,  

พฤติกรรมในการลงทุน ไดแ้ก่  ประสบการณ์ในการ

ลงทุน, ระดบัการออมเฉล่ียต่อเดือน, มูลค่าการออม

เฉล่ียต่อปี, ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นการลงทุน 

ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในกองทุนรวม 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุน 

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

ดา้นราคา  

ดา้นช่องทางการลงทุน  

ดา้นการส่งเสริมการลงทุน 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2023



     สวนที่ 3 ขอมูลการทดสอบระดับความรูความเขาใจดานการลงทุนในกองทุนรวม ประกอบไปดวย รายการตรวจสอบ

(Checklist) จำนวน 10 คำถาม คิดคะแนนตามจำนวนขอที่ตอบถูก โดยหากตอบถูก 0-4 ขอ ใหผลวายังขาดความรูความ

เขาใจดานการลงทุนในกองทุนรวม และหากตอบถูก 5-10 ขอ บอกไดวามีความรูความความเขาใจดานการลงทุนในกองทุน

รวม 

     สวนที่ 4 ระดับของสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนผานแอปพลิเคชั่น ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางในการลงทุน และดานสงเสริมการลงทุน จากนั้นแปลความหมายตามเกณฑคาเฉลี่ยของปจจัยในดานนั้นๆ

วามีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมผานแอปพลิเคชั่นในระดับใด กำหนดเปน 5 ระดับ คือ นอยที่สุดมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนนอยที่สุด ถึงมากที่สุดมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนมากที่สุด 

     ทั้งนี้ไดเก็บรวมรวมขอมูลตั้งแตเดือน ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 นำขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

คาความถี่ รอยละ เพื่อทดสอบสมมุติฐานวา นักลงทุนที่มีพฤติกรรมการลงทุน และระดับความรูความเขาใจในกองทุนรวม ที่

แตกตางกัน ใหระดับความสำคัญกับปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจในแตละดานแตกตางกันหรือไม 

โดยใช  สถิติอนุมาน ไดแก t-test และ Anova 

     

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
      การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม ในดานปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และความรูเขาใจ

ดานการลงทุนในกองทุนรวม สามารถจำแนกไดดังน้ี  

      กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.9 มีอายุ 26-35 ป อยูในกลุม Generation Y คิดเปนรอยละ 

67.8 เปนคนโสดที่อาศัยอยูลำพัง คิดเปนรอยละ 69.4 อยูในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 86.6  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 58.6  มีรายได 20,001-40,000 ตอเดือน คิดเปนรอยละ 44.1  ประกอบอาชีพพนักงานประจำ คิดเปนรอยละ 

69.40 เปนผูที่เคยลงทุนในกองทุนรวม คิดเปนรอยละ 79.3 มีระดับการออมเฉลี่ยจากรายไดในแตละเดือนอยูในระดับ 5 - 

10% คิดเปนรอยละ 40.7 มีมูลคาการออมเฉล่ียในแตละป ต่ำกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.5  มีความรูความเขาใจใน

กองทุนรวม คิดเปนรอยละ 56.8 และรับความเส่ียงในการลงทุนไดในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.6      

     การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยดานสวนประสมการตลาด สามารถจำแนกไดดังน้ี 

     สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมผานโมบายแอปพลิเคชั่น โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักลงทุนใหความสำคัญ ดานการสงเสริมการลงทุน มากที่สุด รองลงมาดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางในการลงทุน และดานราคา ตามลำดับ และอยุในระดับมาก 

     ดานการสงเสริมการลงทุน พบวาประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมผานโมบายแอปพลิเคชั่นมาก

ที่สุด คือ มีชองทางใหเขาถงึความรูและมีความเขาใจดานการลงทนุสำหรับการลงทนุระยะยาว รองลงมาคือ มีบริการแจงเตือน

คาดการณผลการดำเนินงานของกองทนุใน สำหรับการลงทุนเก็งกำไรระยะส้ัน ตามลำดับ ดานผลิตภัณฑ พบวาประเด็นที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกลงทนุในกองทุนรวมผานโมบายแอปพลิเคชั่นมากที่สุด ไดแก เลือกใชบัญชีออมทรัพยไดมากกวา 1 บัญชี 

ในการทำธุรกรรม รองลงมาคือ ฟงกชั่นการใชงานงายไมซับซอน, กำหนดสัดสวนในการลงทุนไดเองตามคำแนะนำ และยืนยัน

ทำรายการดวยรหัส OTP ผาน E-mail ฟงกชั่นการใชงานหลากหลาย และ ใชกระเปาเงินดิจิทัล E-wallet ในการทำธุรกรรม 

ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศโดยตรง  และ บริการจัดพอรตการลงทุนอัตโนมัติ (Robo-advisor) ตามลำดับดาน

ชองทางการลงทุน พบวาประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมผานโมบายแอปพลิเคชั่นมากที่สุด คือ การ

ดาวนเขาถึงเอกสารการลงทุนไดงายและสะดวกผานแอปพลิเคชั ่น รองลงมาคือ จัดสงเอกสารทาง E-mail ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสไฟล สามารถติดตอสื่อสารไดผานชองทางออนไลนแชท และติดตอผานระบบ Call Center ตามลำดับ ดาน
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ราคา พบวาประเด็นที่คาธรรมเนียมไมแตกตางจากลงทุนผาน บลจ. นั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมผานโม

บายแอปพลิเคชั่น  

     การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลและระดับของสวนประสมการตลาดที ่ม ีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนผาน

แอปพลิเคชั่น 

     เพศและที่อยูอาศัย ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนผานแอปพลิเคชั่น เนื่องจากผลิตภัณฑทางการเงิน ไมไดเปนที่

เจาะจงกับกลุมเพศใดเพศหนึ่ง รวมทั้งในการเขาถึงอินเตอรเน็ต ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ทำใหการตัดสินใจไมแตกตางกัน  

     จำแนกตามอายุ พบวาอายุที่แตกตางกันใหความสำคัญกับปจจัยดานสวนประสมการตลาดในทุกดานแตกตางกันอยางมี

นัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Square Difference) 

โดยอายุ 20-25ป, อายุ 26-35ป และอายุ 36-55ป ใหความสำคัญในดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานชองทางการการลงทุน 

ในระดับมาก ซึ่งมากกวา อายุมากกวา 55ป เนื่องจาก ผูลงทุนที่อยูในชวงวัยทำงาน อายุ 36-55ป  มีมูลคาการออมตอปมาก

ที่สุด แตยังรับความเส่ียงไดในระดับปานกลาง ดังนั้นอาจนำเสนอบริการที่มีความปลอดภัย มีความหลากหลาย และใชงานงาย 

โดยใหนักลงทุนรูสึกถึงความคุมคาที่ไดรับจากการลงทุนผานชองทางนี้ ไมแตกตางจากการลงทุนผาน บลจ. โดยตรง พัฒนา

ชองทางการใหบริการ ใหมีความสะดวกเขาถึงงาย รวมทั้งสงเสริมใหคนกลุมนี้ลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้น ใหเขาถึงความรู

ดานการลงทุน สำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากมีความสามารถในการออมสูง  

     จำแนกตามสถานภาพ ดวยการวิเคราะห t-test ที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.05 พบวา สถานภาพที่แตกตางกันให

ความสำคัญกับปจจัยดานสวนประสมการตลาดในดานราคาที่แตกตางกัน โดยคนโสดที่อาศัยอยูลำพังใหความสำคัญในดาน

ราคาในระดับมากเชนเดียวกับคนที่อาศัยอยูกับคูครอง แตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่สูงกวา เนื่องจากผูลงทุนที่มีสถานภาพโสด 

ยังไมมีภาระที่ตองดูแล มีความรูดานกองทุนรวม แตมีมูลคาการออมตอปอยูในระดับต่ำ  พบวา เมื่ออาศัยอยูรวมกันกับคูครอง

ทำใหสามารถออมเงินรวมกันในระดับที่สูงขึ้นได การออมเงินอาจเพื่อวัตถุประสงคการใชเงินที่ชัดเจนมากขึ้น และในการ

ตัดสินใจลงทุนจะตองรูสึกถึงความคุมคาที่ไดรับจากการลงทุนผานชองทางนี้ ไมแตกตางจากการลงทุนผาน บลจ. โดยตรง 

     จำแนกตามระดับการศึกษา ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันให

ความสำคัญกับปจจัยดานสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได

ทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Square Difference) โดยระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ให

ระดับความสำคัญในดานผลิตภัณฑ ต่ำกวาระดับปริญญาตรีแตสูงกวาปริญญาตรีที่ ใหความสำคัญในดานผลิตภัณฑในระดับ

มาก เชนเดียวกัน นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหความสำคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด โดยระดบัการออมอยู

ที่ 5-10% ของรายได แตมีรายไดสูง มีความรูดานการกองทุนรวม  และรับความเสี่ยงไดสูง อาจสนับสนุนใหมีการออมเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากเปนกลุมที่มีกำไรซื้อ ผานการนำเสนอฟงกชั่น ที่มีความหลากหลาย และใชงานงาย       

         จำแนกตามรายได ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) พบวารายไดที่แตกตางกันใหความสำคัญกับ

ปจจัยดานสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานชองทางในการลงทุน และดานการสงเสริมการลงทุน แตกตางกันอยาง

มีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Square Difference) ผู

ที่มีรายได 20,001-40,000 ตอป ใหความสำคัญในดานผลิตภัณฑและบริการต่ำกวา ผูที่มีรายได 40,001 บาทตอปขึ้นไป โดย

กลุมที่มีรายไดมากกวา 80,000 ที่ใหความสำคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด มีระดับการออมสูง และมีมูลคาการออมตอปสูง มี

ความรุดานกองทุนรวม และรับความเสี่ยงไดสูง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้นอาจนำเสนอบริการ ที่มีความหลากหลาย และ

ใชงานงาย  พัฒนาชองทางการใหบริการ ใหมีความสะดวกเขาถึงงาย รวมทั้งสงเสริมใหคนกลุมนี้ลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้น 

ใหเขาถึงความรูดานการลงทุน สำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากมีความสามารถในการออมสูง และในดานชองทางการ

ลงทุน ผูที่มีรายได 20,001-40,000 ตอป ในระดับต่ำกวา ผูที่มีรายได 40,001-80,000 บาทตอป โดยกลุมที่มีรายได 40,001-

80,000 ใหความสำคัญกับชองทางการลงทุนมากที่สุด  โดยยังมีระดับการออมต่ำ มูลคาการออมไมมาก มีความรูดานการ
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ลงทุน แตยังรับความเสี่ยงไดปานกลาง อาจจำเปนตองพัฒนาชองทางการใหบริการ ใหมีความสะดวกเขาถึงงาย สำหรับใน

ดานการสงเสริมการลงทุน ผูที่มีรายได 20,001-40,000 ตอป ใหระดับความสำคัญต่ำกวา ผูที่มีรายได 40,001-80,000 บาท

ตอป  โดยกลุมที่มีรายได 40,001-80,000 ใหความสำคัญกับการสงเสริมการลงทุนมากที่สุด  โดย สงเสริมใหคนกลุมนี้ลงทุน

ในกองทุนรวม เนื่องจาก ยังมีระดับการออมต่ำ มูลคาการออมไมมาก แตมีความรูดานการลงทุน อาจพัฒนาแจงเตือนการ

คาดการณผลการดำเนินงานของกองทุน สนับนุนการลงทุนเพื่อเก็งกำไรระยะส้ัน เนื่องจากรับความเส่ียงไดสูง 

     จำแนกตามอาชีพ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) พบวาอาชีพที่แตกตางกันใหความสำคัญกับปจจัย

ดานสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ, ดานชองทางการลงทุน และดานการสงเสริมการลงทุนแตกตางกัน อยางมีนัยยะ

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี LSD (Least Square Difference) ในดาน

ผลิตภัณฑ อาชีพพนักงานประจำ ใหระดับความสำคัญกับ นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว กลุม

ตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานประจำ ใหระดับความสำคัญ มากกวา กลุมตัวอยางที่เกษียณอายุ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงาน

ประจำ ใหระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่ยังไมไดประกอบอาชีพ กลุมตัวอยางที่มีขาราชการ / รัฐวิสาหกิจให

ระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่เกษียณอายุ กลุมตัวอยางที่เปนเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว ใหระดับ

ความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพอิสระ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพอิสระใหระดับความสำคัญ มากกวา กลุมตัวอยาง

ที่เกษียณอายุ และกลุมตัวอยางที่มีอาชีพอิสระใหระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่ยังไมไดประกอบอาชีพ  

สำหรับในดานชองทางการ  กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานประจำ ใหระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ ใหระดับความสำคัญ มากกวา กลุมตัวอยางที่มี

อาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว ใหระดับความสำคัญกับ นอยกวา 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพอิสระ กลุมตัวอยางที่เกษียณอายุใหระดับความสำคัญ นอยกวา กลุมตัวอยางที่ยังไมไดประกอบอาชีพ 

ทั้งดานผลิตภัณฑและดานชองทางการลงทุนกลุมที่มีอาชีพอิสระ ที่ใหความสำคัญมากที่สุด โดยมีมูลคาการออมตอปต่ำ อาจ

เพราะความไมแนนอนของอาชีพ  แตมีความรูดานกองทุนรวม และรับความเสี่ยงไดสูง  ดังนั้นอาจนำเสนอบริการ ที่มีความ

หลากหลาย และใชงานงาย พัฒนาชองทางการใหบริการ ใหมีความสะดวกเขาถึงงาย  สำหรับในดานการสงเสริมการลงทุน 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานประจำ ใหระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่มีที่มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ ใหระดับความสำคัญกับ มากกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ เจาของกิจการ / 

ธุรกิจสวนตัว กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว ใหระดับความสำคัญกับ นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

อิสระ โดยกลุมที่เกษียณอายุ ใหความสำคัญ สวนใหญมีการออมในระดับต่ำกวา 40,000-80,000 แตมีความรูความเขาใจการ

ลงทุนในกองทุนรวม ดังนั้นอาจพัฒนาแจงเตือนการคาดการณผลการดำเนินงานของกองทุน สนับนุนการลงทุนเพื่อเก็งกำไร

ระยะส้ัน เนื่องจากรับความเส่ียงไดสูง 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมผานแอปพลิเคชัน สอดคลองกับผลการศึกษาของฝายวิจยั 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยการเติบโตของมูลคาเงินลงทุน และจำนวนผู

ลงทุนของกองทนุรวมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุม generation Y 

     การพัฒนาแอพพลิเคชั่นชวยสงเสริมการเขาถงึกองทุนรวม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้แนะวา บริษทัทีด่ำเนินธุรกจินายหนา

ซื้อขายหนวยลงทุน ตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตามความสามารถของนกัลงทุน เชนระดับการออม และมูลคา

การออม และความสามารถในการรับความเส่ียง รวมถงึความรูดานการลงทุนในกองทุนรวม ขณะที่ชองทางการเขาถงึการ
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ลงทุนในกองทนุรวมมีผลตอการตัดสินใจลงทนุผูลงทุนที่อยูในชวงวัยทำงาน อายุ 36-55ป  มีมูลคาการออมตอปมากที่สุด แต

ยังรับความเส่ียงไดในระดับปานกลาง  

     ผลการศึกษา สามารถประยุกตใชกับการออกแบบนโยบายการสนับสนุนของหนวยงานรฐั เพื่อสงสริมการเขาถึงการลงทนุ

ในกองทุนรวม ที่มีความสะดวก ซึ่งจะทำใหเกดิการเติบโตของผูใหบริการระบบแอพพลิเคชั่น โดยไดรับผลตอบแทนในรูปของ

คานายหนาจากการซื้อขายหนวยลงทุน  

สำหรับการขยายผลการศึกษาในอนาคต อาจเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของนกัลงทุนรุนใหม ที่ตองการความหลากหลายการ

ลงทุนในรูปแบบตางๆ  
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ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมของขาราชการกรม

ศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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สัณหภาส เองใชรัตน01 และ นงนภัส แกวพลอย1
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บทคัดยอ 
การศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจที ่ม ีผลตอพฤติกรรมการใชจ ายและการออมของขาราชการกรมศุลกากรพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออม 

ผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ขาราชการกรมศุลกากร ตั้งแตอายุ 20-60 ป จำนวน 316 คน ผลการศึกษา

พบวาเปนเพศชาย 161 คน เพศหญิง 155 คน อายุ 31-40 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ดำรงตำแหนงนักวิชาการ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,000-40,000 บาท ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออม พบวา เพศ มีผลในดาน

จำนวนเงินออม ตำแหนงงาน มีผลในดานระยะเวลาในการออม รายไดและคาใชจาย  มีผลทั้งดานจำนวนเงินออม ระยะเวลาในการ

ออม ลักษณะการออมเงินและสัดสวนการออมเงินตอรายได ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออม พบวา การออมมี

ผลตอภาพลักษณ มีผลในดานระยะเวลาในการออมและลักษณะการออมเงิน การออมตองมีความรู ความเขาใจในรูปแบบการออม 

มีผลในดานจำนวนเงินออมและลักษณะการออมเงิน แรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออม พบวา ครอบครัวมีผลตอ

การออม มีผลทั้งดานจำนวนเงินออม ระยะเวลาในการออม ลักษณะการออมเงินและสัดสวนการออมเงินตอรายได 

Abstract 
A Study of Attitudes and Motivations Affecting Spending and Saving Behaviors of Customs Department Officials in 

Bangkok Area The objective of this research was to study behavior. Attitudes and Motivations Affecting Spending and Saving 

Behaviors The researcher defined the sample group used in this study as Civil servants of the Customs Department , aged 

20-60 years, 316 persons The results showed that 161 males, 155 females, aged 31-40 years, single status, bachelor's 

degree. hold academic position Average monthly income 30,000-40,000 baht Personal factors affecting spending and 

saving behaviors found that sex affects the amount of savings, job positions, affects the duration of savings. income and 

expenses It affects both the amount of savings. period of savings Characteristics of saving money and the ratio of savings to 

income Attitudes affecting spending behavior and saving found that saving affects the image. It affects the period of savings 

and the nature of saving money. Savings requires knowledge. understanding of savings It affects the amount of savings and 

the nature of saving money Motivation had an effect on spending and saving behaviors. It was found that families had an 

effect on saving. It affects both the amount of savings. period of savings Characteristics of saving money and the ratio of 

savings to income 

1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพ 10400 E-mail: namelc@hotmail.co.th 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพ 10400  

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2028



1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันการดำเนินชีวิตไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากถามองในเรื่องการใชจายและการออมเงินของคนใน

สมัยกอนกับคนในปจจุบันจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจน โดยคนสมัยกอนมีการใชจายที่นอยและเก็บออมเปนสวนมาก 

เมื่อยุคสมัยคอยๆเปลี่ยนไปจนปจจุบันการใชจายของคนเริ่มมากขึ้นและการเก็บออมก็เริ่มนอยลงเรื่อยๆ ซึ่งถามองในสาย

อาชีพราชการนั้นเมื่อเกษียณอายุราชการตอนอายุ 60 ป แลวจะไดรับเงินบำนาญตอเดือนไปตลอดชีวิตทำใหมีความมั่นคงใน

ชีวิตในวัยเกษียณ ทำใหในระหวางทำงานชวงเวลา 30-40 ปนั้นไมไดใหความสำคัญตอการออมเงิน อีกทั้งสถาบันการเงิน

สามารถปลอยสินเชื่อไดจำนวนมากและรวดเร็ว ทำใหมีหนี้สินที่เกินตัวและเมื่อไมใหความสำคัญกับการออม เมื่อเกษียณอายุ

ราชการยังชำระเงินกูยมืไมหมด ทำใหตองนำเงินบำนาญมาจายชำระคืนเงินกูยืม ซึ่งสงผลใหในชวงวัยเกษียณมีเงินไมพอใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากไมใหความสำคัญของการออมตั้งแตเริ่มทำงานและยังมีการสรางภาระเกินตัวจนวัยเกษียณ 

ซึ่งทำใหเปนที่มาของการศึกษาพฤติกรรมการใชจายและการออมเงินอกีทัง้ทัศนคติและแรงจูงใจทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชจาย

และการออมเงิน โดสามารถนำไปใชประโยชนในการดำเนินชีวิตประจำวันปรับทัศนคติ หาแรงจูงใจที่ชวยในการออม นำไปให

ความรูแกขาราชการและประชาชนทั่วไปเพื่อใหเห็นถึงความสำคัญในการออม 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2538ก, หนา 41-42 ) กลาววา ลักษณะทาง 

ประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถาบันครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา สิ่งเหลานี้เปนเกณฑที่

นิยมใชในการแบงสวนการตลาดลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งสําคัญและสถิติที่วัดไดของประชากรชวยกําหนดตลาด

เปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ดังนี้ อายุ (Age) เพศ (Sex) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) รายได

การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) 

 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับทัศนคติ อิงลิช และอิงลิช (English and English, 1958 : p.3) ใหความหมายของทัศนคติ

วา เปน ความคงที่ของการตอบสนอง หรือความพรอมที่จะตอบสนองอยางหนึ่งอยางใดตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด   

ซิมบารโด และแอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1969) ใหความหมายของทัศนคติวา เปนแนวโนมที่บุคคลจะ

แสดงออกในวิธีสอดคลองกับความคิดและความรูสึกของเรา 

นิวคอมบ (Newcomb) กลาววา ทัศนคติของบุคคลขึ้นอยูกับลักษณะของส่ิงแวดลอมที่บุคคลไดรับอาจจะแสดงออกมา

ทางพฤติกรรมใน 2 ลักษณะ คือ ทัศนคติทางบวก (positive attitude) และ ทัศนคติทางลบ (negative attitude) 

Henry Assael (1995) องค ประกอบของท ัศนคต ิ  (Attitude components) สามารถแยกท ัศนคต ิออกเปน

องคประกอบตาง ๆ 3 องคประกอบดวยกัน องคประกอบทางดานความคิด (Cognitive Component) องคประกอบทางดาน

ความรูสึก (Affective components) องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral component) 

จิระวัฒน วงศสวัสดิวัฒน (2535, หนา 104-105) ไดสรุปคุณลักษณะของทัศนคติวามี 6 รูปแบบ คือ 1.ทัศนคติเปนส่ิง

ที่เกิดจากการเรียนรู 2.ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (evaluative nature) 3.ทัศนคติมีคุณภาพและความเขมขน 

(quality and intensity) 4.ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนงาย (permanence) 5.ทัศนคติตองมีสิ่งที่หมายถึง (attitude 

object) ที่แนนอน 6.ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวกับแรงจูงใจ ชาญเดช วีรกุล (2552, หนา 3) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเราภายใน 

สิ่งจูงใจ หรือสิ่งโนมนาวใจใหเกิดพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อมั่นและความพยายามที่จะกระทำการนั้น ๆ เพื่อตองการให

บรรลุวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งตามที่ไดตั้งไว 

ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996:199) ใหนิยามวา การจูงใจ เปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของ

บุคคลโดยจงใจทำพฤติกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายที่ตนตองการ 

 ศิริพร จันทศรี (2550, หนา 10)กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่มากระตุนการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทำ

อยาง ตั้งใจใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งส่ิงที่ตนเองตองการ โดยแรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 

 (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2542 หนา 415-416) ไดเสนอแนวคิดเรื่องแรงจูงใจหรือทฤษฎีความตองการพื้นฐาน 3 ประการ 

คือ 1. ความตองการอำนาจ (Need for Power) 2. ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation) 3. ความตองการ

ความสำเร็จ (Need for Achievement) 

(ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, 2555) นักจิตวิทยาไดแบงการจูงใจออกเปน 2 ประเภท  

1. การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการใน การทำการเรียนรูหรือ

แสวงหาบางอยางดวยตนเอง การจูงใจประเภทนี้ ไดแก 1.ความตองการ(Need) 2. เจตคติ(Attitude) 3. ความสนใจพิเศษ( 

Special Interest)  

2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ไดรับแรงกระตุน มาจากภายนอก แรงจูงใจ

เหลานี้ไดแก 1. เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล 2 ความรูเกี่ยวกับความกาวหนา 3. บุคลิกภาพ 4. เครื่องลอใจอื่นๆ  

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออม  

การออม (ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธปท.) ไดใหความหมายไววา “การ ออม เปนการแบงรายไดสวนหนึ่ง

เก็บสะสมไวสำหรับวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพื่อไวใชในอนาคตเผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใชในสิ่งที่อยากไดหรืออยากทำการออม

สวนใหญมักอยูในรูปแบบที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนต่ำ และไดรับผลตอบแทนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เชน 

การฝากออมทรัพย การฝากประจำ การซื้อสลากออมทรัพย”  

ออม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554) ไดใหความหมายไววา “ออม คือ เก็บหอมรอมริบ เชน ออม

ทรัพย ออมสิน”  

ธัญลักษณ หมอยา (2550) กลาววา การออมหมายถึง สวนตางระหวางรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา

หนึ่ง (Income-Expenses = Saving) ซึ่งเปนการชะลอการบริโภคหรือการใชทรพัยสินเงินทองทีม่ีอยูในปจจบุันบางสวนเอาไว 

เพื่อใหเกิดความสามารถที่จะบริโภคในอนาคตหรือในยามจำเปน  

รัชนี ยศถามี (2551) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการออมไววา การออมคือรายไดเมื่อหักคาใชจายแลวจะเหลือที่ไมไดถูก

นำมาใชจายซึ่งเรียกวา เงินออม  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักเคนส(Keynes อางถึงใน อรุณ ภาณุพงษ, 2502, หนา 316-320) ใหคําอธิบายเรื่องการออม

วาการออมคือการมีสวนเหลือจากการบริโภค ซึ่งสวนที่เหลือจากการบริโภคของเคนสหมายถึง สวนที่ไมไดจับจายใชสอยไปไม

วาดวยเหตุใดหรือสวนออม คือ สวนเหลือของรายได  

ปยรัตน กฤษณามระ และคณะ (2554) ไดแบงประเภทรูปแบบการออมและการลงทุนออกเปน 12 ประเภท ดังนี้  

1. การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย 2. การซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 3. การฝากเงินกับสหกนณออมทรัพย 4. การซื้อ

สลากออมสิน 5. การซื้อหุนสามัญ 6. การลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล 7. การลงทุนซื้อหุนกูของบริษัทเอกชน 8. การลงทุนใน

กองทุนรวมตราสารทุน 9. การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 10. การซื ้อตั ๋วแลกเงินธนาคารพาณิชย 11. การซื้อ

ทองรูปพรรณหรือทองคำแทง 12. การซื้ออสังหาริมทรัพย 
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ทฤษฎีการออมกับกระแสรายไดและรายจายการออมทรัพยของครัวเรือนจะมีความสัมพันธใกลชิดกับรายไดที่สามารถ

จับจายใชสอยไดจริงและการบริโภคของครัวเรือนอยางมาก ดวยเหตุที่วาหลังจากที่ครัวเรือนไดรับรายไดมาแลวเมื่อนําไปหัก

ภาษีออกรายไดดังกลาวถือเปนรายไดที่ครัวเรือนสามารถนำไปจับจายใชสอยไดจริงครัวเรือนจะจัดสรรรายไดสวนนี้ไปใชเพื่อ

การบริโภคสวนที่เหลือจึงคอยเก็บออมไวเปนเงินสะสมเรียกการออมเงินสวนที่เหลือนี้วา "การออมทรัพย" หากพิจารณาดูจะ

พบวาการออมเปรียบเปนสวนรั่วไหลของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายไดซึ่งเปนผลใหกระแสรายไดในชวงระยะเวลาใด

เวลาหนึ่งมีคาไมเทากับกระแสรายจายในชวงเวลานั้น สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธระหวางรายไดที่สามารถจับจาย

ใชสอยไดจริง คาใชจาย และปริมาณการออมได (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2557) 

ทฤษฎีความตองการถือเงินของ Milton Friedman (วเรศ อุปปาติก, 2554) อธิบายไวในป 1968 ไดพัฒนามาจาก

แนวคิดของนักทฤษฎีปริมาณเงินของสำนักเคมบริดจซึ่งอธิบายปจจัยที่กำหนดความตองการถือเงินโดยมองวาเงินเปนสิ่งที่

กอใหเกิดอรรถประโยชน(Utility) บุคคลมีอุปสงคตอเงินเพราะเห็นวา เงินจะกอใหเกิดอรรถประโยชนขึ้นไดพฤติกรรมการ

เลือกถือเงินของบุคคลเปนสัดสวนโดยตรงกับรายไดที่เปนตัวเงินและมีบางสวนมีความคิดคลายคลึงกับ John Maynard 

Keynes ที่ เรียกวาทฤษฎีความพอในสภาพคลอง (Liquidity Preference Theory) ซึ ่งอธิบายความตองการถือ เงินของ

บุคคลออกเปน 3 ประการคือ 1. ความตองการถือเงินไวเพื่อใชสอยในชีวิตประจำวัน 2. ความตองการถือเงินเพื่อใชจายยาม

ฉุกเฉิน 3. ความตองการถือเงินเพื่อเกร็งกำไร 

ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) ทฤษฎีการบริโภค ในวัฏจักรชีวิตไดรับการ

พัฒนาขึ้นโดย Franco Modigliani, Albert Ando และRichard Brumberg ในป ค.ศ. 1954 ตามแนวคิดนี้เชื่อวาการใชจาย

เพื่อการบริโภคขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดตลอดชวงอายุขัยทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคตหากพิจารณาการกระจาย

รายไดและปริมาณการใชจายเพื่อการบริโภคในวัฏจักรชีวิต 

 

กรอบแนวคิด 

                 ตัวแปรตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

  เพศ  

  อายุ  

  ระดับการศึกษา  

  ตำแหนง  

  สถานภาพสมรส  

  รายได-คาใชจายตอเดือน  

  ภาระหนี้สิน 

 

ทัศนคติและแรงจูงใจ 

  ความคิดเกี่ยวกับการออม 

  แรงจูงใจ 

พฤตกิรรมการออม  

รูปแบบการออม  

 

ตัวแปรตาม 
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3. วิธีการศึกษา 
 

1.จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ขาราชการกรมศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผูวิจัย

ได กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตรของ (Yamane, 1973 อางใน จักรกฤษณ สำราญใจ 2544)  

ซึ่งขาราชการกรมศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานครมีประมาณ 1500 คนจะไดกลุมตัวอยางจำนวน 316 คน และกำหนดความ

เชื่อมั่นที่รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 

2.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัยนี้โดยมาจากแหลงขอมูล 2 

ประเภท ดังนี้  

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทำการสุมกลุมตัวอยางขาราชการกรมศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะ

ทำการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ซึ่งทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวน 316 คน โดยทำการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทำวิจัย 

รวมทั้งหลักเกณฑในการตอบแบบสอบถามแบบออนไลนเพื่อใหผู ทำแบบสอบถามมีความเขาใจในคำถามหลังจากผูทำ

แบบสอบถามทำแบบสอบถามครบ ผู วิจัยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามที ่ไดรับทั ้งสิ ้นแลวนำไป

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากหนังสือ ตำราวิชาการ บทความ งานวิจัยที่

เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีความเกี่ยวของ เพื่อนำมาใชอางอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย  

3.การวิเคราะหขอมูล ผูวัจัยไดวิเคราะขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics 

Analysis)  

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยวิธีการ หาคารอยละ (Percentage) และ

คาความถี่(Frequency) ในการวิเคราะห  

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติและแรงจูงใจไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ออมและแรงจูงใจในการวิเคราะห

โดยการใชโดยวิธีการหา คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)  

สวนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชจายและรูปแบบการออมเงิน ใชการพรรณาขอมูลเพื่ออธิบายขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถามโดยวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที(t-test) ในกรณีการ

เปรียบเทียบของกลุม 2 กลุมในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดาน เพศ และจะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ 

(F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) ในการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน สถานภาพ ผูที่อยูในอุปการะ รายได หนี้สิน คาใชจาย 

ทัศนคติ แรงจูงใจและพฤติกรรมการใชจายและการออมที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
อภิปรายผลของการศึกษา การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยจะ 

อธิบายตามสมมติฐาน ดังนี้  

 

สมมติฐานขอที่ 1: ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการใชจายและการ ออมเงินของขาราชการกรมศุลกากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
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ตัวแปรตน/ 

ตนแปรตาม 

การออมเง ินตอ

เดือน 

ระยะเวลาในการออม ลักษณะการออมเงิน สัดสวนการออมเงินตอรายได 

เพศ √    

อายุ √ √ √ √ 

ระดับการศึกษา √ √   

ตำแหนง  √   

สถานภาพ √ √ √ √ 

ผูท่ีอยูในอุปการะ √ √ √ √ 

รายไดเฉลี่ย √ √ √ √ 

หนี้สิน     

คาใชจาย √ √ √ √ 
 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานเพศกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวาพฤติกรรมการออมเงินตอเดือนมี

ผลตอกับกลุมตัวอยาง โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยในการออมเงินตอเดือนมากกวาเพศชายสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรม

การออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย (2555) กฤตภาส เลิศสงคราม พบวาเพศหญิง

มีการออม มากวาเพศชาย 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานอายุกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอกับกลุมตวัอยาง

ทั้ง 4 พฤติกรรม ดังนี้ 

 2.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยในการออมเงินมากกวากลุม

ตัวอยางชวงอายุต่ำกวา 50 ป 

 2.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออม กลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการออมมากกวากลุม

ตัวอยางชวงอายุต่ำกวา 50 ป 

 2.3 สวนพฤติกรรมลักษณะการออมเงิน กลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยการวางแผนกำหนดวงเงินในการ

ออมเงินที่แนนอนมากกวากลุมตัวอยางชวงอายุต่ำกวา 50 ป 

 2.4 สวนพฤติกรรมสัดสวนการออมเงินตอรายได กลุมตัวอยางที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยการออมเงินที่มีสัดสวน

ตอรายไดมากกวากลุมตัวอยางชวงอายุต่ำกวา 50 ป 

 สอดคล องก ับงานว ิจ ัย ป จจ ัยท ีม ีความสัมพ ันธ ก ับพฤติกรรมการออมของสมาช ิกสหกรณออมทร ัพย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด สาขาสุราษฎรธานี (2558) รุงนภา อนุโสภณ พบวาอายุมีความสัมพันธกับรายไดตาม

ทฤษฎีวัฎจักรชีวิต (Life Cycle Theory) คือ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นรายไดเพิ่มขึ้น ก็จะมีการออมเพิ่มขึ้น 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอกับ

กลุมตัวอยาง 2 พฤติกรรม ดังนี้ 

 3.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยในการออมเงิน

มากกวากลุมตัวอยางระดับการศึกษาชวงอื่น 

 3.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางทีม่ีระดับการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรมีีคาเฉล่ียระยะเวลาในการ

ออมมากกวากลุมตัวอยางระดับการศึกษาชวงอื่น 

สอดคล  อ งก ับงานว ิ จ ั ย  ป  จจ ั ยท ี ม ี ความส ั มพ ันธ  ก ั บพฤต ิ กรรมการออมของสมาช ิ กสหกรณ ออมทร ัพย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด สาขาสุราษฎรธานี (2558) รุงนภา อนุโสภณ พบวาระดับการศึกษามีผลตอการเขาถึง
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ขอมูลเกี่ยวกับการออม แนวทางในการวางแผนการออม โดยผูวิจัยเห็นวาผูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพรอมในการ

เขาถึงขอมูลตางกันอีกทั้งยังใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเงินเพื่อผลตอบแทนที่เกิดประโยชนสูงสุดจากการออมตางกัน

จึงเปนผลใหระดับการศึกษามีความสัมพันธกับวิธีการจัดสรรเงินออม 

 4. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานตำแหนงกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอกับกลุม

ตัวอยาง 2 พฤติกรรม ดังนี้ 

 4.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีตำแหนงผูอำนวยการมีคาเฉลี่ยในการออมเงินมากกวากลุม

ตัวอยางตำแหนงนักวิชาการและเจาพนักงาน 

 4.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางที่มีตำแหนงผูอำนวยการมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการออม

มากกวากลุมตัวอยางตำแหนงนักวิชาการและเจาพนักงาน 

 5. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอกับกลุม

ตัวอยาง 4 พฤติกรรม ดังนี้ 

 5.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยในการออมเงินมากกวากลุม

ตัวอยางสถานภาพโสดและหมาย/หยา/แยกกันอยู 

 5.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการออมมากกวา

กลุมตัวอยางสถานภาพโสดและหมาย/หยา/แยกกันอยู 

 5.3 สวนพฤติกรรมลักษณะการออมเงินโดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสดมีคาเฉล่ียการวางแผนกำหนดวงเงินในการ

ออมเงินที่แนนอนมากกวากลุมตัวอยางสถานภาพสมรสและหมาย/หยา/แยกกันอยู 

 5.4 สวนพฤติกรรมสัดสวนการออมเงินตอรายไดโดยกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสมีคาเฉลี่ยการออมเงินที่มี

สัดสวนตอรายไดมากกวากลุมตัวอยางสถานภาพโสดและหมาย/หยา/แยกกันอยู 

สอดคลองกับงานวิจัย พฤติกรรมการออมและปจจียที่มีผลตอการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร (2561) 

นางสาวเบญญาภา สุขนึก วาการมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่ตองมีตอครอบครัว ผูที่มีภาระรับผิดชอบตอความเปนอยู

ของครอบครัว ทำใหกลุมดังกลาวจำเปนตองออมมากขึน้ เพื่อเปนการสะสมความมั่งค่ัง และมั่นคงใหรายไดที่แนนอนระยะยาว 

 6. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานผูที่อยูในอุปการะกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอกับ

กลุมตัวอยาง 4 พฤติกรรม ดังนี้ 

 6.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีผู ที ่อยูในอุปการะ 5 คนขึ้นไปมีคาเฉลี่ยในการออมเงิน

มากกวากลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะนอยกวา 5 คน 

 6.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะ 5 คนขึ้นไปมีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการ

ออมมากกวากลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะนอยกวา 5 คน 

 6.3 สวนพฤติกรรมลักษณะการออมเงินโดยกลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะ 5 คนขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการวางแผน

กำหนดวงเงินในการออมเงินที่แนนอนมากกวากลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะนอยกวา 5 คน 

 6.4 สวนพฤติกรรมสัดสวนการออมเงินตอรายไดโดยกลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะ 5 คนขึ้นไปมีคาเฉล่ียการออม

เงินที่มีสัดสวนตอรายไดมากกวากลุมตัวอยางที่มีผูที่อยูในอุปการะนอยกวา 5 คน 

สอดคล  อ งก ับงานว ิ จ ั ย  ป  จจ ั ยท ี ม ี ความส ั มพ ันธ  ก ั บพฤต ิ กรรมการออมของสมาช ิ กสหกรณ ออมทร ัพย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด สาขาสุราษฎรธานี (2558) รุงนภา อนุโสภณ พบวา การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิก

ครอบครัวมีผลตอการสํารองเงินไวใชในยามฉุกเฉิน 

 7. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผลตอ

กับกลุมตัวอยาง 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
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 7.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมีคาเฉล่ียในการออม

เงินมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท 

 7.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมีคาเฉล่ียระยะเวลา

ในการออมมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท   

 7.3 สวนพฤติกรรมลักษณะการออมเงินโดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมีคาเฉลี่ยการ

วางแผนกำหนดวงเงินในการออมเงินที่แนนอนมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท 

 7.4 สวนพฤติกรรมสัดสวนการออมเงินตอรายไดโดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมี

คาเฉล่ียการออมเงินที่มีสัดสวนตอรายไดมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท 

สอดคล  อ งก ับงานว ิ จ ั ย  ป  จจ ั ยท ี ม ี ความส ั มพ ันธ  ก ั บพฤต ิ กรรมการออมของสมาช ิ กสหกรณ ออมทร ัพย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด สาขาสุราษฎรธานี (2558) รุงนภา อนุโสภณ พบวา เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น ก็จะมีการออม

เพิ่มขึ้น 

 8. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานภาระหนี้สินตอเดือนกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวาไมมีผล

ตอกับกลุมตัวอยาง 

 9. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนกับพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน พบวามีผล

ตอกับกลุมตัวอยาง 4 พฤติกรรม ดังนี้ 

 9.1 พฤติกรรมการออมเงินตอเดือนโดยกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 40,001-50,000 บาทและ 50,000 

บาทขึ้นไปมีคาเฉล่ียในการออมเงินมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนนอยกวา 40,000 บาท 

 9.2 พฤติกรรมระยะเวลาในการออมโดยกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 40,001-50,000 บาทและ 50,000 

บาทขึ้นไปมีคาเฉล่ียระยะเวลาในการออมมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนนอยกวา 40,000 บาท 

 9.3 สวนพฤติกรรมลักษณะการออมเงินโดยกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 40,000-50,000 บาทมีคาเฉล่ีย

การวางแผนกำหนดวงเงินในการออมเงินที่แนนอนมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนชวงอื่น 

 9.4 สวนพฤติกรรมสัดสวนการออมเงินตอรายไดโดยกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไปมี

คาเฉล่ียการออมเงินที่มีสัดสวนตอรายไดมากกวากลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนนอยกวา 40,000 บาท 

 ไมสอดคลองกับงานวิจัย ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา (2562)  ณิชากร ชัยศิริ 

พบวาทั้งนี้จะเห็นวาการออมจะมาจากเงินเดือนหรือรายไดที่เหลือจากการใชจายในชีวิตประจำวันถามีรายจายมากก็จะออม

เงินไดนอย ดังนั้น ควรมีการวางแผนการออมใหเหมาะสมกับรายรับและรายจายเพื่อการมีชีวิตที่ดีในอนาคต  
 

สมมติฐานขอที่ 2: ทัศนคติและแรงจูงใจที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการใชจายและ การออมเงินของขาราชการกรม

ศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหพบวาทัศนคติและ แรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมเงิน 

ดังนี้  

ตัวแปรตน/ตนแปรตาม การออมเง ินตอ

เดือน 

ระยะเวลาใน

การออม 

ลั กษณะการ

ออมเงิน 

สัดสวนการออมเงินตอ

รายได 

การออมมีความจำเปนตอชีวิต √ √ √ √ 

การออมมีผลตอภาพลักษณ  √ √  

การออมทำใหมีผลกระทบตอชีวิตประจำวัน √ √ √ √ 

การออมเหมาะสำหรับผูมีรายไดเยอะ √ √ √ √ 
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การออมตองมีความรู ความเขาใจในรูปแบบการ

ออม 

√  √  

การใชจายมีความสุขมากกวาการออม √ √ √ √ 
 

1.ทัศนคติการออมมีความจำเปนตอชีวิตมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมทั้งหมด กลาวคือคนที่มีทัศนคติดังกลาวจะมี

แนวโนมในการวางแผนในการออมเงินที่มีจำนวนสูงและระยะเวลาในการออมที่นาน 

2.ทัศนคติทานคิดวาการออมตองมีความรู ความเขาใจในรูปแบบการออมมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมเฉพาะดาน

การวางแผนในการออมและจำนวนเงินออมเทานั้น 

3.ทัศนคติการออมมีผลตอภาพลักษณมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมเฉพาะดานที่มีการวางแผนและระยะเวลาใน

การออมเทานั้น 

4.สวนทัศนคติการออมทำใหมีผลกระทบตอชีวิตประจำวันและทัศนคติการออมเหมาะสำหรับผูมีรายไดเยอะและทัศนคติการ

ใชจายมีความสุขมากกวาการออมมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมทั้งหมด กลาวคือทัศนคติดังกลาวมีผลทำให

แนวโนมไมมีการวางแผนในการออม ออมเงินในจำนวนที่นอยและออมเปนเวลาที่ระยะส้ันๆเทานั้น 

 

ตัวแปรตน/ตนแปรตาม การออมเงิ น

ตอเดือน 

ระยะเวลาใน

การออม 

ล ักษณะการ

ออมเงิน 

ส ัดส วนการออม

เงินตอรายได 

การออมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางแผนไว √ √ √ √ 

อัตราผลตอบแทนเปนแรงจูงใจในการออม √ √ √  

ครอบครัวมีผลตอการออม √ √ √ √ 

รูปแบบการออมท่ีมีความเสี่ยงต่ำเปนแรงจูงใจในการออม √ √ √ √ 

การออมมีโอกาสเขาสังคมไดมากขึ้น     
 

5.แรงจูงใจดานการออมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว อัตราผลตอบแทนเปนแรงจูงใจในการออม ครอบครัวมีผลตอการ

ออมและรูปแบบการออมที่มีความเสี่ยงต่ำเปนแรงจูงใจในการออมมีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมทั้งหมด กลาวคือ 

แรงจูงใจดังกลาวมีแนวโนมที่จะทำใหมีการวางแผนในการออม มีจำนวนเงินออมที่สูงและมีการออมเปนระยะเวลานาน 

6.แรงจูงใจการออมมีโอกาสเขาสังคมไดมากขึ้นกลุมตัวอยางสวนมากมีความคิดเห็นในระดับเฉยๆเปนสวนมาก ซึ่งไมมีผลตอ

พฤติกรรมการใชจายและการออมโดยเนื่องจากการเขาสังคมอาจจะตองใชเงินหรือไมจำเปนตองใชเงินก็สามารถมีสังคมของ

ตัวเองได 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยทัศนคติและแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายและการออมของขาราชการ กรม

ศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน อาทิเชน เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ตำแหนงงาน 

สถานภาพ ผูที่อยูในอุปการะ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ คาใชจาย สงผลตอ พฤติกรรมการใชจายและการออม ทัศนคติที่

แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการการใชจายและการออม ทั้งในดานการออมมีความจำเปนตอชีวิต การออมมีผลตอ

ภาพลักษณ การออมทำใหมีผลตอ ชีวิตประจำวัน การออมเหมาะสำหรับผูมีรายไดเยอะเทานั้น การออมตองมีความรู ความ

เขาใจในรูปแบบการออม การใชจายมีความสุขมากกวาการออม และแรงจูงใจที่แตกตางกันมีผล ตอพฤติกรรมการการใชจาย
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และการออม ทั้งในดาน การออมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางแผนไว อัตราผลตอบแทนเปนแรงจูงใจในการออม ครอบครัวมี

ผลตอการออม รูปแบบการออมที่มีความเสี่ยง ต่ำเปนแรงจูงใจในการออม และจากสถิติพบวากลุมตัวอยางมีรูปแบบการออม

ใน ธนาคาร สหกรณ และซื้อกรมธรรมประกันชีวิต สูงสุด 3 อันดับ 

จากทัศนคติการออมมีควาจำเปนตอชีวิต รวมถึง แรงจูงใจทั้งดานอัตราผลตอบแทนและรูปแบบการออมที่มีความเส่ียง

ต่ำ มีผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการกรมศุลกากรพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น กรมศุลกากรสามารถจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธและใหความรู สงเสริมการออมเพื่อเปนประโยชนตอขาราชการและปะชาชนทั่วไปเพื่อในอนาคตจะไดมีชีวิตที่ดี

ยิ่งขึ้น 

5.2 ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางคิดวาการออมมี ความจำเปนตอชีวิตและการออม

ตองมีความรู ความเขาใจในรูปแบบการออม ดังนั้นหนวยงานตางๆ ควรมีการใหความรู ประชาสัมพันธ เพื่อเปนการใหความรู 

ความเขาใจในการออมที่ถูกตอง  

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  

จากขอมูลที่เก็บไดจากกลุมประชากรตัวอยางนั้น เปนชวงที่มีการระบาดของ ไวรัสโคโรนา -19 ขอมูลทางดาน

ประชากร และขอมูลเชิงสถิติที่นำไปประยุกตใช จึงเชื่อมโยงกับปจจัย ดานพฤติกรรมการใชจายและการออม ซึ่งขอมูลอาจมี

การเปล่ียนแปลงไดหากกลับไปสูสภาวะปกติ แบบสอบถามในบางสวนเหมาะสมที่จะใชการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลที่ แทจริง 

การเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามออนไลน ประกอบกับระยะเวลาการแจกแบบสอบถามที่

จำกัด ทำใหกลุมตัวอยางอาจไมกระจายตัวเทาที่ควร  

ขอเสนอแนะการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป  

ควรระบุเขตในการวิจัยเพื่อใหทราบปจจัยดานประชากรศาสตรในแตละ พื้นที่ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและแมนยำ

มากขึ้นและควรเพิ่มเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เชน การ สัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงและ

ถูกตองตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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อิทธิพลของปจจัยดานการคาระหวางประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย และการทองเที่ยวที่มี

ตออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร  

และริงกิตมาเลเซีย 

The Influence of Factors in International Trade, Stock Market Index,  

and Tourism on Exchange Rate of the US Dollar; against the Thai Baht,  

the Singapore Dollar, and the Ringgit Malaysia 
 

สาคร ธรรมวงศ1 และ ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย2 

Sakorn Thammawong and Nattawoot Koowattanatianchai 
 

บทคัดยอ 
ในการศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยที่มีตอการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร 

และริงกิตมาเลเซีย ในชวงเวลาระหวางป มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 84 เดือน เพื่อศึกษาถงึ

ปจจัยดานการคาระหวางประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย และปริมาณนักทองเที่ยวตางประเทศ รวมถึงปจจัยเศรษฐกิจมหภาค 

ดวยวิธีใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาถึงพบวา มูลคาสงออก ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย จำนวนนักทองเที่ยว

ตางชาติ มีบทบาทและมีผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ รวมถึงปจจัยดานเศรษฐกิจมหภาค เชน ราคาน้ำมัน 

ราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ย (FED) และดัชนีความผันผวน (VIX) มีผลกระทบดวยเชนกันในชวงเวลาที่ศึกษา  ดังนั้นเพื่อรับมือ

และวางแผนจากคาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตอนักลงทุน นักธุรกิจ รวมถึงภาครัฐ ทั้งประเทศไทย สิงคโปร 

และมาเซีย 

คำสำคัญ : อัตราแลกเปล่ียน, มูลคาสงออก, ดัชนีราคาหุน, จำนวนนักทองเที่ยว, เศรษฐกจิมหภาค 

ABSTRACT  
The study addresses the question of the influence of factors in international trade, stock market index, 

foreign tourists, and macroeconomic towards exchange rate of the US Dollar against the Thai Baht, the 

Singapore Dollar, and the Malaysian Ringgit Malaysia. By examining the trade export, stock index market, 

and the foreign tourists from Thailand, Singapore, and Malaysia, including the factor of macroeconomic in 

gold, brent oil, VIX and the FED rate for the sample period from 2014 to 2020, the study data is secondary 

data times series. From the empirical data, analysis suggests that the trade export, SET index and foreign 

tourist information from Thailand could consistently explain the observed in US Dollar against THB, and STI 

index in US Dollar against Singapore Dollar, and KLCI index in US Dollar against Ringgit Malaysia during period 

of study. As the result of study data consequences to US dollars for business purposes, investors, and Thai 

Singapore Malaysia governments for reporting of exchange rate volatility 

Keywords: Exchange rate; value trade of export, Set index; International tourism; ASEAN-3 Economics  
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1. บทนำ 

 

     ในปจจุบันนั้นตลาดปริวรรตเงินตรา หรือ ตลาดเงินตราตางประเทศ เปนตลาดที่มีการซื้อขาย และแลกเปลี่ยนเงินตราใน

สกุลเงินตางๆ ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนเปนตัวแปรสำคัญในดานการเงนิ ปจจัยในการกระตุนเศรษฐกจิตลอดจนสรางรายไดจากการ

แลกเปลี่ยนเเงินตราตางประเทศ  (Durbarry, 2002)  สำหรับการคาระหวางประเทศ การทำธุรกรรมระหวางประเทศ รวมทั้ง

รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ ถือเปนแรงขับเคลื่อนประการหนึ่งของเศรษฐกิจในกลุมประเทศ ซึ่งการ

สงออกของประเทศ ถือเปน 2 ใน 3 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ, 2561) ทั้งในดานการ

ลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน การลงทุนทางตรงจากนักลงทุนตางชาติและการลงทุนทางออม มีการเคลื่อนยายเงินทุน

คอนขางสูง (ชาญณงค ชัยพัฒน, 2545) ทำใหเห็นวาตลาดการเงินถือเปนสื่อกลางในความเชื่อมโยงของนักลงทุนในตลาดหุน 

และในผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยของประเทศมีความสัมพันธกัน (Tsai, 2012)  

     จากทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนเครื่องมือหลักที่สำคัญในการทำการคาหรือธุรกรรมระหวางประเทศ 

รายไดและรายจาย ทั้งในตลาดแลกเปลี่ยนทันที (Sport Market) และในตลาดการซื้อขายลวงหนา (Forward Market) ที่มี

มูลคาเปนหลายพันลานตอวันทั้งการเก็งกำไร (Arbitrage) ซึ่งในทุกประเทศที่มีสกุลเงินใชเปนของประเทศเอง และคาเงินที่

เทียบเคียงก็แตกตางกันออกไป ดังนั้น จึงมีการกำหนดคาเงินสกุลหลัก เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดคาเงินของประเทศนั้นๆ ใน

สกุลเงินหลักที่สำคัญของโลก และในทุก ๆ 3 ป ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหวางประเทศและธนาคารกลาง มีการจัดทำ

แบบสำรวจกิจกรรมการซื้อขายเงินตราตางประเทศ ซึ่งอันดับหนึ่ง  คือสกุลดอลลารสหรัฐ (87.0%) อันดับสอง สกุลยูโร 

(33.4%) และอันดับที่สาม สกุลเงินเยน (23.0%) (สมยศ อวเกียรติ, 2557) ซึ่งภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศไทย ประเทศ

สิงคโปร และประเทศมาเลเซีย ใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ในที่นี้ใชเปนสกุลเงินอางอิงกับเงินตราในประเทศอื่นๆ ทั่ว

โลก ทั้งชำระคาสินคาและบริการ ธุรกรรมระหวางประเทศดานตางๆ (บทความโพสตทูเดย ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม และขอมูล

ธนาคารแหงประเทศไทย, 2559) สำหรับการศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลาร

สิงคโปร และรงิกิตมาเลเซียนั้น มาจากการที่ทั้ง 3 ประเทศ เปนประเทศคูคาทางการคา มีเสรีภาพทางการเศรษฐกิจใน อันดับ

ตนๆ ของอาเซียน และในป 2564 มีการจัดอันดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจประจำป (2021 Index of Economic Freedom) 

โดยรวบรวมขอมูลจาก 178 ประเทศทั่วโลก (The Heritage Foundation, 2021) ซึ่งผลของการจัดอันดับ มีหลักและปจจัย

จาก 4 ปจจัย ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม  2) ขนาดของรัฐบาล  3) ประสิทธิภาพของกฎระเบียบ 4) ตลาดเสรี ประเทศสิงคโปรนั้น 

มาในอันดับ 1 ของโลกและของกลุมอาเซียน รองลงมาประเทศมาเลเซีย ในอันดับ 22 และลำดับถัดไปประเทศไทย มาใน

อันดับที่ 42 ใน 178 ประเทศ แสดงใหเห็นวา เสรีภาพทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ (Rancier and Westermann, 2006) 

เชื ่อมโยงไปไดหลายปจจัยที ่มีผลกระทบมาจากหลายๆ อิทธิพล และอาเซียน 3 ประเทศนี้ มีมูลคาการสงออกไปยัง

สหรัฐอเมริกาใน 5 อันดับคูคาทางการคาที่สำคัญ 

     สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบในดานปจจัยการคาระหวางประเทศ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยใน

ตลาดการเงินของแตละประเทศ และปริมาณจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติ ถึงอิทธิพลของอัตราแลกเปล่ียนวามีความสัมพันธไป

ในทิศทางใด กับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย เพื่อชวยใหธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย เล็งเห็นถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ พรอมรับมือและ

วางแผนจากการเก็งกำไรและความเสี่ยงจากคาเงินที่แข็งคาขึ้นและออนลง รวมถึงผลกระทบสำหรับปจจัยทางเศรษฐกิจมห

ภาค ในสถานการณความไมแนนอนของเศรษฐกิจในประเทศและภายนอกประเทศที่สงผลตอ ธุรกิจ นักลงทุน และขอมูลที่

ศึกษาไดเปนประโยชนตอกลุมธุรกิจระหวางประเทศ ที่คำนึงถึงความผนัผวนของคาเงินตลอดเวลา และความไมคงที่ของอตัรา
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แลกเปลี่ยน สวนในดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย สำหรับการวางแผนการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนตางชาติ ที่จะทำกำไร

จากผลตางของราคาหุนที่ปรับตัวจากคาเงินที่ออนคาลงและแข็งคาขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

     Fisher (1930) ไดอธิบายถึงความสัมพันธในความแตกตางของดอกเบี้ยที่เปนตัวเงินของสองประเทศ เทียบกับอัตรา

แลกเปล่ียนสกุลเงินของสองประเทศนั้น โดยวัดเปนตัวเงิน ถาอัตราความแตกตางของอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับตางประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ยในประเทศของสองประเทศนั้น สูงกวาตางประเทศ ทำใหอัตราแลกเปลี่ยนของคาสกุลเงินใน

ประเทศลดลง แตคาเงินในตางประเทศสูงขึ้น ทำใหเห็นวาผลของอัตราดอกเบี้ยที่เปนตัวเงิน สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ

กันได ในความแตกตางของอัตราดอกเบี ้ยที ่เปนตัวเงินนั ้น ในตลาดเงินของ 2 ประเทศ สำหรับ Taylor (1993) นัก

เศรษฐศาสตรแหง Stanford เปนการจำลองเศรษฐมิติทีอ่ธิบายถงึความสัมพันธขระหวางเปาหมายการดำเนินงานของธนาคาร

กลางสหรัฐ (Federal Funds Rate or FED) กับอัตราเงินเฟอ และการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซึ่งเปน

แนวทางในการคาดการณถึงนโยบายการเงินและเพื่อดำเนินนโยบายการเงินในการตอบสนองภาวะเศรษฐกิจ เปนระดับ

ดอกเบี้ยระยะส้ัน ซึ่งทั้งสองปจจัยการเบี่ยงเบนระหวางอัตราเงินเฟอที่แทจริง และอัตราการเติบโตของอัตราเงินเฟอที่ตองการ 

 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

     ในดานการสงออกสินคาระหวางประเทศ Cushman (1986) ไดศึกษาเรื่องคาความผันผวนที่มีผลกระทบระหวางอัตรา

แลกเปลี่ยนตอการคาระหวางประเทศในประเทศคูคา (Bilateral Trade) ของ 14 ประเทศภาคอุตสาหกรรม โดยใชขอมูลใน

ชวงเวลา ป 1965 – 1977 จากการศึกษาในแบบจำลองถดถอยตัวแปรหุน ไดกำหนดใหปริมาณสงออกเปนสวนหนึ่งของหนวย

ตนทุนการผลิตภายในประเทศ และตางประเทศสวนรายไดประชาชาติเปนตัวเงิน ใหเปนกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศของผูนำเขา สวนอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงเปนตัวถวงน้ำหนักของประเทศผูนำเขา สำหรับเปอรเซ็นตการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน สวนตัวแปรหุนจะแสดงผลของการหยุดชะงักทางการคาที่มาจากปญหาการหยุดงานของ

ทาเรือ หลังจากนั้นก็ทำการประมาณคาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงโดยใช Standard Deviation of Future 

แลวประมาณคาแบบจำลองใชวิธี Ordinary Least Squares :OLS ผลที่ไดอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงมีผลกระทบในทางบวก

ตอ กรณีการสงออกของสหรัฐฯ ไปฝรั่งเศส และเยอรมันสงออกไปฝรั่งเศส สวนผลกระทบดานอื่นเกิดขึ้นในทางลบ  

     สำหรับการทำกำไรของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุน Tsai (2012) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาเงินดอลลารสหรัฐ

เทียบกับบาท และยูโรเทียบกับดอลลาร ที่มีอิทธิพลตอดัชนีหุนตลาดหลักทรัพยไทย เมื่อคาเงินบาทแข็งคาขึ้นระดับการลงทุน

ของนักลงทุนในตลาดหุนจะลดลง เพราะนักลงทุนตางชาติขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับ Beckmann and Czudaj 

(2013) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางราคาทองคำ ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาผูบริโภคของสหรัฐอเมริกา 

พบวามีผลกระทบดานลบจากราคาทองคำตอเงินดอลลาร ถาทองขึ้นราคา คาเงินดอลลารออนคาลง และในทางกลับกันถา

ราคาน้ำมันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก แตสำหรับราคาน้ำมันดิบกับราคาทองคำไมมีการสราง

ความสัมพันธในทางระยะยาว Mangla and Anita (2015) กลาวถึงการทดสอบทฤษฎีของ Johansen วาความสัมพันธในเชิง

ลบระหวางอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหุน และอัตราเงินเฟอแบบมีนัยสำคัญ สำหรับการวิจัย Suresh and Joth (2016) 

พบวาในความสัมพันธระยะยาว โดยชวงเวลาในการเชื่อมโยงระหวางอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐและราคาน้ำมันเปนตัว
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แปร ที่สงผลกระทบกับดัชนีราคาหุนอยางคาดเดาไมไดและมีผลกระทบอยางตอเนื่อง จากทฤษฎีความเสี่ยงไมเปนระบบของ

อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ Bahmani-Oskooee and Saha (2016) ไดศึกษาความผันผวนของ

ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยกับอัตราแลกเปล่ียน วาเมื่อคาเงินทองถิ่นของประเทศนั้นๆ ไดออนคาลง จะสงใหผลตอบแทน

ของตลาดหลักทรัพยมีมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับ Tsai (2017) มีการศึกษาในความผันผวนของราคาน้ำมันที่

กระทบตออัตราแลกเปล่ียน สำหรับประเทศที่เปนเศรษฐกิจเกิดใหมจะไดรับอิทธิของความไมแนนอนจากนโยบาย  

     รายไดหลักของประเทศสวนหนึ่งมาจากรายไดจากจำนวนนักทองเที่ยวและอัตราแลกเปลี่ยน เปนปจจัยทางเศรษฐกิจมห

ภาคอยางมีนัยยะสำคัญ ในการศึกษาวิจัยของ Chaivichayachat (2015) โดยศึกษาขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติเปนรายป 

ตั้งแตป 2540 – 2555 ดวยการทดสอบ two-step approach cointegration ในการศึกษาปญหา พบวารายไดที่ไดรับตอหัว

ของนักทองเที่ยวตางชาติ และอัตราแลกเปล่ียน มีอิทธิพลตอปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค   

     ในการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวของที่ผานมา โดยศึกษาจากเอกสาร รายงานขอมูลเชิง

ประจักษ สามารถนำตัวแปรมากำหนด ในรูปแบบกรอบความคิดไดดังตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

ตวัแปรอิสระ (Independents Variable) 

ปัจจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ 

-มูลค่าการส่งออกของไทย 

-มูลค่าการส่งออกของสิงคโปร์ 

-มูลค่าการส่งออกของมาเลเซีย 

ปัจจัยด้านการลงทุน 

-ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย 

-ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ 

-ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยม์าเลเซีย 

ปัจจัยด้านจํานวนนักท่องเทีย่วต่างชาติ 

-จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติของไทย 

-จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติของสิงคโปร์ 

-จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติของมาเลเซีย 

 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)       

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อบาท                                               

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์ 

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อริงกิตมาเลซีย 
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รูปที่ 1 ตอ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

     ปจจัยที่สงผลอันไดแก มูลคาการสงออกของไทย สิงคโปร และมาเลเซีย, ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยของไทย สิงคโปร 

และมาเลเซีย, จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติของไทย สิงคโปร และมาเลเซีย และปจจัยเศรษฐกิจมหภาค ที่มีอิทธิพลตออัตรา

แลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย  

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     ในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยที่กระทบตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย 

โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ชวงเวลาตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2557 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 84 

เดือนโดยเก็บขอมูลทางสถิติจากหนวยงานราชการตางๆ รวมทั้งขอมูลจากภาคเอกชนสำหรับประเทศไทย ประเทศสิงคโปร 

และประเทศมาเลเซียโดยสรางวิธีสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regressions) ดวยวิธีกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Least Square) แบบจำลอง 

     สำหรับการวิเคราะหขอมูลนั้น พิจารณาจากคาสหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เพื่อพิสูจน

จากสมการวาตัวแปรนั้นไมมีความสัมพันธกันเอง และวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยของตัวแปรที่มีอิทธิพลกับอัตรา

แลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ ตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซย ในรูปแบบของสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple 

Regression) นำผลสรุปมาอธิบายถึงความสัมพันธ และเสนอผลการศึกษาในเชิงดานพรรณาประกอบตารางแสดงขอมูลทาง

สถิติ รวมถึงการดำเนินการวิเคราะหแปลผลของมูลโดยใชการวิเคราะหทางสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำนายอิทธิพลของปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอบาท 

ตวัแปรอิสระ (Independents Variable) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิมหภาค 

-ราคานํ้ามนั 

-ราคาทองคาํ 

-ดชันีความผนัผวน 

-อตัราดอกเบ้ีย Fed Fund Rate 

 
ตัวแปรควบคุม (Controlled Variable) 

-ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของไทย 

-ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของสิงคโปร์ 

-ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของมาเลเซีย 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable)       

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อบาท                                               

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์ 

- อตัราแลกเปล่ียนดอลลาร์สหรัฐต่อริงกิตมาเลซีย 
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Adjusted R-squared =0.43, R-square=0.51, Prob(F-statistic) = 0.000*, Prob >0.05 ระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05*, และ Prob >0.10 ระดบันัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10** 

 

     จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหในความสัมพันธของตัวแปรอิสระตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ดวยการ

สมการเชิงถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 

0.05 พบปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ไดแก มูลคาสงออกของไทย ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ที่ -

0.044082 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยของไทย ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ที่ –0.078371 และในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 

พบปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ไดแก จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ที่ -

0.012723 ราคาน้ำมัน ซึ ่งมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -0.02142 และดอกเบี้ย FED มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.0.14062 

ตามลำดับ  ณ ชวงเวลาที่ศึกษา  

 

     ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำนายอิทธิพลของปจจัยของมูลคาสงออกของสิงคโปร ดัชนีราคาหุน 

ปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติ เศรษฐกิจมหภาค ที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร 

 
Adjusted R-squared =0.47, R-square=0.52, Prob(F-statistic) = 0.0000*, Prob >0.05 ระดับนัยสำคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05*, และ Prob >0.10 ระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10** 

ตวัแปร Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

มูลคา่สง่ออกของไทย (XTH) -0.044082 0.018577 -2.372945 0.02060*

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์ไทย (SET_TH) -0.078371 0.034665 -2.260845 0.02710*

จาํนวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติของไทย (TOU_TH) -0.012723 0.006864 -1.853721 0.0683**

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย (IPI_TH) 0.018425 0.007237 2.545798 0.01330*

ราคานํ้ามนั (OIL) -0.02142 0.012799 -1.673549 0.099**

ราคาทองคาํ (GOLD) -0.036056 0.027363 -1.317677 0.1922

ดชันีความผนัผวน (VIX) 0.003444 0.005284 0.651672 0.5169

อตัราดอกเบี้ย (FED) 0.014062 0.007555 1.86138 0.0672**

คา่คงที่ 0.578694 0.249856 2.316108 0.0237**

ตวัแปร Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

มูลคา่สง่ออกของสิงคโปร์ (XSG) 0.004592 0.013506 0.339986 0.7348

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ (STI_SG) -0.164313 0.032851 -5.001696 0.0000*

จาํนวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติของสิงคโปร์ (TOU_SG) -0.001125 0.001407 -0.799416 0.4266

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (IPI_SG) -0.02842 0.012407 -2.290683 0.0249*

ราคานํ้ามนั (OIL) -0.025268 0.011944 -2.115519 0.0378*

ราคาทองคาํ (GOLD) -0.128633 0.029938 -4.296655 0.0001*

ดชันีความผนัผวน (VIX) 0.002524 0.003921 0.643839 0.5217

อตัราดอกเบี้ย (FED) 0.016836 0.007655 2.199371 0.0310*

คา่คงที่ -0.006224 0.010938 -0.569044 0.5711
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     จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหในความสัมพันธของตัวแปรอิสระตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอดอลลารสิงคโปร 

ดวยการสมการเชิงถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 พบปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอดอลลารสิงคโปร ไดแกดัชนีราคาหุนของสิงคโปร 

ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ที่ -0.164313 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เปนตัวแปรควบคุมของสิงคโปร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -

0.02842 ราคาน้ำมัน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -0.025268 ราคาทองคำ0.128633 และดอกเบี้ย FED มีคาสัมประสิทธิ์ 

เทากับ 0.016836 ตามลำดับ ณ ชวงเวลาที่ศึกษา 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำนายอิทธิพลของปจจัยของมูลคาสงออกของมาเลเซีย ดัชนีราคาหุน 

ปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติ เศรษฐกิจมหภาค ที่มีผลตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย 

 
Adjusted R-squared =0.21, R-square=0.29, Prob(F-statistic) = 0.00138*, Prob >0.05 ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ 0.05*, และ Prob >0.10 ระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.10** 

 

     จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหในความสัมพันธของตวัแปรอิสระตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย ดวย

การสมการเชิงถดถอยเชิงซอน (Multiple Linear Regression) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาระดับนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.05 พบปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย ไดแก ดัชนีราคาหุนของมาเลเซีย ซึ่งมี

คาสัมประสิทธิ์ที่ -0.325577 และในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 พบปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ

ตอริงกิตมาเลเซีย ไดแกดัชนีความผันผวน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.01392 ตามลำดับ ณ ชวงเวลาที่ศึกษา 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
ในผลการวิเคราะหและนำตัวแปรอิสระมาศึกษานั้น เพื่อดูความสัมพันธของตัวแปรและความสอดคลองกับ 

สมมุติฐานที่ตงไว สำหรับอิทธิพลของปจจัยที่มีตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร และ 

ริงกิตมาเลเซีย ดังตอไปนี ้

 

 

ตวัแปร Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.

มูลคา่สง่ออกของมาเลเซีย (XMY) 0.010956 0.028229 0.388112 0.6990

ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพย์มาเลเซีย (KLCI_MY) -0.325577 0.095258 -3.417841 0.0010*

จาํนวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติของมาเลเซีย (TOU_MY) 0.001561 0.006141 0.254276 0.8000

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมของมาเลเซีย (IPI_MY) -0.035859 0.05133 -0.698608 0.4870

ราคานํ้ามนั (OIL) -0.022954 0.02339 -0.981328 0.3296

ราคาทองคาํ (GOLD) -0.100136 0.061187 -1.636551 0.1060

ดชันีความผนัผวน (VIX) 0.01392 0.008177 1.702292 0.0929**

อตัราดอกเบี้ย (FED) 0.021832 0.015889 1.374024 0.1736

คา่คงที่ -0.03656 0.022614 -1.616665 0.1102
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1. อิทธิพลของปจจัยที่กระทบตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอบาท 

     มูลคาสงออกของไทย (XTH) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ที่ระดับมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ถาการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสงออกของไทย (XTH) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ลดลงรอยละ 0.044082 ซึ่งผลสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Taoufik and Archavin (2015) ในการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ จะมี

ความสัมพันธตอการคาระหวางประเทศในเชิงลบ เมื่อมูลคาราคาสินคาที่สงออกไปตางประเทศมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ออนคาลง

ทำใหปริมาณการสงออกมีแนวโนวที่จะเพิ่มขึ้น ฉะนั้นมูลคาการสงออกจะกลาวไดวา คือ การประมาณการชำระคาสินคาที่

นำเขาเพื่อทำการปองกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนจากคาเงิน ในการทำธุรกรรม วิธี Forward Rate และ Hedge Rate 

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีแนวโนมที่ผันผวน และการประมาณการมูลคาการสงออกที่จะมีการรับรู Gain & Loss จาก

ความเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนที่แข็งคาและออนลง 

     ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไทย (SET_TH) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอ

บาท ที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยไทย (SET_TH) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ลดลงรอยละ 0.078371 ซึ่งผลสอดคลองกับงานวิจัยของ Tsai 

(2012) และ Mangla and Anita (2015) ที่ไดใชการทดสอบทฤษฎีของ Johansen ในความสัมพันธอัตราแลกเปลี่ยน กับ

ดัชนีราคาหุนมีผลในเชิงลบ เนื่องจากดัชนีราคาหุนสะทอนถึงปจจัยทางเศรษฐกิจ และการเคล่ือนยายเงินลงทุนเมื่อคาเงินออน

คาลง จะดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในตลาดหุนไทย ทั้งในการเก็งกำไร(Arbitrage) จากการปรับขึ้นของราคาหุน และ

กำไรจากการแข็งคาของคาเงินบาท ซึ่งคาเงินเปนการเปล่ียนแปลงสงผลกระทบใหตลาดหุนโดยรวม 

     จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติของไทย (TOU_TH) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ

ตอบาท ที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 ถาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติของไทย (TOU_TH) เพิ่มขึ้น

รอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ลดลงรอยละ 0.012723 ซึ่งผลสอดคลอง

ก ับสมม ุต ิฐานท ี ่ต ั ้ ง ไว   และสอดคล องก ับงานว ิจ ัยของ  Sabon et al (2018) และPreedatham, Vivatvanit, and 

Suksonghong (2018) ที่ใชอุปสงคของการทองเที่ยวในประเทศไทยกับนักทองเที่ยวตางชาติ ซึ่งในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว 

ปจจัยที่กำหนดใหนักทองเที่ยวสภาพแวดลอม ระดับของอาชญกรรมในประเทศ ภูมิประเทศ และนโยบายการดึงดูดในการ

ทองเที่ยว ถึงแมในชวงที่ผูวิจัยมีการศึกษาขอมูล เปนชวงที่เกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19 การทองเที่ยวลดลงสืบเนื่องมาจาก

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม สุขลักษณะเปนหลัก และจำกัดการเดินทาง  

     ราคาน้ำมัน (OIL) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ที่ระดับมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.10 ถาการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน (OIL) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ดอลลารสหรัฐตอบาท ลดลงรอยละ 0.036056 ซึ ่งผลสอดคลองกับสมมุติฐานที ่ตั ้งไว และสอดคลองกับขอมูลของ 

Finnomena (2020) ที่กลาววาเมื่อราคาน้ำมันดิบ  (Brent Oil Futures) มีปจจัยเชิงลบกับดัชนีดอลลารสหรัฐที่เคล่ือนไหวใน

จุดที่สูง  เพราะมีแนวโนมความผันผวนมากกวาน้ำมันดิบ WTI ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขาย Intercontinental Exchange เปน

หลัก พรอมกันนี้ ปจจัยที่ทำใหราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้น และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาท  

     ราคาทองคำ (GOLD) อัตราดอกเบี้ย (FED) และดัชนีความผันผวน (VIX) ไมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลของปจจัยทีไ่มกระทบตอ

อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอบาท ณ ชวงเวลาที่ศึกษา 

2. อิทธิพลของปจจัยที่กระทบตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร 

     ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (STI_SG) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ

ตอสิงคโปร ที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ถาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (STI_SG) 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท ลดลงรอยละ 0.164313 ผล
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สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว   และสอดคลองกับงานวิจัยของ Harjito and Mcgowan (2007) และสุรเมศวร ฮาชิม และริม

ดา  ศรีเหรา (2557)  เนื่องจากเมื่อคาเงินของตลาดเอเชียแข็งคาขึ้น จะมีการเคลื่อนยายเงินลงทุนจากสกุลดอลลารสหรัฐมาที่

เอเชีย ฉะนั้นในความสัมพันธอัตราแลกเปลี่ยน กับดัชนีราคาหุนมีผลในเชิงลบ สำหรับเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปรดานการ

ลงทุนในตลาดหุนสงผลโดยตรงตออุปสงคและอุปทานทั้งตลาดทุน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐมีคา

มากกวาการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน หรือความคาดหวังของนักลงทุนมากกวาความเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน 

     ราคาน้ำมัน (OIL) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร ที่ระดับมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร  ถาการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาน้ำมัน (OIL) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร ลดลงรอยละ 

0.025268 ซึ ่งผลสอดคลองกับสมมุติฐานที ่ต ั ้งไว  และสอดคลองกับงานวิจ ัยของ Hussain, Zebende, Bashir and 

Donghong (2017) เนื่องจากราคาน้ำมันที่ขึ้นลงจะมีผลกระทบตอประเทศที่ผลิต สงออกน้ำมันเปนสวนใหญ เพราะเศรษฐกิจ

พึ่งพากันและกัน  สวนปจจัยผลกระทบของราคาน้ำมันในตลาดอาเซียนจะสูงต่ำขึ้นอยูกับนโยบายพลังงานของแตละประเทศ 

โครงสรางราคาน้ำมันที่จำหนายในประเทศที่แตกตางกันดวย ซึ่งประเทศสิงคโปร ราคาน้ำมันดิบจะอางอิงจากราคาใน

ตลาดโลก (Thaipublica, 2022) 

     ราคาทองคำ (GOLD) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร ที่ระดับมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ราคาทองคำ (GOLD) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร

สหรัฐตอดอลลารสิงคโปรลดลงรอยละ 0.128633 ซึ่งผลสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั ้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Kuntara and Richard (2011), จักรี ชอบทำกิจ และคมกริช วงศแข (2555) เนื่องจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีคานิยมใน

การสะสมทองคำ อีกทั้งเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัว และมีสถานการณความไมแนนอน อีกทั้งราคาน้ำมันโลกยังปรับขึ้น ทำให

คนเขาถือครองทองคำมากขึ้น  

     อัตราดอกเบี้ย (FED) ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร ที่ระดับมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 อัตราดอกเบี้ย (FED เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอ

สิงคโปร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.016836 ซึ่งผลสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับทฤษฎี Taylor (1993) เนื่องจาก

การปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ เสมือนปรับตนทุนทางการเงินใหผูที่ถือเงินในรูปแบบดอลลารเพิ่มขึ้น จึงทำใหคาเงินดอลลาร

สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือแข็งคาขึ้น เมื่อเทียบกับเงินในสกุลอื่น นำมาซึ่งผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนดวย และสำหรับ

คาเงินของประเทศที่มีการสงออกแข็งแกรง อยางดอลลารสิงคโปร จะมีผลในทิศทางดียวกับการปรับตวของอัตราดอกเบี้ย 

FED      

     มูลคาสงออกของสิงคโปร (XSG) และจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติของสิงคโปร (TOU_SG) ไมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

อัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอสิงคโปร ณ ชวงเวลาทึศึกษา 

3. อิทธิพลที่กระทบตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย 

     ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย (KLCI_MY) ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอ

ริงกิตมาเลเซีย ที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ถาดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย (KLCI_MY) เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ

สงผลใหการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซียลดลงรอยละ 0.0255577 ซึ่งผลสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองจากงานวิจัยของ Harjito and Mcgowan (2007) เนื่องจากเมื่อคาเงินของตลาดเอเซียแข็ง

คาขึ้น จะมีการเคลื่อนยายเงินลงทุนจากสกุลดอลลารสหรัฐมาที่เอเชีย ฉะนั้นในความสัมพันธอัตราแลกเปลี่ยน กับดัชนีราคา

หุนมีผลในเชิงลบ สำหรับเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซีย ดานการลงทุนในตลาดหุน เนื่องจากมาเลเซียเปนตลาดที่ใหญ

เชนเดียวกับสิงคโปร จึงสงผลโดยตรงตออุปสงคและอุทานทั้งตลาดทนุ เพราะอัตราแลกเปล่ียนเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐมีคา
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มากกวาการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน หรือความคาดหวังของนักลงทุนมากกวาความเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียน 

     ดัชนีความผันผวน (VIX) ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย ที่ระดับมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.10 ถาการเปล่ียนแปลงของดัชนีความผันผวน (VIX)  เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหการเปล่ียนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01392 ซึ่งผลไมสอดคลองกันกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ใน

งานวิจัยของ Badshah et al. (2018) ดัชนีความผันผวน VIX ยังสงผลใหตลาดหลักทรัพยของประเทศที่เศรษฐกิจเกิดใหม มี

นัยยะสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธในเชิงบวก ซึ่งการสงผลของนโยบายทางเศรษฐกิจผานความเส่ียงในตลาดการเงิน ซึ่ง

ขัดแยงกับผลงานวิจัยที่กลาว ในดัชนีความผันผวนที่คาดการณของราคา เพื่อจับระดับความเชื่อมั่นของตลาดและอางถึงราคา

ในดัชนี S&P 500 ฉะนั้น ดัชนีความกลัวของนักลงทุนในตลาด ในการแสดงผลตอบแทนสวนของตลาดหลักทรัพยลดลง เกิด

ภาวะความเส่ียงที่จะมีการไหลออกของเงินลงทุนในตลาด หรือยายเงินลงทุนไปลงทุนที่สินทรัพยประเภทอื่นแทน   

     มูลคาสงออกของมาเลเซีย (XMY) จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติของมาเลเซีย (TOU_MY) ราคาทองคำ (GOLD) อัตรา

ดอกเบี้ย (FED)  และราคาน้ำมัน (OIL) ไมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลของปจจัยตออัตราแลกเปล่ียนดอลลารสหรัฐตอริงกิตมาเลเซีย 

ณ ชวงเวลาทึศึกษา 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1. การรัฐบาลควรที่จะมีการกระตุนเศรษฐกิจ เพิ่มการไหลเขาของเงินลงทุน และกระตุนการสงออกใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผล

ใหคาเงินบาท สิงคโปรดอลลาร และริงกิตมาเลเซีย มีการปรับตัว รัฐบาลควรใชนโยบายคุมเขมทางการเงิน เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นที่เกี่ยวกับเสถียรภาพของเงินในระยะกลาง เพื่อทำใหสกุลเงินมีคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ 

     2. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยภายนอกประเทศ ภายใตทฤษฎี Interest Rate Parity ของ 

Fisher เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหนักลงทุนตอการเคลื่อนไหวของคาเงินบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย เพื่อกระตุน

เงินเฟอ จะทำใหอัตราดอกเบี้ยหรือตนทุนทางการเงินปรับตัวขึ้น แตนั้นมีความเส่ียงในเรื่องของการบริโภค 

ขอเสนอแนะเชงิปฏิบัติ  

     ในการแทรกแซงระบบอัตราแลกเปลี่ยนขอภาครัฐบาล ควรมีกระบวนการแทรกแซงความผันผวนหรือสถานการณใหใน

ระดับที่ไมมากจนเกินไป เพื่อความดุลยภาพของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศในแตละชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพราะ

ในชวงเวลาเหลานั้น จะสะทอนภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามความเปนจริง และดำเนินสถานการณไปตามกลไกของ

ตลาดระหวางประเทศ  ซึ่งเปนการจูงใจและเพิ่มความมั่นใจใหนักลงทุนตางประเทศทั้งทางตรงและทางออม ในการตัดสินใจที่

จะมาลงทุนไดอยางถูกตองมากขึ้น  

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

     1. การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ มุงเนนศึกษาเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐตอบาท สิงคโปรดอลลาร และริง

กิตมาเลเซีย ควรจะเพิ่มเติมศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอคาเงินที่เปนสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่ใชสำหรับการคาระหวางประเทศ และ

การลงทุนทางออมจากตางประเทศเชนกัน นอกจากดอลลารสหรัฐตอบาท ดอลลารสิงคโปร และริงกิตมาเลเซีย และในสวน

ภาคการคาระหวางประเทศ ควรใชยอดดุลการคา (นำเขาและสงออก)      
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     2. จากการศึกษาควรพิจารณาถึงการแบงชวงเวลาในการศึกษา และหลักในความถี่ของชวงเวลา เพราะในตัวแปรบางตัว

อาจจะไมมีผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียน ณ ชวงเวลาที่ตรงกัน แตอาจจะมีผลกระทบในบางชวงเวลาเทานั้น 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคการวิจัย (1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผน

ทางการเงินสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือบุคคลในชวงอายุตั้งแต 21-30 ป ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 10 เขต จำนวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน ใชวิธีทางสถิติ ใชเฉลี่ยรอย

ละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ที่อยูอาศัย สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลที่ไมแตกตางกัน และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงินสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 

 

การวางแผนการเงินสวนบุคคล, พฤติกรรม, กลุมวัยเริ่มตนทำงาน, ปจจัยดานความรูความเขาใจ 

 

Abstract 
Objectives of the research to study personal financial planning behavior of working age group and study to personal 

factors of people in Bangkok that affect personal financial planning behavior and study to Factors Influencing Personal Financial 

Planning Behavior The sample group used in this research The researcher defined the sample group used in this study. persons 

between the ages of 21-30 years in Bangkok, all 10 districts of Bangkok, 400 samples The tool used to collect data is an online 

questionnaire use statistical methods Mean percentage, mean and standard deviation were used. Results of the study. Factors 

affecting personal financial planning behavior of the working age group It was found that personal factors in terms of gender, 

age, residence, status, education level, occupation, average monthly income Different people affect personal financial planning 

behaviors that are not different and factors influencing personal financial planning Different people affect personal financial 

planning behavior differently. 

 

personal financial planning, behavior, early working age group, cognitive factors 
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1. บทนำ 

 

     การวางแผนทางการเงิน เปนแนวคิดที่ทำใหเราเตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจาก

การปลูกฝงนิสัยการออมและการใชเงินอยางสมเหตุสมผล และมีวินัยตั้งแตวัยเด็ก เมื่อเขาสูวัยทำงานก็จะตองรูวิธีการวางแผน

การเงินและจัดสรรรายไดใหเพียงพอในการใชจายประจำวันของตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงการเก็บออมเพื่อการ

เกษียณอายุ หรือคาใชจายในอนาคต เพราะเปนวัยที่ตองรับผิดชอบในภาระคาใชจายสูงขึ้น ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึง

เปนแนวคิดสำคัญที่จะทำใหสามารถดำเนินในแตละชวงของชีวิตไดอยางดีสุขภาพการเงินที่ดี ซึ่งหากไมมีการวางแผนที่ดีก็อาจ

เกิดปญหาได โดยทั่วๆไปแลวหากมีการวางแผนทางการเงินที่ดีก็สามารถบรรลุเปาหมายตางๆในชีวิต ซึ่งสงผลใหระดับฐานะ

การเงิน และมาตรฐานในการดำเนินชีวิตดีขึ้น การวางแผนทางการเงินสงนบุคคลจึงมีความสำคัญที่ทำใหสามารถดำเนินชีวิตได

อยางมีทิศทาง ในปจจุบัน กลุมคนวัยเริ่มตนทำงานมีรายไดคอนขางต่ำและมีคาใชจายที่สูง ทำใหเกิดความลมเหลวในการ

บริหารการเงินสวนบุคคล สงผลใหเกิดการใชจายอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงนำไปสูการกูยืมเงินจนทำใหเกิดหนี้สิน กรุงศรี 

คอนซูเมอรไดมีการเก็บขอมูลสวนใหญจากกลุมคนรุนใหมโดยสวนใหญขาดความรูในการบริหารจัดการทางการเงนิ จำทำใหไม

สามารถชำระหนี้ได นำมาสูปญหาภาพรวมของคนไทยที่เริ่มเปนหนี้สินตั้งแตอายุยังนอย และเปนหนึ่งตนเหตุที่ทำใหปญหาหนี้

ครัวเรือนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กลุมคนวัยเริ่มตนทำงานจะมีไลฟสไตลการใชชีวิตแบบสุดๆ เพราะคนรุนใหมสวนใหญ ถือวา

การทำทุกอยางในชีวิตตองไปใหสุดในทุกทาง เนื่องจากเปนยุคที่ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตและการใชชีวิต

อยางมีความสุขยิ่งขึ้น จึงทำใหไมวาจะทำงานพักผอนเที่ยวหรือแมกระทั้งการใชจายทุกอยางตองเต็มที่ สัดสวนคนไทยมีหนี้

เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมากกวา 30% ตามตัวเลขในป 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากชวง 2 ปกอนหนานี้ที่มีสัดสวนเพียง 20% ขณะที่

ปริมาณหนี้ตอหัวสูงก็สูงมากกวาเทาตัว 1.5 แสนบาท จาก 2 ปกอนหนาที่อยูในระดับ 7 หมื่นบาท ขณะที่มีจำนวนถึง 16% 

หรือราว 3 ลานคน จากจำนวนคนเปนหนี้ที่มีกวา 21 ลานคน ติดคางชำระหนี้มากเกินกวา 90 วัน พบวาโดนสวนใหญเปน

กลุมคนที่อายุไมถึง 30 ป  พิจารณาตามพอรตสินเชื่อในแตละกลุมจะเปนบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบาน หรือสินเชื่อ

รถ โดยมีสัดสวนดังนี้ กลุมหนี้บัตรเครดิต 56% สินเชื่อบาน 53% สินเชื่อรถยนต 47% และสินเชื่อเงินสด 44% แมวาจะมีการ

ใชจายตอครั้งต่ำกวาลูกคาที่อายุมากกวา แตมีความถี่ในการใชจายที่บอยครั้งกวา ทำใหมีจำนวนหนี้โดยรวมสูงกวา ใน

ภาพรวมจะเห็นไดวาคนในกลุมอายุนี้ มีการใชจายเกงกวา กลุมอื่น โดยมีอัตราการเติบโตของบอดใชจายผานบัตรสูงกวากลุม

อายุอื่นๆ เฉลี่ยที่ 10% ตอป ขณะเดียวกันมีแนวโนมการผิดชำระสูงกวากลุมอื่น ชี้ใหเห็นถึงความจำเปนที่จะตองใหความรู

ทางการเงิน สงเสริมใหกลุมคนรุนใหมมีวินัยทางการเงิน รูจักบริหารและวางแผนรายรับรายจายใหสมดุลและไมกอหนี้เกินตัว 

ผูวิจัยตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน เพื่อเปน

ประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีแนวทางการวางทางการเงิน เพื่อใหบุคคลที่สนใจในการวางแผนทางการเงินไดมี

มีความรูความใจและสามารถบริหารการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอการดำรงชีวิต 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

 
     ความหมายของการวางแผนการเงินสวนบคุคล เปนวิธีการที่บุคคลนำมาใชในการบริหารจัดการการเงินของตนเอง โดยมี

วัตถุประสงคเพือ่นำไปสูเปาหมายในการดำเนนิชีวิตตามทีต่นเองตัง้ใจซึง่เปนการประเมินสรรคสราง และนำแผนทางการเงิน

ของแตละบุคคลไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสำเร็จตามเปาหมายทางการเงิน ภายใตเงื่อนไขเฉพาะของแตละบุคคล ธนาคารแหง

ประเทศไดใหคำจำกัดความไววา การวางแผนการเงินเปนเครื่องมือทีช่วยเตรียมความพรอมและนำชีวิตไปสูความมั่นคง
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ทางการเงิน เริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใชเงินอยางสมเหตุสมผลในแตละชวงวยัใหไทย ขนษิฐา ตันสถาวีรัฐ 

(2560) 

     วัตถุประสงคของการวางแผนทางการเงิน ธีรพัฒน มีอำพล (2557) วัตถุประสงคของการวางแผนการเงินสวนบุคคลไว 4 

ดานดังนี้  

1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจดานการเงินรูและเขาใจบทบาทและหนาทีข่อง “เงิน” ในระบบเศรษฐกจิ เขาใจผลิตภัณฑ

ทางการเงิน ตลอดจนบรกิารทางการเงินทีเ่กีย่วของกับการเงินสวนบุคคล เพื่อใหสามารถตดัสินใจทางการเงินในการดำเนิน

ชีวิตไดอยางเหมาะสม  

2. เพือ่ใหมีความสามารถดานการเงินทีใ่ชความรูความเขาใจทางการเงินในชีวิตประจำวันอยางคนรอบรูและเฉลียวฉลาดรูจัก

จัดลำดับความสำคัญที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนสามารถบรหิารจัดการการเงิน ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันและการแกไขปญหาทางการเงินที่เกดิขึ้นอยางเหมาะสม  

3. เพื่อสรางความรับผิดชอบทางการเงิน สามารถรับผิดชอบในการจัดหาเงิน การใชจายเงิน อยางเหมาะสมคุมคาและมี

จริยธรรม รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ รวมทัง้เขาใจถึงผลกระทบอันเกดิจากการละเลย ในการวางแผน

การเงินสวนบุคคลที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  

4. เพื่อใหรูวิธีการบริหารและจัดการเงิน รูและสามารถปฏิบัตติามแผนการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมกบัสถานการณและ

สถานะของแตละบุคคลในการจดัหาเงิน การออม การใชจาย การลงทุน โดยการวิเคราะหผลตอบแทนและผลกระทบของ

ทางเลือกตางๆ 

     ความสำคัญของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ธีรพัฒน มีอำพล (2557) ใหความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน

สวนบบุคลไววาการเงินสวนบุคคล เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตประจำวนัของทุกเพศ และทุกวัยเปนอยางมาก ดังนั้น จึง

ควรมีการวางแผนเงิน การวางแผนการเงินจึงมีบทบาทสำคัญที่ทำใหเกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต 

และการมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนตอบสนองความตองการหรือเปาหมายของบุคคล ซึ่งความสำคัญของการาง

แผนทางการเงนิสวนบุคคลมีดังนี้  

1. สรางความมัง่ค่ัง มั่นคง ใหกบัชีวิตของบุคคล การวางแผนการเงินสวนบุคคลเปนทางในการใชชีวติอยางถูกตองในการจดัหา

เงิน การเก็บออม การบริหารรายจาย และการนำเงินไปลงทนุ ซึ่งจะชวยใหเกิดความมั่งค่ังและมั่นคงทางการเงินในชีวิต ซึง่จะ

นำมาซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิต  

2. ตอบสนองความตองการและเปาหมายเฉพาะของบุคคล การวางแผนการเงินควรปฏิบัติตามแผนที่วางไว เพื่อชวยใหบุคคล

บรรลุเปาหมายตามที่ตองการได หากไมทำตามแผนที่วางไว สามารถทำใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินชีวติได  

3. สรางบุคลากรที่มีความรูดานการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล การศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลจะกอใหเกิด

บุคลากรที่มีความรู ความชำนาญทางดานการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเปนอยางด ี ซึ่งสามารถใหคำแนะนำ หรือให

คำปรึกษา แกบคุคลอื่นที่ยังมีความรูไมมากพอหรือที่ตองการความชวยเหลือ 

4. เปนรากฐานเสริมความมั่นคงทางเศรษกิจและสังคมของประเทศ เมื่อบุคคลมีความสามารถในการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลและปฏิบัติจนบุคคลนั้นสามารถบรรลุเปาหมายได จะนำมาซึ่งความสุข มีสุขภาพการเงินที่ดี มีความมัน่คงในการดำเนิน

ชีวิต ไมกอเกดิภาระหนี้สินหรอืเกิดภาระทางสังคม เพราะทกุคน รูจกัการวางแผนทางการเงิน จงึทำใหเศรษกิจของประเทศ

เติบโตขึ้น อกีทัง้ลดการกอปญหาคดีความทางดานการเงินหรอืทรพัยภายในสังคม อันสงผลใหประเทศมั่นคง 

     เปาหมายในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ธนพร จันทรสวาง (2561) การกำหนดเปาหมายทางการเงินอาจกำหนด

ตามระยะเวลไดแก เปาหมายทางการเงินระยะส้ัน เปาหมายทางการเงินระยะส้ัน และเปาหมายทางการเงินระยะยาว ดังนี ้
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1. เปาหมายทางการเงินระยะส้ัน (Short Term Financial Goals) เปนเปาหมายที่บคุคลสามารถทำใหสำเรจ็ไดภายใน

ระยะเวลาส้ันๆ นั่นคือไมเกิน 3 ป โดยสวนใหญเปาหมายทางการเงินระส้ันมีวัตถุประสงค เพื่อตอบสนองตอความตองการให

ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย 

2. เปาหมายทางการเงินระยะกลาง (Intermediate term Goal) มรีะยะเวลาสำหรับที่จะบรรลุตามเปาหมายทางการเงินทีต่ั้ง

ไวภายใน 3-7 ป โดยเปาหมายทางการเงินระยะกลางเนนที่การสรางสินทรัพยอันกอใหเกิดความมั่งค่ังเพิ่มพนูมากขึ้น  

3. เปาหมายทางการเงินระยะยาว เปนเปาหมายที่บุคคลตองการในระยะเวลามากกวา 7 ป หรือเปนเปาหมายที่ตองใช

เวลานานในการสะสมเงินเพื่อบรระลุเปาหมาย เชนการเก็บเงินไวใชหลังเกษยีณ ทัง้นี้เปาหมายระยะยาวอาจะมีการ

เปล่ียนแปลงไดเนื่องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณตางๆ อาจจะเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความตองการ

ของบุคคลเอง 

     ปจจัยระดบัมหภาค (PESTEL Analysis) มีการพัฒนาขึน้โดย Francis J. Aguilar, Arnold Brown (1980)  PESTEL 

Analysis คือ กรอบแนวคิดเชงิกลยุทธทางการตลาดที่ใชในการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งเปนการวเิคราะหในมิตขิอง 

PESTLE เปนการพิจารณาสภาพแวดลอมภายนอกในมุมสูงเพือ่พิจารณาแงมมุตางๆที่ ตองการตรวจสอบ หรือติดตาม เพื่อ

วางแผน โดยแบงโอกาสและความเส่ียงออกเปนปจจัยตาง 6 ปจจัย โดยคำวา PESTLE ไมมคีวามหมายใดๆ เปนเพยีงเครื่องมือ

ที่ชวยในการจำ ซึ่งแตละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี ้

1. P : Political คือ ปจจัยดานการเมอืง เปนปจจัยภายนอกเกีย่วกับดานการเมืองและนโยบายตางๆ ของประเทศที่รฐับาลเปน

ผูออก รวมไปถึงเสถียรภาพทางการเมืองหรอืความไมแนนอนของการคอรัปชั่น ส่ิงเหลานีล้วนเปนปจจัยสำคัญที่ตองนำมา

พิจารณาเพื่อประเมินตลาดที่มศัีกยภาพ เชน นโยบายดานภาษี เสรีภาพของส่ือมวลชน จำนวนการประทวงตอรัฐบาล ระดับ

การทุจรติ เปนตน2. E : Economic คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปจจยัเกีย่วกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่อาจจะสงผล

ระยะยาว หรอืปจจัยทีเ่กี่ยวของกับกลไกดานเศรษฐกิจของรัฐบาล เชน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบีย้ การขาดดุลงบประมาณ

ของภาครฐั แนวโนมการวางงาน เปนตน 

3. S : Social คือ ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยทีเ่กี่ยวกับดานสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชือ่และทัศนคติของประชากร โดย

ปจจัยเหลานี้ไดแก รูปแบบการมใชชีวิต (Lifestyle) ความเชื่อและคานิยมตางๆ  

4. T : Technology คือ ปจจยัดานเทคโนโลยี เปนที่ทราบกันดีวาเทคโนโลยมีีอัตราการเปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ จึงสงผลให

มีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยูตลอดเวลาเพือ่ไมใหลาสมัยและเพื่อรองรับความตองการที่มอียางไมจำกัด ตัวอยางเชน 

ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีที่ออกใหมอยูตลอด 

5. E : Environmental คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่มความสำคัญเปนอยางมาก ตัวอยางหากมีการเกดิภัยพิภัย

ทางธรรมชาติ หรือเกิดโรคภัยรายจะสงผลเสียตอทกุฝายทัง้ทางดานอุตสาหกรรม ดานธรุกจิ และดานบุคคล 

6. L : Legal คือ ปจจัยดานกฎหมายเกี่ยวของกับมาตราที่กฎหมายระบุไว เปนที่ส่ิงกำหนดการกระทำตางๆ วาสามารถทำได

หรือไมสามารถทำได เชนกฎระเบียบขอบงัคับเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงนิและการลงทุน 
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กรอบแนวคิด 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
 กลุมตัวอยาง 

     ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรที่มีอายุระหวาง 21-30 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 เขต 

จำนวน 400 ตัวอยาง และกำนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ผูวิจัยไดคำนวณขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane, อางถึงใน ธนพร จันทรสวาง (2561) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

     ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21-30 ป โดยใช

วิธีการสอบถามขอมูล (Questionnaire) แบบสอบถามออนไลน ผาน Google Docs จำนวน 400 ตัวอยาง จากนั้นตรวจสอบ

ความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณ แลวจึงนำไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

     ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตำรา วิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

แหลงขอมูลทางอินเตอรที่มีความเกี่ยวของเพื่อนำมาอางอิงในการงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

      การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูป(SPSS) ในการประมวลผลทางสถิติ ดังนี้ 

              การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

              สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ที่อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได วิเคราะหขอมูลโดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน

สวนบุคคล 

 -วัตถุประสงคในการ

 วางแผนทางการเงิน 

 -รูปแบบในการวางแผนทาง

 การเงิน 

 -กรอบระยะเวลาในการ

 วางแผนทางการเงิน 

 -บุคคลทีม่ีอิทธิพลตอการ

 วางแผนทางการเงิน 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 เพศ 

 อายุ 

 ที่อยูอาศัย 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ 

 สถานภาพ 

 รายได 

 

ปจจัยดานความรูความเขาใจการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

 
 - ความรูความเขาใจการวางแผนทางการเงิน 

 - ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การวางแผนทางการเงิน 
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              สวนที่ 2 ปจจัยดานความรูความเขาใจการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

              สวนที่ 3 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

              การวิเคราะขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติทดสอบหาคาความแตกตาง (T-test) ในการ

เปรียบเทียบของกลุม 2 กลุม โดยทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ และใชสถิติทดสอบหาคาความ

แตกตาง (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) โดย

ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดาน

ความรูความเขาใจในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ในระดับนัยสำคัญ

ที่ 0.05 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     อภิปรายผลของการศึกษาสมมติฐานที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลกลุมวัยเริ่มตนทำงาน 

ตัวแปรตน/ 

ตนแปรตาม 

วัตถุประสงค 

การวางแผน 

รูปแบบในการ

วางแผน 

กรอบระยะเวลาในการ

วางแผน 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

วางแผน 

เพศ     

อายุ     

ที่อยูอาศัย     

ระดับการศึกษา √    

สถานภาพ √ √   

อาชีพ     

รายไดเฉล่ีย     

 

1.ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษากับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวาพฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินดานวัตถุประสงคมีผลตอกลุมตัวอยาง โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยใหความสำคัญกับการ

วางแผนทางการเงินมากกวากลุมตัวอยางระดับการศึกษาชวงอื่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพัฒน มีอำพล (2557) ศึกษา

เรื่อง ความรูทางการเงินและพฤติกรรมการออมที่สงผลตอการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ กรณีศึกษากลุมคนวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

2.ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน  

2.1พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงนิมีผลตอกลุมตัวอยาง โดย

สถานภาพโสดมีคาเฉลี่ยใหความสำคัญกับวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงินมากกวากลุมตัวอยางสถานภาพสมรสและ

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

2.2พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานรูปแบบในการวางแผนทางการเงินมีผลตอกลุมตัวอยางโดย

สถานภาพโสดมีคาเฉลี่ยใหความสำคัญกับรูปแบบในการวางแผนทางการเงินมากกวากลุมตัวอยางสถานภาพสมรสและหมาย/
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หยาราง/แยกกันอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพร จันทรสวาง(2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ที่สวนใหญมีคาเฉลี่ยในสถานภาพโสดมากวา

สถานภาพอื่นๆ 

     จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ที่อยูอาศัย อาชีพ รายได เฉลี่ยสวนใหญ ไมมีผลตอพฤติกรรม

การวางแผนทางการเงินในทุกดาน 

 

     อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินมีอิทธิผลตอ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน  

ตัวแปรตน/ 

ตนแปรตาม 

วัตถุประสงค 

การวางแผน 

รูปแบบในการ

วางแผน 

กรอบระยะเวลาในการ

วางแผน 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการ

วางแผน 

ค ว า ม ร ู  เ ร ื ่ อ ง ก า ร

วางแผนทางการเงิน 

√ √   

 

1.ผลการวิเคราะหปจจัยดานความรูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผน

ทางการเงินและดานรูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนใหญ กลาวคือคนที่มีความรูเรื ่องการวางแผนทางการเงิน มี

แนวโนมที่จะทำการกำหนดวัตถุประสงคและรูปแบบในการวางแผนทางการ เพื่อที่จะทำการวางแผนทางการเงินเพื่อที่มี

การเงินที่ดีในอนาคต 

ตัวแปรตน/ 

ตนแปรตาม 

วัตถุประสงค 

การวางแผน 

รูปแบบในการ

วางแผน 

กรอบระยะเวลาใน

การวางแผน 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน

การวางแผน 

สถานการณการเมือง

ภายในประเทศ 

√ √ √  

อัตราเงินเฟอ/อตัราดอกเบี้ยที่สูง

เกินไป 

√ √ √  

Lifestyle วิถใีนการดำเนินชีวติ √ √ √  

เทคโนโลย ี √ √ √  

สถานการณโรคติดตอรายแรง/ภัย

ธรรมชาต ิ

√ √ √  

กฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวกับการเงิน 

√ √ √  

 

2.ผลการวิเคราะหปจจัยที ่ม ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวาสถานการณทางการเมือง

ภายในประเทศมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน ดานรูปแบบในการ

วางแผนทางการเงิน ดานกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน กลาวคือหากเกิดเหตุการณประทวงตอรัฐบาล จึงมี

อิทธิพลทำใหผูคนคิดที่จะทำการวางแผนทางทางการเงินเกิดขึ้น 

3. .ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวาอัตราเงินเฟอ/อัตราดอกเบี้ยที่สูง

เกินไปมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน ดานรูปแบบในการวางแผน
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ทางการเงิน ดานกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน กลาวคือ หากมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้น จะมีอิทธิพลทำให

ผูคนคิดที่จะทำการวางแผนทางการเงินเพื่อไมใหหมดเงินไปกับการจายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 

4.ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวา Lifestyle วิถีในการดำเนินชีวิตมีผล

ตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน ดานรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน 

ดานกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน กลาวคือผูคนมีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน มีการใชมากและนอย ตามจำนวน

ทรัพยสินของแตละบุคคล แตเพื่อปองกันการหมดของทรัพยสินนั้น ทำใหมีอิทธิพลตอผูคนคิดถึงการวางแผนทางการเงินเพื่อ

ลดความกลัวหรือความคิดที่วาทรัพยสินที่มีอยูจะหมดลง 

5.ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวา สถานการณโรคติดตอรายแรง/ภัย

ธรรมชาติมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน ดานรูปแบบในการ

วางแผนทางการเงิน ดานกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน กลาวคือหากมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นจะทำใหทรัพยสินที่

เราสะสมมาหายไปได จึงทำใหมีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน 

6.ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน พบวา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ

การเงินมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน ดานรูปแบบในการวางแผน

ทางการเงิน ดานกรอบระยะเวลาในการวางแผนทางการเงิน กลาวคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่สูงขึ้นจะทำใหตองเสียภาษีเปน

จำนวนมากขึ้น ผูคนตองมีการวางแผนทางการเงินเพื่อไมจำเปนตองเสียภาษีเปนจำนวนมาก 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ กิจติพร สิทธิพันธุ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางในงานวิจัยสวนใหญใหความคิดเห็นวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลนั้นมีอิทธิพลระดับมาก ตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของกลุมวัยเริ่มตนทำงาน 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน เชน เพศ อายุ ที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยไมมีผลตอ

พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล มีเพียงระดับการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดาน

วัตถุประสงคในการวางแผนทางการ และสถานภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินในดานวัตถุประสงคในการ

วางแผนทางการเงิน และรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน ปจจัยดานความรูมีผลตอพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินใน

ดานวัตถุประสงคในการวางแผนทางการเงิน และรูปแบบในการวางแผนทางการเงิน มีเพียงกรอบระยะเวลาในการวางแผน

ทางการเงิน และบุคคลที่มีอิทธิพลในการวางแผนทางการเงินที่ไมมีผล ทำใหความรูจึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทาง

การเงิน เพราะถาไมมีความรูในการวางแผนทางการเงินเลยก็จะทำใหการวางแผนทางการเงินไมมีประสิทธิภาพ และอาจจะทำ

ใหการปญญาที่ตามมาอยางเชน การใชจายไมเพียงพอหรือใชจายมากเกินจำเปน จึงเปนเหตุใหกอนที่จะมีการวางแผนทาง

การเงินควรมีความรูและความเขาใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินกอน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงินมีผลทักดานยกเวน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงิน ปจจัยที่มีอิทธิพลเปนสิ่งสำคัญในการคิดที่จะ

วางแผน ตองคำนึงถึงแตละปจจัยเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผน หากเกิดขอผิดพลาดในการวางแผน ก็หมายถึง

อนาคตที่ไดตั้งเปาหมายไดลมเหลว จึงควรที่จะคำนึงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินในทุกๆดาน เพื่อทำให

บรรลุเปาหมายในอนาคตตามที่ตั้งไว 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ จาการวิจัยพบวาปจจัยดานความรูความเขาใจในการวางแผนทางการเงินมีผลตอพฤติการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของคนวัยเริ่มตนทำงาน หนวยงานจึงควรมีการใหความรูหรือประชาสัมพันธ เพื่อใหบุคคลที่

สนใจนั้นมีความรูหรือความเชี่ยวชาญมากพอ 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากการเก็บการขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามออนไลนประกอบ

กับระยะเวลาในการเก็บขอมูลแบบสอบถามคอนขางนอย จึงทำใหกลุมประชากรไมกระจายตัวเทาที่ควร ดังนั้นผลการศึกษา

ในครั้งนี้อาจมีความคลาดเคล่ือน 

 

ขอเสนอแนะของการศึกษาในครั้งตอไป การเก็บขอมูลควรเก็บขอมูลเฉพาะเขตพื้นที่เขตใดเขตหนึ่งใน เขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อเปนการเจาะลึกถึงขอมูลบุคคลที่อยูในเขตนั้นๆ และเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสัมภาษณ

กลุมตัวอยางเพิ่มเติม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ เกี่ยวกับการประยุกตใชแนวความคิดแบบ Lean มาปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานของฝายกฎหมาย กรณีศึกษาขององคกร และวิเคราะหหาความสูญเปลาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสูแนวทางแกไข 

ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการของฝายกฎหมาย การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบดวยขอมูลทุติย

ภูมิ คือ ขอมูลปริมาณงานเอกสารของฝายกฎหมาย และระยะเวลา การลงนามในเอกสารในแตละกระบวนการใช 

Process Flowchart เพื่อชวยลำดับขั้นตอนการทำงาน และขอมูลปฐมภูม ิคือ จากการสัมภาษณจากผูใชงาน จำนวน 

15 คน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย และเพื่อศึกษา

แนวทางในการนำความคิดแบบ Lean มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

 

คำสำคัญ: การประยุกตใชแนวความคิดแบบ Lean , ความสูญเปลา, การวิจัยเชิงคุณภาพ, ขอมูลทุติยภูมิ, ขอมูลปฐมภูมิ 

 

Abstract 
This article describes researched study on applying Lean to improve the workflow of the Legal 

Department. corporate case studies and analyze the waste occurring to lead to solutions Improve the 

process of the legal department. This study was a qualitative research consisting of Secondary data consists 

of information on the amount of document work of the Legal Department. and the time of signing 

documents in each process. Use Process Flowchart to help sequence workflows. primary information Based 

on interviews with 15 users , this study aims to analyze the causes in the work process of the Legal 

Department and to study the ways in which Lean thinking can improve the work process of the Legal 

Department. 

 

Keywords: Applying Lean, waste, Qualitative research, Secondary data, Primary information 
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1. บทนำ 

 

จากการขยายโครงการตางๆ ในปจจุบันของ กนอ. ดังกลาวขางตน มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  ตามเปาหมายและนโยบาย

ของรัฐที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีหนวยงานของรัฐและผูพัฒนาตางๆ รวมไปถึง ผูมีสวนไดเสียเขามาประสานงานติดตอใน

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก ทำใหปริมาณงานในปจจุบันของ กนอ. มีปริมาณงานในดานเอกสารตางๆ เปน

จำนวนมาก ประกอบกับมีการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนอยางมาก ซึ่ง กนอ. จะตองมีการดำเนินงานบริหารภายใน

องคกรอยางรวดเร็วและมีความถูกตองครบถวน เพื่อยกระดับความไดเปรียบในการแขงขันแกนักลงทุนและเพิ่มคุณคาใหแกผู

มีสวนไดเสีย เนื่องจากเอกสารของฝายกฎหมายมีความสำคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องของความถูกตองครบถวนและ

การดำเนินงานภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ดวยเหตุดังกลาว การนำเสนอเอกสารภายในหนวยงานซึ่ง

ผูบังคับบัญชาตองลงนามในเอกสารตามลำดับขั้น จึงมีความจำเปนตองใชเวลาที่เหมาะสมและตองไมกระทบกับระยะเวลาที่

หนวยงานราชการตางๆ ไดกำหนดระยะเวลาไว รวมถึงผูประกอบการที่เปนลูกคาดวย ซึ่งหากฝายกฎหมายสามารถบริหาร

จัดการกับเวลาดังกลาวได จะสงผลดีตอภาพลักษณองคกรเปนอยางยิ่ง 

การนำเสนอเอกสารดานกฎหมายที่ใหผูบังคับบัญชาลงนามตามลำดับขั้นนั้น หากกระบวนการทำงานเกิดความลาชา จะเกิด

การสูญเปลาในเรื่องของระยะเวลา และเมื่อสะสมมากยิ่งขึ้นจะสงผลกระทบกันเปนลูกโซ องคกรจะขาดความนาเชื่อถือ และที่

สำคัญคือองคกรจะเสียประโยชนจากการไมปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เชน การทำรางสัญญารวม

ดำเนินงานพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม การเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี ่ยวกับการบริหารการจัดการในนิคม

อุตสาหกรรม การดำเนินงานดานกฎหมายที่ตองติดตอกับหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม การแกไขปรับปรุงหรือ

เพิ่มเติมคำสั่งประกาศ ระเบียบ ขอบังคับในการบังคับใชในนิคมอุตสาหกรรมตามภารกิจขององคกร การพิจารณาในสวนที่

เกี่ยวกับสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม การตอบขอหารือใหแกผูประกอบการ หรือเรื่องของอายุความของคดี เปนตน 

ปจจุบันการเสนอเอกสารของฝายกฎหมายจะตองเสนอตามลำดับขั้นของผูบังคับบัญชา โดยเอกสารตองผานการพิจารณาใน

ทุกลำดับขั้น ซึ่งการลงนามเอกสารจากผูใหความเห็นชอบในลำดับแรกจนถึงผูมีอำนาจอนุมัติลำดับสุดทายมีความลาชาและ

เกิดความสูญเปลาเฉล่ีย 14 วัน   ตอเรื่อง โดยคาเฉล่ียที่เหมาะสมของฝายกฎหมายที่มีเปาหมายไว คือ 5 วัน ตอเรื่อง ดังแสดง

ในแผนภูมิที่ 1.2 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การอางอิงในเนื้อหา 

 

แนวคิดและทฤษฎีแบบ Lean  

ความเปนมาของระบบ Lean กำเนิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต โดยในอดีตการผลิตมีลักษณะเปนแบบงาน

หัตถกรรมหรืองานฝมือ (Craft / Hand Made Production) ไมมีสายการผลิต ผูผลิตสวนใหญจะดำเนินการผลิตโดยอาศัย

ทักษะความชำนาญของพนักงานเปนหลัก ดังนั้น จึงมีตนทุนการผลิตตอหนวยสูง แตก็สามารถผลิตสินคาไดหลากหลายชนิด

ตามความตองการของลูกคา ตอมาในชวงตนศตวรรษที่ 20 เฮนรี ฟอรด (Henry Ford) ผูกอตั้งบริษัทฟอรด มอเตอร ไดริเริ่ม

แนวคิดในการสรางสายการผลิตใหมีลักษณะคลายกับการไหลของสายน้ำและถือวาทุกสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเคลื่อนที่ใน

กระบวนการคือความสูญเปลา โดยนำเอานวัตกรรมระบบสายพานลำเลียงมาใชในสายการประกอบรถยนตของบริษัทและใช

ชิ้นสวนมาตรฐานที่สามารถเปลี่ยนทดแทน กันได (Standardized Interchangeable Parts) ทำใหใชเวลาในการผลิตลดลง 

(สิยาโน วัฒนพรพรหม, 2556) 
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คำวา (Lean Manufacturing) เกิดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1990 จากหนังสือชื่อ "The Machine That Changed 

The World" ซึ ่งเขียนโดย ศาสตราจารยด็อกเตอร เจมส วอแม็กแหง MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

(ปณตพร มีสมสาร, 2560) โดยศาสตราจารยไดศึกษาเปรียบเทียบโรงงานประกอบรถยนต พบวาญี่ปุนมีระบบการผลิตที่

เรียกวา Lean โดยไดทำการศึกษาที่โรงงานผลิตรถยนตโตโยตา จึงไดนำไปสูการพัฒนารูปแบบการผลิต โดยเนนตนทุนการ

ผลิตต่ำซึ่งโตโยตาตองการสรางรถยนตที่มีรูปแบบที่หลากหลายไดออกแบบระบบเพื่อลดความสูญเปลาและเนนประสิทธิภาพ

สูงดวยตนทุนที่ต่ำและมีความยืดหยุน จึงไดเปนตนแบบของการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือการผลิตแบบ Lean โดยมุงเนนถึง

เรื่องการลดความสูญเปลาจากการใชทรัพยากรที่ไมไดสรางมูลคาเพิ่มและรวมถึงแนวทางปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง

โดยไมเนนการลงทุน 

Lean จึงเปนแนวคิดหนึ่งที่ถูกนำมาใชเปนเครื่องมือเพื่อใชพัฒนากระบวนการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หาก

ไดนำระบบ Lean มาใชในองคกร จะสงผลใหองคกรสามารถที ่จะดำเนินงานโดยปราศจากความสูญเปลาใน ทุก ๆ 

กระบวนการ และสามารถปรับตัวตอบสนองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ การนำ Lean มาใชใน

กระบวนการทำงานมีวัตถุประสงคเพื่อขจัดความสูญเปลาที่เกดิขึ้นในกระบวนการเพือ่ใหกระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

เพื่อลดตนทุนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ไมกอใหเกิดมูลคา 

แนวคิดแบบ Lean office จากหนังสือ Lean Office Demystified (ตีพิมพใน ค.ศ. 2006, MCS Media, Inc. MI, 

U.S.A.) โดย Don Tapping มีคำตอบและไดอธิบายแนวทางในการนำแนวคิดเรื่อง Lean เครื่องมือตาง ๆ ของ Lean  มาปรับ

ใชในสำนักงาน 

วัตถุประสงคการนำ Lean มาใชในสำนักงาน (Lean Office) มีดังนี้ 

1. ลดตนทุนการดำเนินงานขององคกร 

2. ลดระยะเวลารอคอยระหวางกระบวนการตาง ๆ ในสำนักงาน 

3. เพิ่มผลผลิตของสำนักงาน 

4. พัฒนาคุณภาพของสำนักงาน 

5. ทำใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

6. สรางการทำงานเปนทีมและการมีสวนรวมของพนักงาน 

แนวคิดเร่ือง Lean Office มีองคประกอบ 4 ประการ คือ 

1. บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร ดังนั้นโมเดลเรื่อง พฤติกรรม ทัศนคติ และวัฒนธรรม จึงเปนเรื่อง

แรกที่ตองทำความเขาใจ เพราะองคกรโดยมากมีเปาประสงคที่จะทำการสรางวัฒนธรรมองคกร  เพื่อใหบุคลากรเกิดทัศนคติที่

ดี และจะไดแสดงออกถึงพฤติกรรมที่องคกรพึงประสงคแตสำหรับแนวคิดของ Lean แลว จะเนนใหบุคลากรมีพฤติกรรมใน

การพิจารณาหาแนวทางการพัฒนางานประจำใหดีขึ้นอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทัศนคติที่ดีในการทำงานและเมื่อบุคลากรทั้ง

องคกรมีพฤติกรรมและทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันแลว ก็จะกอเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกรตอไป 

2. สรางความเขาใจเรื่อง Lean ที่ถูกตอง ตนทุนเปนเรื่องสำคัญ คาใชจายในสำนักงาน เปนสวนหนึ่งของตนทุนที่

บางครั้งอาจสูงถึงรอยละ 60-80 ของคาใชจายทั้งหมด การลดตนทุนในการบริหารจัดการภายใน จึงเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการในปจจุบันที่ตองดำเนินการพัฒนาเปนลำดับตนๆ ดังนั้น การลดความสูญเปลาของกระบวนการทำงานในสำนักงาน 

เพื่อเกิดความสามารถในการแขงขัน จึงตองระบุความสูญเปลาในสำนักงานใหไดกอน 

3. ความสูญเปลาในสำนักงาน กระบวนการของ Lean ในสำนักงานไมไดมีเปาหมายในการลดจำนวนพนักงานลง แต

เปนการระบุ วิเคราะห ความไรประสิทธิภาพของกระบวนงาน โดยการขจัดความสูญเปลา (Waste) คือ สิ่งที่ทำแลวไมเกิด

คุณคาตอลูกคา นั่นคือการทำงานหรือบริการใด ๆ ที่ลูกคาไมยินดีจายเงินนั่นเอง (เชน การรอคอย การทำงานซ้ำซอน ความ
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ผิดพลาด ทำในสิ่งที่ลูกคาไมตองการ การเสียเวลาคนหาสิ่งของตาง ๆ เปนตน) ความสูญเปลาในสำนักงาน มี 8 ประการ ดัง

แสดงในตารางที่ 2.1 

แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงของ Kaizen 

โทซาวะ บุนจิน (สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน: 2544) กลาววาบุคคลสวนใหญทุกคนนั้นทำไคเซ็นอยูแลว โดย

ไมรูตัว เพราะจุดหมายคือตองการปรับปรุงใหงายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1) ลองคนหาหรือลองเปลี่ยนมุมมอง โดยหาอะไรใหมๆ เพื่อใหทราบถึงขอมูลหรือวิธีการวามีอะไรที่ตองปรับปรุง และ

หาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 

2) ลองคิดอะไรใหมๆ รูปแบบใหมๆ แนวทางใหมๆ หรือลองเพิ่ม ลด เปล่ียนวิธีการแบบเดิมๆ เพื่อนำส่ิงที่เปล่ียนแปลง

นั้นมาเปรียบเทียบและวิเคราะหวาส่ิงไหนที่เหมาะสมที่สุด 

3) ลองทำ หลังจากที่ไดมุมมองใหมๆ แนวทางใหมๆ และลองมาลงมือทำ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานตอไป 

การคนหาปญหาในการดำเนินงานสามารถนำระบบคำถาม 5W1H มาวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของปญหา และนำ

ปญหาเหลานั้นมาปรับปรุงใหดีขึ้น (Rudyard Kipling : 1902) 

Who ใคร คือ ส่ิงที่เราตองรูวา ใครรับผิดชอบ ใครเกี่ยวของ ใครไดรับผลกระทบในเรื่องนั้นมีใครบาง 

What ทำอะไร คือ ส่ิงที่เราตองรูวา เราจะทำอะไร แตละคนทำอะไรบาง 

Where ที่ไหน คือ ส่ิงที่เราตองรูวา สถานที่ที่เราจะทำวาจะทำที่ไหน เหตุการณหรือส่ิงที่ทำนั้นอยูที่ไหน 

When เมื่อไหร คือ ส่ิงที่เราตองรูวา ระยะเวลาที่จะทำจนถึงส้ินสุด เหตุการณหรือส่ิงที่ทำนั้นทำเมื่อวัน เดือน ป ใด 

Why ทำไม คือ ส่ิงที่เราตองรูวา ส่ิงที่เราจะทำนั้น ทำดวยเหตุผลใด เหตุใดจึงไดทำส่ิงนั้น หรือเกิดเหตุการณนั้นๆ 

How อยางไร คือ สิ่งที่เราตองรูวา เราจะสามารถทำทุกอยางใหบรรลุผลไดอยางไร เหตุการณหรือสิ่งที่ทำนั้นทำ

อยางไรบาง 

เมื่อไดดำเนินการใชหลัก 5W1H มาวิเคราะหแลว อาจจะตองนำหลัก E C R S มาใชในการปรับปรุงระบบการทำงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

E (Eliminate) หมายถึง การขจัดสวนที่ไมจำเปนออก 

C (Combine) หมายถึง การรวมกระบวนการทำงานเขาดวยกัน 

R (Rearrange) หมายถึง การจัดลำดับกระบวนการทำงาน 

S (Simplify) หมายถึง การทำขั้นตอนใหเรียบงาย 

การนำระบบลีนมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมตางๆ การนำระบบลีนมาใชในการพัฒนางานของโรงพยาบาลศิริราช 

(บทความสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2562) 

โรงพยาบาลศิริราชเปนโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศตองรับมือกับผูปวยจำนวนมากที่เขามาทำการรักษา อีกทั้งยัง

ตองรับมือกับเคสการรักษาที่ยาก ดวยแนวคิดใหมภายใตสโลแกน Siriraj Smart Hospital นอกจากเครื่องมือทางการแพทยที่

ทันสมัยและระบบอัตโนมัตทิี่กาวล้ำนำหนามาใชอยางหุนยนตจายยา ที่ชวยแบงเบาภาระใหกับเจาหนาที่และเภสัชกรแลว ยัง

สามารถดำเนินการไดรวดเร็วและถูกตองแมนยำทำใหผูปวยไมตองรอคิวนาน หลังจากที่โรงพยาบาลไดนำเอาแนวคิดลีนมาใช

จนเปนตัวอยางของโรงพยาบาลที่มีบุคลากรชั้นเลิศมีกระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ แตก็ยังไมสามารถรองรับกับ

ปริมาณความตองการที่เกินกวาขีดความสามารถที่จะทำได ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่จะไมหยุดการพัฒนา กลยุทธการ

จัดการที่มาผสานเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค 4.0 นี้ จะชวยทำใหกระบวนการลีนเหมือนติดปกกลายเปน Digital Lean 

ผาน Mobile App โดยลงทะเบียนกับ "Siriraj Connect" ที่ผูรับบริการสามารถทำกิจกรรม ดังตอไปนี้ได 

1. ระบบคิว สามารถลงทะเบียนจากบานไดตั้งแตเวลา 6.00 น. ในกรณีที่มีนัดหมายการตรวจผูปวยนอก 
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2. ระบบนัดหมาย สามารถทำการระบุวันที่สะดวกชวงเวลาที่หมอนัด จากนั้นระบบจะสงคิวนัดผาน Siriraj Connect 

ไวให โดยไมตองรอใบนัดกระดาษ ผูปวยหรือญาติสามารถไปรับยาไดเลย 

3. ระบบเวชระเบียน สามารถขอมีหมายเลขบัตรโรงพยาบาลหรือ HN online เพียงกรอกรายละเอียดขอมูล โดยไม

ตองมาโรงพยาบาล 

4. ขอมูลดานยา เมื่อมารับบริการจะไดรับคิวอารโคตที่แสดงขอมูลยาที่ไดรับในแตละครั้งที่มาพบแพทย ซึ่งจะมี 

คำเตือนและคำแนะนำในการใชยา สามารถสแกนและเก็บรายการยาที่ไดรับและหาขอมูลความรูเกี่ยวกับยาผาน RDU 

5. ระบบสงตอผูปวย กรณีที่มีใบสงตัวตามขั้นตอน (สิทธิ 30 บาท ปกส) สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ลวงหนา

ออนไลนได 

6. ระบบการชำระเงิน ศิริราชมุงสูสังคมไรเงินสด สามารถชำระเงินคาบริการไดสามชองทาง 

จะเห็นวาเมื่อนำระบบลีนมาประยุกตใชควบคูกับเทคโนโลยีจะทำใหโรงพยาบาลสามารถลด           ความสูญเปลา 7 

ประการได อีกทั้งยังชวยใหโรงพยาบาลมีตนทุนที่ต่ำลง การบริการเปนที่พึงพอใจตอผูมาใช 

พนิดา หวานเพ็ชร. (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใชแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษาแผนกบัญชีคาใชจาย. 

วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกจิ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี. 

คนควาอิสระเรื ่องการเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใชแนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา  แผนกบัญชีคาใชงาย ซึ่ง

ประกอบดวย การลดขั้นตอนในบางกระบวนการที่ไมกอใหเกิดประโยชนออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

ซ้ำซอนกันในแตละกระบวนการเขาดวยกัน (MURI) และการจัดใหเกิดความสม่ำเสมอของการนำสงเอกสารทางการบัญชีจาก

รานคา (MURA) มาประยุกตใชงาน ผลการศึกษาพบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแผนกบัญชี

คาใชจาย ใหสามารถรองรับงาน และจำนวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยพนักงาน 1 คน สามารถรองรับ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมไดถึงรอยละ 139.39 จากปริมาณเฉลี่ยเดิมกอนการปรับปรุงกระบวนการทำงานตาม

แนวคิดไคเซ็นและจำนวนขอบกพรองที่เกิดขึ้นลดลงเหลือรอยละ 2.0 ของจำนวนการทำงานทั้งหมดในเดือนธันวาคม ซึ่งลดลง

จากคาเฉล่ียรอยละ 7.7 ที่เกิดขึ้นระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

แนวคิด Lean Government (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558) ของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2558 

สำหรับ "ความสูญเสีย" (Waste) ตามแนวคิดของ Lean Government ก็คือ กิจกรรมหรืองานที่เพิ่มคาใชจายใหกับ

ภาครัฐและประชาชน โดยไมเพิ่มประโยชนในการทำงาน ซึ่งในทุกการทำงานนั้นก็จะมีความสูญเสียสอดแทรกอยูกับเนื้องาน

จริง ๆ เสมอ ดังนั้น ระยะเวลาทั้งหมดที่เราใชในการทำงานจึงมี ทั้งสวนที่ใชไปกับเนื้องานจริง ๆ และสวนที่ใชไปกับความ

สูญเสียที่เกิดขึ้น 

เพ็ญวิสาข เอกกะยอ. (2555). การใชหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารและออกเลขหนังสือดวย

ซอฟแวรเสรี กรณีศึกษา สำนักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาสงขลานครินทร. 

ศึกษาเรื่องการใชหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารและการออกหนังสือดวยซอฟตแวรเสรี 

กรณีศึกษา สำนักงานโรงพยาบาลสงขลานคริทร ผลวิจัยพบวาระบบ การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็ปไซตมาพัฒนาระบบการ

จัดเก็บเอกสารและออกเลขหนังสือดวยซอฟตแวรเสรีและนำหลักการลีนมาใชในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำ

ใหลดกระบวนการคนหาเอกสารจาก 7 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน  การออกเลขหนังสือจาก 6 ขั้นตอน เหลือ 2 ขั้นตอน และ

เพิ่มประสิทธิภาพการคนหาเอกสารรอยละ 13.04 เปนรอยละ 40 การออกเลขหนังสือจากรอยละ 9.09 เปนรอยละ 60 
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2.2 รูปภาพและตาราง 

 

 
 

รูปที่ 1.1 ยุทธศาสตรของ กนอ. 

ที่มา : https://www.ieat.go.th/th/important-policy-announcements 

 

 

 
 

รูปที่ 1.2 ผังโครงสรางของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ที่มา : https://www.ieat.go.th/th/structure 
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แผนภูมิที่ 1.1 ลำดับขั้นผูบังคับบัญชาในสายงานผูวาการ 

ที่มา : องิขอมูลจาก https://www.ieat.go.th/th/structure 

 

 
 

รูปที่ 1.3 สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 

ที่มา : องิขอมูลจาก https://old.ieat.go.th/ieat-industry-port-factory/ieat-industrial-estates/ieat-investment-

status-in-industrial-estate 
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รูปที่ 1.4 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart park 

ที่มา : รายงานประจำป 2563 ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

 
 

รูปที่ 1.5 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

ที่มา : รายงานประจำป 2563 ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
แผนภูมิที่ 1.2 ระยะเวลาการลงนามในเอกสารตามลำดับขั้นตามสายงานผูวาการ 

ที่มา : หนวยงานฝายกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ตาราง 1.1 แสดงระยะเวลาปริมาณงานการลงนามที่เกินกวา 5 วันทำการ 

ป เดือน ปริมาณ

งาน/เรื่อง 

ปริมาณงานที่ใชเวลา

การลงนามเกินกวา 5 

วัน  ทำการ/เรื่อง 

ปริมาณงานที่ใชเวลา

การลงนามที่ไมเกิน 5 

วัน           ทำการ/

เรื่อง 

การลงนามเกินกวา 5 

วันทำการจากปริมาณ

งาน คิดเปน % 

ป 2561 ม.ค. – ธ.ค. 4,733 2,934 1,799 62% 

ป 2562 ม.ค. – ธ.ค. 4,368 2,751 1,617 68% 

ป 2563 ม.ค. – ธ.ค. 4,863 2,723 2,140 56% 

 

 
แผนภูมิ 1.3 ขอมูลปริมาณงานเอกสารของฝายกฎหมายจากระบบ WORK FLOW 

ที่มา : หนวยงานฝายกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

ตาราง 1.2 แสดงคาเฉล่ียปริมาณงานของฝายกฎหมาย 

ยอดรวมปรมิาณงาน 3 ป /เรือ่ง คาเฉล่ียตอ     ป/

เรือ่ง 

คาเฉล่ียตอ

เดือน/เรื่อง 

คาเฉล่ียตอวนั  

(22 วันทำการ)/เรือ่ง 

คาเฉล่ียปริมาณงานตอ 

3 กอง/เรือ่ง 

13,964 4,655  388  18  6  
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงความสูญเปลาในสำนักงาน 

ที่มา : Lean Office Demystified (ตีพิมพใน ค.ศ. 2006, MCS Media, Inc. MI, U.S.A.) โดย Don Tapping 

ความสูญเปลา ตัวอยาง เคร่ืองมือ Lean ที่ใช 

1. การผลิตมาก

เกินไป (Overproduction) 

หมายถึงการผลิตกอนท่ีจะมีคำสั่งซ้ือ

หรือกอนมีการรองขอ เปนความสูญ

เปลาท่ีพบมากท่ีสุด 

• การทำเอกสารซ้ำซอน 

• การทำรายงานท่ีไมมีใครอาน 

• การทำสำเนาเพ่ิมการพิมพงาน

เดิมซ้ำ 

• สงอีเมลเดิมซ้ำ 

• สงแฟกซเดิมซ้ำ 

• Take time 

• Data Collection Techniques 

• Pitch 

• Standard Work 

• Leveling or Heijunka 

• Predictable Output 

• Continuous Flow 

• Pull Systems 

2. การรอคอย หมายถึงทุกการรอ

คอย (ผูคน การลงนาม ขาวสาร 

ฯลฯ) เปนสิ่งท่ีเห็นไดงายและแกไข

ไดงาย 

• การลงนามในเอกสารท่ีตองใช

เวลานาน 

• ตองพ่ึงพาผูอ่ืนในการทำงาน 

• การรอคอยขอมูลขาวสาร 

• โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง

เวอรชัน 

• ตองอาศัยทรัพยากรจาก

หนวยงานอ่ืน 

• Value stream Mapping 

• 5S 

• Data Collection Techniques 

• Lean Reporting and 

Communication 

• Pitch 

• Work Load Balancing 

• Runners 

• Office File System 

3. การเคลื่อนไหว (Motion) 

หมายถึงทุกการเคลื่อนไหว (ผูคน 

เอกสารการสื่อสารทางอิเล็คโทรนิก 

ท่ีไมเกิดคุณคา) เกิดจากการ

ออกแบบสำนักงานท่ีไมดี อุปกรณท่ี

ลาสมัยไมมีประสิทธิภาพ หรือ

อุปกรณเครื่องใชท่ีไมเพียงพอ 

รวมท้ังการจัดวางไมสะดวกตอการใช

งาน 

• การคนหาเอกสาร 

• การคนหาไฟลในคอมพิวเตอร 

• การหาขอมูลขาวสารจากหนังสือ

คูมือ 

• การนำสงเอกสารใหกับหนวยงาน

อ่ืน 

• Standard Work 

• 5S 

• Office Layout 

• Document Tagging 

• Office File System 

• Just-In-Time 

• Kanbans for Office Supply 

• Pull System 

 

4. การขนสง (Transportation) 

หมายถึงการขนสงท่ีทำใหตอง

เสียเวลาภายในสำนักงาน 

• การสงเอกสารท่ีไมไดใชงานแลว 

• การจัดเก็บเอกสารการทำงานท่ีมี

จำนวนมากเกินไป 

• การสงอีเมลใหกับผูท่ีมีรายชื่อท่ียัง

ไมไดรับการปรับปรุง 

• Standard Work 

• 5S 

• Office Layout 

• Document Tagging 

• Work Load Balancing 

• Runners 

• Office File System 

• Continuous Flow 

• Kaizen Events 
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ความสูญเปลา ตัวอยาง เคร่ืองมือ Lean ที่ใช 

5. กระบวนการทำงาน

ซ้ำซอน (Over-processing) 

หมายถึงการทำงานซ้ำซอนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคา

ภายนอก หรือลูกคาภายใน เปนงาน

ท่ีทาทายท่ีสุดในการคนหาความสูญ

เปลา 

• การทำรายงานซ้ำซอน 

• การกรอกขอมูลเดิมซ้ำ 

• การเผยแพรขอมูลท่ีผิด 

ๆ 

• การทำเอกสารซ้ำซอน 

• การวางแผนงานไมดี 

 

• Value stream Mapping 

• Standard Work 

• Document Tagging 

• Lean Reporting and 

Communication 

• Work Load Balancing 

• Kaizen Events 

• Data Collection Techniques 

• Visual Controls 

6. สินคาคงคลัง (Inventory) 

หมายถึงงานท่ีคั่งคางหรือ การมี

อุปกรณเครื่องใชเกินความจำเปน ซ่ึง

เปนสิ่งท่ีทำใหเสียเวลา หรือเสียพ้ืนท่ี

โดยเปลาประโยชน 

• เอกสารรอการลงนาม 

• งานท่ีรอใหผูอ่ืนทำตอ 

• เอกสารลาสมัย 

• อุปกรณลาสมัย 

• ขาดการอบรมบุคลากรหรือการ

ทดแทนท่ีไมเพียงพอ 

• การสั่งซ้ืออุปกรณมากเกินควม

จำเปน 

• 5S 

• Value stream Mapping 

• Standard Work 

• Visual Controls 

• Pull System 

• Kanbans for Office Supply 

• Heijunka (leveling) 

• Cycle Time 

7. ผลผลิตที่บกพรอง (Defects, 

Mistakes) หมายถึงกระบวนงานท่ี

ทำใหเกิดความบกพรอง และ

กระบวนงานท่ีตองแกไข (การทำงาน

ใหถูกตองในครั้งแรก ดีกวาตองมานั่ง

แกไขในภายหลัง) การแกไขงานเปน

คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นขององคกร 

• การกรอกขอมูลผิด 

• การกำหนดราคาผิดพลาด 

• การสงเอกสารท่ียังไมเรียบรอย 

• การทำเอกสารหาย 

• การลงขอมูลในเอกสารผิด 

• พนักงานไมเพียงพอในการบริการ

ลูกคา 

• Standard Work 

• Predictable Output 

• Visual Controls 

• Mistake-Proofing 

• Office File System 

• Interruptions and Random 

Arrivals 

8. ใชบุคลากรไมคุมคา (People's 

Time) หมายถึงการใชงานบุคลากร

ไมเต็มศักยภาพท่ีเขามีอยู หรือการ

จัดบุคลากรไมเหมาะสมกับทักษะ 

ความรู ความสามารถอันจะกอใหเกิด

ประโยชนในการสรางคุณคาใหกับ

งาน 

• ทำงานไมทันกำหนด 

• กระจายงานไมสมดุล 

• การขาดงานสูง หรืออัตราการ

ลาออกสูง 

• การประเมินทักษะกอนรับทำงาน

ไมสมบูรณ 

• ไมมีสวนรวมในการพัฒนางาน 

• Process Capture 

• Standard Work 

• Office File System 

• Business Case of Lean 
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รูปที่ 2.1 แผนผังกางปลาแบบวิเคราะหความผันแปร 

ที่มา : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2550) หนาที่การจัดการ 

 

 
รูปที่ 2.2 องคประกอบของ 5W1H 

ที่มา : https://www.goodmaterial.co/what-is-5w1h/ 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ระบบการทำงานของทฤษฎี ECRS 

ที่มา : https://ieprosoft.com/ecrs/ 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2070



 
รูปที่ 2.4 วงจรทฤษฎี PDCA 

ที่มา : https://thaiwinner.com/pdca-cycle/ 

 

ตารางที่ 2.2 ตารางแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) 

ที่มา : http://pirun.ku.ac.th/~fengcsr/courses/2008_01/206341/ch8.pdf 

สัญลักษณ ชื่อเรียก คำจำกัดความโดยยอ 

 Operation 

การปฏิบัติงาน 

• การเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีหรือฟสิกสของวัตถุ 

• การประกอบชิ้นสวน หรือการถอดสวนประกอบออก 

• การเตรียมวัตถุเพ่ืองานชั้นตอไป 

• การวางแผน การคำนวณ การใหคำสั่ง หรือการรับคำสั่ง 

 Inspection 

การตรวจสอบ 

• ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุ 

• ตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ 

 Transportation 

การเคลื่อน 

• การเคลื่อนวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

• พนักงานกำลังเดิน 

 Delay 

การรอคอย 

• การเก็บวัสดุชั่วคราวระหวางการปฏิบัติงาน 

• การคอยเพ่ือใหงานขั้นตอไปเริ่มตน 

 Storage 

การเก็บ 

• การเก็บวัสดุไวในสถานท่ีถาวรซ่ึงตองอาศัยคำสั่งในการเคลื่อนยาย 

• การเก็บชิ้นสวนท่ีรอเปนเวลานาน 
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558 

 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงผูใหขอมูลสำคัญ 

ที่มา : ผูวิจัย, พ.ย. 2564. 
 

ลำดับ หนวยงาน/ฝาย ตำแหนง จำนวน/คน 

1 ฝายกฎหมาย ผูอำนวยการ/ผูปฏิบัติงาน 8 

2 กองประชาสัมพันธ ผูปฏิบัติงาน 1 

3 กองสิทธิประโยชน ผูปฏิบัติงาน 2 

4 กองวิศวกรรม ผูปฏิบัติงาน 2 

5 กองงบประมาณ ผูปฏิบัติงาน              1 

6 กองชุมชนสัมพนัธ ผูปฏิบัติงาน 1 

รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 15 

 

 
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนวิชา MG 501 ของอาจารย ดร.พนิดา สุรชัยกุลวัฒนา 
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

Code อาชีพ/ตำแหนง เพศ สถานภาพ ประสบการณทำงาน อาย ุ

INFO 1 ผูอำนวยการฝาย หญิง โสด มากกวา 8 ป ตั้งแต 36-48 ป 

INFO 2 ผูอำนวยการกอง ชาย แตงงาน มากกวา 8 ป มากกวา 48 ป 

INFO 3 นิติกร หญิง โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

INFO 4 นิติกร หญิง โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

INFO 5 นิติกร หญิง โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

INFO 6 นิติกร ชาย โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

INFO 7 นักประชาสัมพนัธ ชาย โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 36-48 ป 

INFO 8 นักบรกิารการลงทุน หญิง โสด มากกวา 8 ป ตั้งแต 36-48 ป 

INFO 9 นักบรกิารการลงทุน หญิง โสด มากกวา 8 ป มากกวา 48 ป 

INFO 10 วิศวกร ชาย โสด มากกวา 8 ป ตั้งแต 36-48 ป 

INFO 11 นักบริหารงานชมุชน

สัมพันธ 

ชาย โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

INFO 12 เลขานุการ หญิง แตงงาน มากกวา 8 ป มากกวา 48 ป 

INFO 13 นักบริหารงานทัว่ไป หญิง แตงงาน มากกวา 8 ป มากกวา 48 ป 

INFO 14 วิศวกร ชาย โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 36-48 ป 

INFO 15 นักบัญช ี หญิง โสด ตั้งแต 3-7 ป ตั้งแต 23-35 ป 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปผลสัมภาษณในคำถามสวนที่ 1 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

สรุปผลของคำถามสวนที่ 1 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

ฝายกฎหมายมคีวามสำคัญตอ

องคกรเปนอยางสูง 

 

ฝายกฎหมายมคีวามสำคัญ เนื่องดวย

เปนผูสนับสนุนงานดานกฎหมาย 

7 จาก 15 คน 

ฝายกฎหมายมคีวามสำคัญ เนื่องจาก

เปนผูตรวจสอบและใหคำปรึกษา 

8 จาก 15 คน 

ฝายกฎหมายตองมีกระบวนการ

ทำงานที่รวดเรว็ 

ฝายกฎหมายตองดำเนินการไดอยาง

รวดเร็ว 

15 จาก 15 คน 

ฝายกฎหมายตองใหคำปรึกษาแกสวน

งานอื่นเพือ่ดำเนินงานตอไป 

7 จาก 15 คน 
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ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปผลสัมภาษณในคำถามสวนที่ 2 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

สรุปผลของคำถามสวนที่ 2 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายงาน

เกี่ยวกับฝายกฎหมาย 

 

การขอคำปรกึษาและขอความเห็น

ทางกฎหมาย 

7 จาก 15 คน 

ดำเนินการเกีย่วกับภาระกิจของฝาย

กฎหมาย 

8 จาก 15 คน 

การประสานงานงานกับฝาย

กฎหมาย 

การขอความเหน็เกี่ยวกับประกาศ , 

ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ 

7 จาก 15 คน 

การตรวจสอบขอกฎหมายตางๆ 8 จาก 15 คน 

กระบวนการทำงานของฝาย

กฎหมายมีความลาชา 

ฝายกฎหมายใชระยะเวลาใน

กระบวนการทำงานและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่นาน 

15 จาก 15 คน 

การปรับปรงุหรอืหาวิธกีารแกไขใน

ความรวดเร็วในการใหคำปรกึษา 

ฝายกฎหมายตองลดขั้นตอนการ

เสนอเอกสารที่ไมจำเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

15 จาก 15 คน 

 

ตารางที่ 4.4 ตารางสรุปผลสัมภาษณในคำถามสวนที่ 3 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

สรุปผลของคำถามสวนที่ 3 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

ความลาชาในกระบวนการลงนาม

ในเอกสาร 

 

ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความ

ลาชา 

15 จาก 15 คน 

เกิดความสูญเปลาในการรอคอยไม

จำเปน 

15 จาก 15 คน 

การเสนอเอกสารมีผูบังคับบัญชา

หลายลำดับขั้น 

15 จาก 15 คน 

ตองพจิารณาในแตละกระบวนการ

อยางรอบคอบ 

15 จาก 15 คน 

การจดัเก็บเอกสารที่ไมมี

ประสิทธิภาพ 

การจดัเก็บเอกสารไมเปนระบบ 7 จาก 15 คน 

ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเกา 1 จาก 15 คน 
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สรุปผลของคำถามสวนที่ 3 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

พื้นที่จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอ 1 จาก 15 คน 

ปริมาณงานของฝายกฎหมายมี

จำนวนมาก 

การนัดหมายตามเอกสารตองเล่ือน

นัดบอยครัง้ 

2 จาก 15 คน 

มีงานจากภายนอกทีเ่กี่ยวกับ

กฎหมายจำนวนมาก 

2 จาก 15 คน 

กระบวนการทำงานหลายขั้นตอน 

, ซับซอนและลาชา 

 

งานดานเอกสารมีหลายขั้นตอนและ

ซับซอน 

2 จาก 15 คน 

ตองพจิารณาในแตละกระบวนการ

อยางรอบคอบ 

2 จาก 15 คน 

ฝายกฎหมายตองมีการ

เปล่ียนแปลงหรอืลดขั้นตอน

กระบวนการทำงานที่ไมจำเปน 

กระบวนการทำงานของฝาย

กฎหมายตองมคีวามรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น 

15 จาก 15 คน 

การดำเนินงานของฝายกฎหมาย

ตองมีประสิทธภิาพ 

15 จาก 15 คน 

 

ตารางที่ 4.5 สรุปผลสัมภาษณในคำถามสวนที่ 4 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

สรุปผลของคำถามสวนที่ 4 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

กระบวนการเสนองานตามสาย

บังคับบัญชาของฝายกฎหมายมี

ความลาชา 

 

มีความซับซอนจนเกินไป 

 

2 จาก 15 คน 

การลงนามในเอกสารมีความลาชา

เปนอยางมาก 

15 จาก 15 คน 

เกิดความสูญเปลาในการรอคอยที่

ไมจำเปน 

15 จาก 15 คน 

นำเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการ

ทำงานของฝายกฎหมาย 

 

เทคโนโลยีจะชวยลดขั้นตอน

กระบวนการที่ไมจำเปน 

 

15 จาก 15 คน 

สรางภาพลักษณใหแกฝายกฎหมาย

และองคกร 

15 จาก 15 คน 
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สรุปผลของคำถามสวนที่ 4 

ผลจากการสัมภาษณ จำนวน 

กระบวนการทำงานเปนรูปแบบ

ระบบออนไลน ชวยสราง

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

15 จาก 15 คน 

 

ตารางที่ 4.6 สรุปปญหาของกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

สาเหตุหลกั สาเหตุยอย รูปประโยคอางอิง 

กระบวนการ

ทำงานหลาย

ขั้นตอน , ซับซอน 

และลาชา 

(2 จาก 15 คน) 

งานดานเอกสารมีหลายขั้นตอนและ

ซับซอน 

2 จาก 15 คน 

เนื่องจากฝายกฎหมายเปนสวนงานที่ตองมกีารพิจารณา

อยางละเอียดรอบคอบ อีกทั้งขั้นตอนทางดานเอกสารที่มี

หลายขั้นตอนและซับซอน จึงทำใหระยะเวลาในการ

ดำเนินงานมีความลาชา  
ตองพจิารณาในแตละกระบวนการ

อยางรอบคอบ 

2 จาก 15 คน 

ความลาชาใน

กระบวนการลง

นามในเอกสาร 

(15 จาก 15 คน) 

ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความ

ลาชา 

15 จาก 15 คน 

กระบวนการเสนองานตามสายผูบังคับบัญชาของฝาย

กฎหมายในแตละลำดับชั้นมีความลาชาเปนอยางมากและ

มีความซับซอนจนเกินไปมรีะยะเวลาที่ตองรอคอยนาน

มาก จึงเปนเหตใุหกระบวนการทำงานเกิดความสูญเปลา

ที่ไมจำเปน 

เกิดความสูญเปลาในการรอคอยไม

จำเปน 

15 จาก 15 คน 

การเสนอเอกสารมีผูบังคับบัญชาหลาย

ลำดับขั้น 

15 จาก 15 คน 

ตองพจิารณาในแตละกระบวนการ

อยางรอบคอบ 

15 จาก 15 คน 
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สาเหตุหลกั สาเหตุยอย รูปประโยคอางอิง 

การจัดเก็บเอกสาร

ไมมีประสิทธิภาพ 

(7 จาก 15 คน) 

การจดัเก็บเอกสารไมเปนระบบ7 จาก 

15 คน 

ปญหาในการจดัเก็บเอกสาร พืน้ที่ไมเพียงพอในการ

จัดเก็บเอกสาร ทำใหการคนหาขอมูลตาง ๆ ลาชา การ

จัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ การดำเนินงานที่ไดรับ

มอบหมายลาชา เพราะกระบวนการจดัเก็บเอกสารไมเปน

ระบบ ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรรุนเกา เวลาสืบคนขอมูล

ความเร็วไมพอ ทำใหเสียเวลาในการทำงาน  

ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรเกา 

1 จาก 15 คน 

พื้นที่จัดเก็บเอกสารไมเพียงพอ 

1 จาก 15 คน 

ปริมาณงานมี

จำนวนมาก 

(2 จาก 15 คน) 

การนัดหมายตามเอกสารตองเล่ือนนัด

บอยครั้ง 

2 จาก 15 คน 

เนื่องจากงานกฎหมายสวนใหญเปนงานที่เกีย่วของกับ

หนวยงานภายนอก โดยมงีานที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับ

กฎหมายเปนจำนวนมาก ระยะเวลาในการเสนอเอกสาร

จึงมีความสำคัญมาก แตปจจบุันขั้นตอนการนำเสนอ

เอกสารในแตละขั้นตอนใชเวลานานมาก ทำใหการนดั

หมายดานเอกสารตองเล่ือนนัดบอยครั้ง ซึง่สงผลกระทบ

ตอภาพลักษณองคกร  
มีงานจากภายนอกทีเ่กี่ยวกับกฎหมาย

จำนวนมาก 

2 จาก 15 คน 

 

 
แผนภูมิท่ี 4.1 แผนผังกางปลา หรือผังแสดงเหตุและผลในการหาสาเหตุหลักของปญหาท่ีไดมาจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-Depth 

Interview) 

ท่ีมา : ผลการวิเคราะหโดยผูวิจัย, ก.พ. 2562 
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ตารางที่ 4.7 ตารางหาแนวทางเลือกในการปรับปรุงแกไขกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

ปญหา แนวทางการแกไขปญหา 

ความลาชาในกระบวนการ

ลงนามในเอกสาร 

การใชลายมือชือ่อิเล็กทรอนกิสในเอกสาร 

ทบทวนอำนาจหนาที่ของผูลงนาม 

การจดัเก็บเอกสารไมมี

ประสิทธิภาพ 

ชวยใหเอกสารเปนรูปแบบในระบบออนไลน 

กระบวนการทำงานมี

หลายขั้นตอน , ซับซอน 

และลาชา 

ทบทวนระยะเวลาในแตละขั้นตอนและตัดขั้นตอนที่ไมจำเปนออก 

ทบทวนขั้นตอนการลงนามในเอกสาร 

ปริมาณงานมจีำนวนมาก พัฒนากระบวนการทำงานใหมรีะบบไหลของงานมีความตอเนือ่ง ไมเกิดความความสูญเปลา 

 

ตารางที่ 4.8 แนวทางเลือกแตละแนวทางในการปรับปรุงแกไขกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

ที่มา : ผูวิจัย, ก.พ. 2565. 

แนวทางเลือก ขอด ี ขอเสีย งบประมาณ 

แนวทางเลือกที่ 1 

การนำเทคโนโลยีมา

ปรับใชในกระบวนการ

ทำงานของฝาย

กฎหมาย โดยการลง

นามในเอกสารดวย

ลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1. ชวยลดระยะเวลาการลงนาม

ในเอกสารและลดการกอใหเกดิ

ความสูญเปลาในกระบวนการ

ทำงานและระบบการไหลของ

งานที่ไมตอเนื่องของฝาย

กฎหมาย 

2. เพิ่มประสิทธภิาพใน

กระบวนการทำงานของฝาย

กฎหมาย  

จะตองดำเนินการออกประกาศระเบียบ/

ขอบังคับ ขององคกร ใหมีหลักเกณฑและ

เงื่อนไขในการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส

ภายในองคกร เพื่อใหการใชลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนกิสเกิดความถกูตองครบถวน

และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวา

ดวยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนกิส พ.ศ. 

2544 ที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

2562 

ไมตองใช

งบประมาณ  

แนวทางเลือกที ่2  

การมอบอำนาจให

ผูใตบังคับบัญชาใน

ลำดับรองมีอำนาจลง

นามในเอกสารแทน

ผูบังคับบัญชาในลำดับ

ขั้นสูงกวา 

ชวยใหเกิดความยืดหยุนใน

กระบวนการทำงานในกิจการ

ตางๆ เพื่อใหเกดิความคลองตัว

ในการพิจารณาของกระบวนการ

ลงนามในเอกสาร  

อาจะสงผลกระทบตอองคกรโดยตรง

หรือทางออม ซึง่โอกาสเกิดปญหาติดขดั

เชนเดิม และจะเกิดความสูญเปลาใน

การรอคอยที่ใชระยะเวลาที่ไมจำเปน 

 

ไมตองใช

งบประมาณ  
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รูปที่ 4.1 ระยะเวลาการลงนามในเอกสารเปรียบเทียบกอนและหลังจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย

ตามหลักแนวคิดแบบ Lean 

ที่มา : หนวยงานฝายกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

ผูวิจัยทำการแบงวิธีการเขาถึงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

และการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของฝายกฎหมายตั้งแตป                 2561 – 

2563 รวมถึงการเก็บรวบรวมสถิติระยะเวลาการลงนามในเอกสารของผูบังคับบัญชาในแตละระดับขั้น ซึ่งขอมูลเหลานี้มาจาก

ระบบ work flow ของฝายกฎหมาย ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายตอไป 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปฐมภูมิ ในการสัมภาษณจะสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ             กับฝาย

กฎหมาย จำนวน 15 คน โดยแบบสัมภาษณนั้นแบงออกเปน 4 สวน ซึ่งการสัมภาษณจะใชเวลาสัมภาษณ ไมเกิน 60 นาที 

และจะมีคำถามในการสัมภาษณดังกลาว ดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย จำนวนปริมาณงานของฝาย

กฎหมาย ประเภทของงานฝายกฎหมาย และระยะเวลาในการลงนามในเอกสารของผูบังคับบัญชาแตละขั้น  

ก่อนการปรับปรุง 

หลงัการปรับปรุง 
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1. คุณคิดวาบทบาทหนาที่ของฝายกฎหมายที่มีตอองคกรเปนอยางไร 

สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับการรวมดำเนินงานดานกฎหมายและการประสานงานติดตอกับฝายกฎหมาย โดยคำถาม

ที่ใชในการสัมภาษณนั้นมาจากระบบการทำงานในการจัดการของฝายกฎหมาย เพื่อนำขอมูลที่ไดนั้น มาวิเคราะหการ

ดำเนินงานดานกฎหมายและการประสานงานติดตอกับฝายกฎหมาย เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลา 

1. คุณไดรับมอบหมายงานหรือเคยรวมดำเนินงานกับฝายกฎหมายในลักษณะใดบาง อยางไร 

2. คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการกระบวนการทำงานฝายกฎหมายอยางไรบาง ตองปรับปรุงในเรื่อง

ใดบาง 

สวนที่ 3 เปนคำถามเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคในการทำงานของฝายกฎหมายและนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนั้น

มาวิเคราะหและนำเครื่องมือ 5W1H มาวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาวาอุปสรรคในการทำงานกับฝายกฎหมายนั้นมีปญหาใน

สวนใด 

1. คุณคิดวาอุปสรรคในกระบวนการทำงานหรือรวมดำเนินงานกับฝายกฎหมายมีอยางไรบาง และสงผลกระทบตอการ

ทำงานของคุณอยางไร 

2. คุณคิดวากระบวนการทำงานของฝายกฎหมายในฐานะผูสนับสนุนตองปรับปรุงอยางไร 

สวนที่ 4 เปนคำถามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินงานของฝายกฎหมาย เพื่อใหไดขอมูลจากผูปฏิบัติงาน

และผูที ่เกี ่ยวของกับฝายกฎหมายอยางชัดเจนและถูกตองครบถวน ซึ่งในสวนนี้เปนการหาสาเหตุการรอคอยที่ไมกอใหเกิด

ประโยชน โดยใชหลักการสำคัญของ Lean มาวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของการรอคอยที่เกิดขึ้น 

1. อะไรหรือกระบวนการใดที่ทำใหเกิดความสูญเปลาหรือไมจำเปน 

2. คุณมีความคิดเห็นวาจะมีแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายอะไรบาง อยางไร 

3. หากฝายกฎหมายมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตองปรับปรุงแกไขในสวนใดบาง  

4. หากฝายกฎหมายมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานแลว คุณคิดวาจะมีประโยชนตอการทำงานอยางไรบาง 

5. คุณมีขอเสนอเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

1. ผูวิจัยไดเตรียมการในดานความรูเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดแบบ Lean แผนภูมิสายธารคุณคาการจำลองกระบวนการ

ขององคกร 

2. แนวคำถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือที่ผู วิจัยสรางขึ ้นมา โดยการกำหนด

โครงสรางการอภิปรายไวอยางคราวๆ แบงประเด็นคำถามเปนชุดเกี่ยวกับ เรื่องที่ตองศึกษา การตั้งคำถามเริ่มตนในการสราง

บรรยากาศใหผูเขารวมรูสึกผอนคลายหลังจากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม 

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพจะดำเนินการเขียนบรรยายเปนหลักดวยการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยเชิงคุณภาพจะอาศัยบรรยาย

แทนการแสดงตารางสถิติ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงออกเปน 2 ขั้นตอนหลักๆ ไดแก ขั้นตอนสรุปและขั้นตอน

วิเคราะห 

ขั้นตอนสรุป (Summarizing) หลังจากที่รวบรวมขอมูลดวยวิธีตางๆ ไมวาจะเปนการสัมภาษณ การสังเกต และขอมูล

เอกสาร ผูวิจัยตองนำขอมูลที่รวบรวมมาไดทั้งหมดมาเขียนสรุปเรื่องราวและประเด็นสำคัญที่สอดคลองกับหัวของานวิจัย 

ขั้นตอนการวิเคราะห (Coding หรือ Grouping) เพื่อหาประเด็น (Theme) หรือประเภท (Category) ขั้นตอนการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยเรื่องนี้จะใชวิธีการ Coding คือ การจัดกลุมขอมูลที่มีคุณลักษณะเดียวกันใหอยูภายใต
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ประเด็นหรือประเภทเดียวกัน เปนการเทียบขอมูลและพิจารณาจนเห็นคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งของขอมูลที่สามารถ

นำมาจัดกลุมเดียวกันหรือแยกกลุมออกจากกันได และเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกลุมเหลานั้น  ดังภาพที่ 3.1 

หลังจากนั้น ผูวิจัยจะพิจารณาและวิเคราะหขอมูลทั้งหมด จัดกลุมและวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุม จนกวาจะ

ไมพบกลุมของประเด็นหรือประเภทใหมๆ และไมพบความสัมพันธใหมแลว ประกอบกับแนวคิดที่เกิดขึ้นสามารถตอบคำถาม

วิจัยไดแลว ถือวาเปนการเสร็จส้ินการวิเคราะห และจะดำเนินการเขียนสรุปผลการวิจัย ประกอบดวยการสรางขอสรุปแบบอุป

ไนยหรือกรอบแนวความคิด หรือบางกรณีผลลัพธของการวิจัยจะไดเปน “ขอเสนอเบื้องตน” อยางสมเหตุสมผลที่เรียกวา 

Proposition หรืออาจจะสามารถพัฒนาเปนสมมุติฐาน              หรือ Hypothesis ตอไป  

วิธีการวิเคราะหาสาเหตุของปญหา 

1. นำขอมูลที่ไดจากการถอดเทปและการบันทึกในการสัมภาษณมาอานหลายๆ ครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวม

ของขอมูลที่ได และพิจารณาประเด็นที่สำคัญ 

2. นำขอมูลกลับมาอานอีกครั้งโดยละเอียดทุกบรรทัดและตีความ พรอมทำการดึงขอความหรือประโยคที่สำคัญที่

เกี่ยวของกับปญหาและอุปสรรคในกระบวนการของฝายกฎหมาย 

3. นำขอความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาไวในกลุมเดียวกัน โดยแบงเปนกลุมใหญ 

(Themes) และกลุมยอย เพื่อแยกมาวิเคราะหวาผูใหสัมภาษณมีปญหาและอุปสรรคอยางไร มีความแตกตางกันหรือไม 

เพียงใด 

4. ใชการเขียนบรรยายสิ่งที่คนพบอยางละเอียดและชัดเจน โดยไมมีการนำทฤษฎีไปควบคุมในขณะที่มีการสัมภาษณ 

พรอมทั้งยกตัวอยางคำพูดประกอบหลักใจความสำคัญ เพื่อแสดงความชัดเจนในการสัมภาษณที่เกิดขึ้น 

วิธีการคนหาแนวทางการแกไขปญหา 

1. การเตรียมความพรอมของทีม เริ่มตนจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ใชความรูทักษะการพัฒนารูปแบบใหม สรางความ

เขาใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลักแนวคิด Lean กับพนักงานในฝายกฎหมาย 

เพื่อใหเกิดความเขาใจและรับทราบถึงวัตถุประสงคในการวิจัย ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือและการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ 

2. เขียนกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายในปจจุบันตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการทำงานอยางละเอียด หรือที่

เรียกวา Pre - Lean เพื่อใชเปนแนวทางในการส่ือสารและใชหาความสูญเปลาของกระบวนการทำงาน 

3. วิเคราะหกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายทั้งหมดในปจจุบัน โดยใหพนักงานในฝายกฎหมายเปนผูมีสวนรวมในการ

วิเคราะหระบบและกระบวนการตาง ๆ 

วิธีการประเมินทางเลือก 

นำขอมูลที่วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา มาเลือกแนวทางที่สามารถแกไขปญหาความสูญเปลาในกระบวนการทำงานของ

ฝายกฎหมาย ตามแนวคิด Lean เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน เมื ่อนำขอมูลจากการวิเคราะห Process Flowchart และขอมูลจากการ

สัมภาษณกลุมตัวอยาง จำนวน 15 คน มาวิเคราะหรวมกัน พบประเด็นที่เปนสาเหตุหลักสำคัญตรงกัน คือ ลำดับแรก ปญหา

ความลาชาในกระบวนการลงนามในเอกสาร 15 จาก 15 คน ลำดับที่สอง ปญหาการจัดเก็บเอกสารไมมีประสิทธิภาพ 7 จาก 
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15 คน ลำดับที่สามและลำดับที่ส่ี ปญหากระบวนการทำงานหลายขั้นตอน ซับซอนและลาชา และปญหาปริมาณงานมีจำนวน

มาก 2 จาก 15 คน ผูวิจัยไดนำสาเหตุของปญหาดังกลาวมาวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแนวทางเลือก 2 ทางเลือก คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย 

โดยการลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส และการมอบอำนาจใหผูใตบังคับบัญชาในลำดับรองมีอำนาจลงนามใน

เอกสารแทนผูบังคับบัญชาในลำดับขั้นสูงกวา ซึ่งผูวิจัยไดนำแนวทางเลือก 2 แนวทางไปขอคำปรึกษาในฝายกฎหมาย ซึ่งใน

การประชุมหารือผูวิจัยไดนำเสนอผลการศึกษาอธิบายแนวทางเลือก โดยมีการเสนอแนะขอดีและขอเสีย พรอมใหเหตุผล

ประกอบการพิจารณา รวมไปถึงงบประมาณในแตละแนวทางเลือก จึงไดขอสรุปทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถนำมา

ปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย คือ การนำเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย โดย

การลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

จากปญหาความลาชาในกระบวนการลงนามในเอกสารดังกลาว เมื่อไดเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนการทำงานของฝาย

กฎหมาย โดยการลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส พบวา ระยะเวลาการลงนามในเอกสารแตละลำดับขั้นของ

ผูบังคับบัญชาไดลดลง จากเดิมที่มีระยะเวลาคาเฉลี่ยรวมตั้งแตเรื่องเขามาที่องคกรจนถึงทำเรื่องสงออกไปยังหนวยงานหรือ

บริษัทที่เกี่ยวของจำนวนทั้งส้ิน 14 วัน ไดลดลงเหลือระยะเวลาคาเฉล่ียรวมจำนวน 4.5 วัน ดังนั้น การนำเทคโนโลยีมาปรับใช

ในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย โดยการลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถชวยลดระยะเวลา

การลงนามในเอกสารและลดการกอใหเกิดความสูญเปลาในกระบวนการทำงานและระบบการไหลของงานที่ไมตอเนื่องของ

ฝายกฎหมาย 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายตามแนวคิดแบบ Lean โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใชใน

กระบวนการทำงานของฝายกฎหมาย โดยการลงนามในเอกสารดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถลดระยะเวลาการลง

นามในเอกสารใหมีระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดการกอใหเกิดความสูญเปลาในกระบวนการทำงานและระบบการไหลของงาน

ที่ไมตอเนื่องของฝายกฎหมาย จาก 14 วัน เปน 4.5 วัน โดยผูวิจัยขอเสนอแนะวา การนำเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนการ

ทำงานจะตองสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับ หรือคำส่ังภายในหนวยงานดวย เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความถูกตองครบถวน

และสมบูรณตามกฎหมาย แตอยางไรก็ดี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาวิจัยเฉพาะในสวนของกระบวนการทำงาน

ของฝายกฎหมายเทานั้น ซึ่งผลลัพธในการปรับปรุงจะเปนการลดความสูญเปลาในกระบวนการทำงานของฝายกฎหมายเปน

หลัก 
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การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เช่ือมตอกับระบบขนสงทางรางใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

A Study of the Possibility of Tourism Development Connected to  

Railway Transportation in Samut Prakan Province 
 

สิริกร  เลศิลัคธนาธาร1 และวรินทร วงษมณ2ี 

 Sirikorn  Loedlukthanathan and Varin Vongmanee 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื ่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการนี้มี

จุดประสงคเพื่อนำโลจิสติกสระบบรางมาเชื่อมตอกับการทองเที่ยวและสรางมูลคาเพิ่มใหกับเกษตรกรในชุมชนที่มีอาชีพการ

เล้ียงปลาสลิดบางบอในจังหวัดสมุทรปราการ ในการศึกษาครั้งนี้ไดประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการและ การวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคา t การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบความสัมพันธ

ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ในแตละดานนั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 คา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.673 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง และความ

เปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวดัสมุทรปราการของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.770 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทาง

เดียวกันระดับสูง  
 

คำสำคัญ: โลจิสติกสระบบราง, ระบบรางเพื่อการทองเที่ยว,สรางมูลคาเพิ่ม, ปลาสลิด,ทองเที่ยวสมุทรปราการ  
 

Abstract 

The research entitled “A Study of the Possibility of Tourism Development Connected to Railway 

Transportation in Samut Prakan Province” aimed to study the integration possibility of railway logistics 

connecting with value-added tourism towards community farmers who have a career in Gourami or “Pla-

Salid” fish farming in Bangbo district, Samut Prakan province. The research instruments were participative 

and descriptive data analysis and the inferential statistics for hypothesis testing were t-value, One-Way 

ANOVA and Pearson’s product-moment correlation coefficient to analyze the correlations between the 

factors. The study results found that the possibility of railway logistics development towards tourism in 

Samut Prakan Province of tourists was positive correlation coefficient at moderate level, r= 0.673, at a 

significant level of 0.05; and the possibility of railway logistics development towards tourism in Samut 

Prakan Province of foreign tourists was positive correlation coefficient at high level, r= 0.770, at a significant 

level of 0.05.  
 

Keywords: Railway Logistics, Railway for Tourism,Value-added,Gourami Fish, Samut  Prakan Tourism 
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1.  บทนำ 
    จากปจจุบันพบวามีจำนวนพื้นที่และผูเลี้ยงปลาสลิดลดลง เพราะเกิดจากการขยายตัวของเมืองดานอุตสาหกรรม 

บานพักอาศัยและสาธารณูปโภค ในขณะเดียวกัน คนในชุมชนเห็นวาการจับปลาสลิดขาย ทำไดเพียงปละครั้ง จึงเปลี่ยนไป

เลี้ยงกุงรวมกับปลาอื่นๆ ที่สามารถจับขายไดปละ  3-4 ครั้ง จากปญหานี้ประกอบกับความตองการของชุมชนที่จะเพิ่มมูลคา

ใหกับอาชีพการเลี้ยงปลาสลิดสูการทองเที่ยวชุมชน ผูศึกษาจึงเห็นวาหากพัฒนาดานการทองเที่ยวไมเพียงแตจะนำมาซึ่งการ

เพิ่มมูลคาเทานั้น แตยังเปนการสรางจิตสำนึกในการ  ชวยกันรักษาอัตลักษณวิถีวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถนำไปสูการจางงาน การสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นโดยการตอยอดใหกับเกษตรกรจากอาชีพการเล้ียง

ปลาสลิด สอดคลองกับปญหาการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งไมไดอยูที่เรื่องแหลงทองเที่ยวเพียงประเด็นเดียว แตอยูที่การ

จัดการหวงโซอุปทานของการทองเที่ยว ตั้งแตการจัดการขั้นตอนตาง ๆ ในการบริการที่ควรจะตองตอเนื่องเปนลูกโซ เพื่อ

นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ทั้งในดานเวลา ตนทุนและเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ประกอบกับการคาดการณปริมาณผูโดยสารที่

ใชบริการรถไฟฟาสายสีเขียวมากกวา 80 % ประกอบกับรายไดที ่มาจากนักทองเที ่ยวที ่เขามาเยี ่ยมเยือนในจังหวัด

สมุทรปราการป 2564 ที่ผานมา คิดเปนเงิน 690 ลานบาท ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะนำการทองเที่ยวมาเชื่อมตอกับโลจิ

สติกสระบบราง โดยประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงปฎิบัติการและการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีขอมูลคาดการณปริมาณผูโดยสารสวนตอขยายชวง

เขียวเหนือ-เขียวใต ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  การคาดการณปริมาณผูโดยสารที่ใชบริการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยายชวงเขียวเหนือ-เขียวใต 

ที่มา: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

       จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชน ประเภทราง  (Transit - 

Oriented Development : TOD) การทองเที่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา ศุภัจฉรา จริงจิตร. (2558) ไดศึกษา

เรื่องการประยุกตใชแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสง (TOD) เพื่อวิเคราะหความสามารถในการพัฒนาพื้นที่รอบ

สถานีจุดเปลี่ยนถายสัญจรของการขนสงระบบราง พื้นที่รอบสถานีที่เปนจุดเปลี่ยนถายสัญจรระบบรางนั้นเปนพื้นที่ที่มี

ศักยภาพและความสำคัญ ทั้งเรื่องของการใชงานของคนในพื้นที่จำนวนมาก และเปนทำเลที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง ซึ่งใน

ปจจุบันโครงการการกอสรางขนสงระบบรางนั้นมีจำนวนถึง 13 สาย และมีจุดเชื่อมตอทั้งหมด 40 สถานี แตการพัฒนาพื้นที่

เหลานี้ยังไมมีการวางแผนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมศักยภาพของพื้นที่ และเปดโอกาสสำหรับการลงทุนรวมกันระหวางภาครัฐ
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และเอกชน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนา และแนวทางการ

พัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับการลงทุนในภาคธุรกิจ (ชนนิกานต  ศักดิ์สิริโกศล และคณะ, 2561) ศึกษาเรื่องความสามารถใน

การเชื่อมโยงของสถานีรถไฟฟาในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครกับระบบคมนาคมขนสงเดิม : สายสีเขียวออนใต (สำโรง 

- เคหะสมุทรปราการ) พบวาเสนทางรถไฟฟาสายสีเขียวออนใตมีสถานีรถไฟฟาทั้งหมด 9 สถานี ใหบริการแบบรถไฟฟา

ยกระดับ เปนเสนทางการเดินรถไฟฟาสวนตอขยายจากสายสุขุมวิทไปตามแนวเกาะกลางของถนนผานคลองสำโรง แยก

เทพารักษ แยกปูเจาสมิงพราย ยาวจนถึงบริเวณจุดตัดโครงการถนนวงแหวนรอบนอกดานใต โดยเชื่อมตอระหวางสถานีสำโรง

ถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ ซึ่งชวยใหการเดินทางคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินความสามารถ    ‘ดานการเชื่อมโยง’  

พบวามีสถานีรถไฟฟาที่มีการเชื่อมโยงใน “ระดับสูง” 1 สถานี ไดแก สถานีสำโรง ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิทระหวาง

สะพานขามคลองสำโรงกับแยกเทพารักษ ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอของเสนทางการเดินทางที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 

เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนยานการคาขนาดใหญ มีชุมชนอยูอาศัยอยางหนาแนน สวนสถานีที่มีผลการประเมินดานการ

เชื่อมโยงในระดับต่ำ มี 3 สถานี คือตามแนวถนนสุขุมวิทตั้งแตชวงสถานีศรีนครินทรถึงสถานีเคหะฯ (ยกเวนสถานีแพรกษา) 

รายละเอียดของการประเมินแยกรายปจจัย สรุปไดดังนี้ 1) ระยะหางระหวางสถานีกับจุดการใหบริการคมนาคมขนสงเดิมจาก

ที่ตั้งของสถานี พบวาสถานีทั้งหมด มีระยะหางจากจุดใหบริการเดิมนอยกวา 200 เมตร จึงมีผลการประเมินในปจจัยนี้อยูใน 

“ระดับมาก” 2) ความหลากหลายของระบบคมนาคมขนสงสถานีทั้งหมดอยูใน“ระดับนอย” เนื่องจาก มีความหลายหลาก

ของระบบคมนาคมขนสงเดิมเพียง 1 - 2 ชนิด โดยสวนใหญจะเปนบริการรถสองแถวและรถจักรยานยนตรับจาง บริการรถ

ประจำทางมีนอยหรือบางสถานีไมมีบริการรถประจำทาง 3) ปริมาณของจุดการใหบริการของระบบคมนาคมขนสง เนื่องจาก

สถานีสวนใหญประมาณ 5 สถานี มีการเชื่อมโยงกับจุดใหบริการเดิม 1 - 4 จุด จึงมีผลการประเมินของปจจัยนี้อยูใน “ระดับ

นอย” สวนสถานีที่สามารถเชื่อมโยงกับจุดใหบริการเดิม 5 - 7 จุด ที่มีผลการประเมินใน “ระดับปานกลาง” มี 2 สถานี 

สำหรับสถานีที่สามารถเชื่อมโยงกับจุดใหบริการเดิมมากกวา 7 จุด จึงสงผลใหมีระดับการประเมินอยูใน “ระดับมาก” มี

จำนวน 1 สถานี ไดแก สถานีสำโรง 

อดิศัย วรรธนะภูติ และคณะ (2563) ไดศึกษาเรื่องการจัดการโลจิสติกสเพือ่การทองเที่ยวสงผลตอประสิทธิภาพการ

จัดการโลจิสติกสและความภักดีของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของการ

จัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวเปนตัวแปรสงผานมุงเนนไปที่นักทองเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คน 

ที่เขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล (อัครพงศ อั้น

ทอง, 2008) กลาววาการจัดการโลจิสติกสดานการทองเที่ยวเปนการบูรณาการแนวคิดการจัดการโลจิสติกสกับแนวคิดการ

จัดการการทองเที่ยวเขาดวยกัน ในการพิจารณารูปแบบการจัดการโลจิสติกสเปนการจัดการการไหลเวียนภายในหวงโซ

อุปทานเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (Mammadov, 2016) กลาวถึงความสำคัญที่ตองพัฒนาระบบการขนสงเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว เนื่องจากการขนสงเปนวิธีที่จะเคลื่อนยายผูเยี่ยมเยือนไปยังแหลงทองเที่ยว (Westlake and Robbins, 2005) ได

ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสงเพื่อการทองเที่ยว คือเวลาที่ใชในการทองเที่ยว, ระยะทาง, 

สถานภาพของผูเยี่ยมเยือน, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย, ประโยชนที่จะได, ราคา, ที่ตั้งทางภูมิศาสตรและการแขงขัน  

ในขณะที่ (Goeldner and Ritchie, 2012) กลาววาความตองการในการเดินทางทองเที่ยวของชาวโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

ยอมสงผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการขนสงเพื่อการทองเที่ยว เชน จากการนิยมเดินทางโดยรถยนตเพราะมีความ

สะดวกสบายในการเดินทางปลอดภัยและราคาไมสูงมากนัก แตเมื่อมีคนเดินทางมายังแหลงทองเที่ยวจำนวนมากจนกอใหเกิด
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ปญหาการจราจรติดขัด จึงเกิดความสนใจที่จะใชรูปแบบการเดินทางอื่นๆ เชน เครื่องบินภายในประเทศ รถไฟฟาเพิ่มขึ้น 

ระบบการขนสงยังเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดหวงโซอุปทานดานการทองเที ่ยว (Kaul, 1985) กลาววาการขนสงมี

ความสำคัญตอการพัฒนาดานการทองเที่ยวเพื่อความสะดวกในการเดินทางและประหยัดเวลา ในขณะที่ (Jennifer Reilly, et 

al. , 2010) กลาววาระบบการขนสงเปนปจจัยที่เชื่อมโยงใหเกิดความสนใจที่จะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวจำเปนที่จะตองมี

การวางแผนยุทธศาสตรดานระบบขนสงที่ใชในดานการทองเที่ยวควบคูไปดวยกัน 

 

3.  วิธีการศกึษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษา 

       โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังรูปที่ 2 ผูศึกษามีแนวทางและระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษา 

คือ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวนนักทองเที่ยวชาวไทย

ป พ.ศ. 2563 จำนวน 952,851คน จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติป พ.ศ. 2563 จำนวน 306,714 คน รวมทั้งหมด 

1,259,565 คน (กรมการทองเที่ยว, 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ไดแก กลุมนักทองเที่ยว กลุม

คนในชุมชนและกลุมผูประกอบการ จำนวน 400 ชุด มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาและใชสถิติเชิง

อนุมาน ไดแก การทดสอบคา t และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว ดวยการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี

ของ LSD (Fisher's Least Significant Difference) และการวิเคราะหความสัมพันธดวยการทดสอบคาสถิติสัมประสิทธิ์ของ 

Pearson (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในส วนข อม ูลเช ิงค ุณภาพมาจากการประย ุกต ใช

กระบวนการเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมคทากาด (Kemmis & McTaggart, 1998)  

 

ปัจจัยนําเข้า (Inputs) 
 

แ น ว คิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ง า น วิ จัย ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1.แนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบ

สถานีขนส่งมวลชนระบบรางดว้ย

ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ จ า ก

แบบสอบถาม 

-ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

-ความสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวท่ี

เช่ือมต่อกบัระบบขนส่งทางราง 

-ปัจจยัส่วนบุคคล 

-ข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่ม 

2.  แนวคิดโลจิสติกส์ด้านการ

ท่องเท่ียว 

 

กระบวนการดาํเนินงาน 

(Process) 
 

ก า ร วิ จัย เ ชิ ง ป ฏิ บัติ ก า ร  4 

ขั้นตอน 

1. การวางแผน 

2. การปฏิบติัการ 

3. การสงัเกต 

4. การสะทอ้น 

แ ล ะ นํ า ผ ล ท่ี ไ ด้ จ า ก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์

ด้ว ย โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป 

SPSS 

ผลจากการดาํเนินงาน 

(Outputs) 
 

1. แนวทางในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวท่ีเ ช่ือมต่อกับระบบ

ข น ส่ ง ท า ง ร า ง ใ น จั ง ห วั ด

สมุทรปราการ 

2. การเพิ่มมูลค่าให้กบัอาชีพการ

เล้ียงปลาสลิดจากการท่องเท่ียวท่ี

เช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งทาง

รางในจงัหวดัสมุทรปราการ 

3. โปรแกรมการท่องเท่ียวชุมชน

ป ล า ส ลิ ด บ า ง บ่ อ ใ น จัง ห วัด

สมุทรปราการ 
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4.  ผลการศกึษาและอภปิราย 
       จากการลงพื้นที่พบวาจากจำนวนพื้นที่และผูเลี้ยงปลาสลิดลดลงและคนในชุมชนเห็นวาการจับปลาสลิดขาย ทำไดเพียง

ปละครั้ง จึงเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงรวมกับปลาอื่นๆ ที่สามารถจับขายไดปละ  3-4 ครั้ง จากปญหานี้ประกอบกับความตองการของ

ชุมชนที่จะเพิ่มมูลคาใหกับอาชีพการเลี้ยงปลาสลิดสูการทองเที่ยวชุมชนนั้น ผูศึกษาพบวาจากที่ยังไมเคยมีโปรแกรมการ

ทองเที่ยวในชุมชนปลาสลิด อำเภอบางบอ หลังจากที่ไดลงพื้นที่และไดขอมูลเชิงคุณภาพมาจากประยุกตใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนในรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      ขั้นตอนที่ 1 เริ่มวางแผนลงพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษา สำรวจศักยภาพความพรอมและความเปนไปไดของพื้นที่ในการ

พัฒนาเปนแหลงทองเที ่ยว โดยการสัมภาษณกลุ มตัวอยางเชิงลึกซึ ่งเปนตัวแทนจากทั้งในสวนของคนในทองถิ ่นและ

ผูประกอบการที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาดานโลจิสติกสระบบรางเพื่อการทองเที่ยว และสอบถามความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ  

      ขั้นตอนที่ 2. การปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยการนำผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มารวมกันวิเคราะหและสังเคราะหกับคนใน

ชุมชนปลาสลิดบางบอเจาของพื้นที่ เพื่อเขียนรางเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบรางรถไฟฟาสายสีเขียว สถานีเคหะ

สมุทรปราการและสถานีอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงระบบรางไปยังแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 

       ขั้นตอนที่ 3 การสังเกต จากการนำรางเสนทางการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับรถไฟฟาระบบราง ซึ่งเปนผลที่ไดจากขั้นตอน

ที่ 2 มาทดลองใชและรวมกันสรุปสังเกตผลที่เกิดขึ้น  

      ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผลสรุปที่ไดจากการทดลองใชเสนทางในขั้นตอนที่ 3 และนำผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อนำไปสู

เสนทางทองเที่ยวชุมชนปลาสลิดบางบอ ที่สามารถเชื่อมตอกับรถไฟฟาระบบรางที่มีความพรอมในการนำไปใชประโยชนและ

ประชาสัมพันธตอไป ดังรูปที่ 3 และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

เช่ือมต่อกบัระบบขนส่งทางรางในจังหวดัสมุทรปราการ 

การรวบรวมและศึกษาข้อมูลเ พ่ือ

ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทียว

ในอําเภอบางบ่อและสถานีรถไฟฟ้า

ตาม แนว เ ส้ นท างที่ อยู่ ในจั งหวัด

สมทรปราการ 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 

จาํนวนนักท่องเท่ียว ความถ่ีใน

การเดินทาง ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว 

ขอ้มูลเชิงก่ึงปริมาณก่ึงคุณภาพ 

- ขอ้มูลเก่ียวกับนักท่องเท่ียว ได้แก่ 

วตัถุประสงคข์องการเดินทาง เป็นตน้ 

-  ข้อ มู ล เ ชิ ง พื้ น ท่ี  ไ ด้แ ก่  แ ห ล่ ง

ท่องเท่ียวในแต่ละพื้นท่ี เป็นตน้ 

การประเมินศักยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวอําเภอบางบ่อและแหล่ง

ท่องเท่ียวตามจุดสถานีท่ีอยู่ใน

จังหวดัสมทรปราการ 

สรุปและพิจารณาความเป็นไปได้

ในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

โดยมีเง่ือนไขอยูใ่นบริเวณเส้นทาง

เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ

และสามารถเช่ือมต่อไปอาํเภอบาง

บ่อได ้
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รูปที่ 3 การวางแผนลงพื้นที่สำรวจศักยภาพความพรอมของแหลงทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ตวัอยางโปรแกรมทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับสถานีรถไฟฟาสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ  

ช่ือสถานีรถไฟฟ้า 

5.     

สมุทรปราการ (ปากนํา้) 

     

6.     

ศรีนครินทร์ 

     

7.    

 แพรกษา 

    

8.     

สายลวด 

    

9. 

    เคหะสมุทรปราการ 

 

2.      

ปู่เจ้าสมิงพราย 

1. 

สําโรง 

     

3.      

เอราวณั 

    

4.    

  โรงเรียนนายเรือ 

    

 9.00 -9.30 น.   จุดนดัพบท่ี
สถานีปากนํ้ า -อุทยานการ
เรียนรู้อ่าวไทย 

.9.30 -11.00 น. เข้า
เยี่ยมชมอุทยานการ
เรียนรู้อ่าวไทยและหอ
ชมเมืองสมุทรปราการ 

11.00-12.00 น.   สถานี
ป า ก นํ้ า  -  ส ถ า นี เ ค ห ะ
ส มุ ท ร ป ร า ก า ร -
ร้ านอาหารชุมชนปลา
สลิดบางบ่อ 

 

18.00-18.30 น.  ส่ง
นกัท่องเท่ียวกลบัเขา้ท่ี
พกัโฮมสเตยข์องชุมชน

และพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

16.00-18 .00 น.   ล่องเรือ
ชมวิวชายทะเลสีล้งยาม
เยน็ นักท่องเท่ียวสามารถ
ต ก ป ล า แ ล ะ นํ า ม า
ทําอาหารเมนูพิ เศษยาม
เ ย็ น ไ ด้ ต า ม อั ธ ย า ศั ย 
ร่วมกับเมนูปลาสลิดบาง
บ่อของชุมชน เช่น แกงส้ม
ไข่ปลาสลิด ยาํปลาสลิด 
ปลาสลิดแดดเดียว เป็นตน้  

 

14.30-16.00 น.  พกั
รับประทานอาหาร
ว่างด้วยการเรียนรู้
วิธีการทาํปอเปียะ
ป ล า ส ลิ ด เ ป็ น
อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
พร้อมนํากลับคน
ละ 1 ชุด 

13.00-14.30 น.  
เดินทางมาศาลา
หลวงปู่ปาน เขา้
สักการะหลวงปู่
ปาน เดินเล่นชม
วิวชายทะเลสีลง้
และเขา้เยี่ยมชม
ป่าชายเลน 

 

12.0 0 -13.0 0 น .    
พัก รับประทาน
อาหารกลางวัน 
สั ม ผั ส อ า ห า ร
ท้ อ ง ถ่ิ น ข อ ง
ชุมชนและอาหาร
ทะเล เช่นต้มส้ม
ป ล า ก ร ะ บ อ ก 
หมึก น่ึงมะนาว 
ปลากะพงสามรส 
เป็นตน้  

16.30-1900 น. สถานีเคหะ
สมุทรปราการ-สถานีปู่เจา้
สมิงพราย - เข้า เยี่ ยมชม
พิพิธภณัฑช์า้งเอราวณั 

13.00-16.30 น. ถ า นี
เคหะสมุทรปราการ-
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก เ ข้า
เ ยี่ ย ม ช ม เ มื อ ง
โ บ ร า ณ / ฟ า ร์ ม
จระ เข้/ สถาน ต า ก
อากาศบางปู ไดต้าม
อธัยาศยั 

12 .30 -13.00 น. 
เดินทางจากชุมชน
ปลาสลิดบางบ่อ-
ส ถ า นี เ ค ห ะ
สมุทรปราการ 

10.00-12.30 น.เดินทางมาเรียนรู้ชมวิถีชีวิตชุมชน

การเล้ียงปลาสลิดบางบ่อโดยวิธีธรรมชาติ ท่ีบ่อ

ปลาสลิด การฟันหญ้าให้ปลากินเป็นอาหาร 

ทดลองใหอ้าหารปลา การจบัปลา การทาํกะปิ เป็น

ต้น และชมขั้นตอนการทาํปลาก่อนแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากปลาสลิดและพกัรับประทาน

อาหารกลางวนั 

 

9 .2 0 -1 0 . 0 0  น .  
เ ข้ า สั ก ก า ร ะ
หลวงปู่ปาน ณ.
วั ด ป า น ป ร ะ
สิทธาราม 

9 .00-9 . 2 0  น .  
เดินทางมาวดัปาน
ป ร ะ สิ ท ธ า ร า ม 
ห รื อ  วัด ปี ก ก า  
(ตลาดนํ้าปีกกา)  

 

วนัท่ี 1 
วนัท่ี 2 
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5.  สรปุผลการศึกษา  
      จากการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ 

ผลที่ไดเชิงปริมาณจากแบบสอบถามพบวาการวิเคราะหความสัมพันธ โดยใชการทดสอบคาสถิติสัมประสิทธิ์ของ Pearson 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวและระบบรางตอความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่

เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ  

 

การทองเทีย่วและระบบ

ราง 

ความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับ 

ระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ 

Sig. 

(2-tailed) 
Pearson Correlation(r) 

ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

การทองเทีย่ว .000 .510** ปานกลาง เดียวกัน 

ระบบราง .000 .704** สูง เดียวกัน 

รวม .000 .673** ปานกลาง เดียวกัน 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตารางพบวาความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเที่ยวที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการ 

ในแตละดาน พบวาความสัมพันธ โดยรวมมีคา Sig. (2-Tailed) เทากับ 0 .000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การทองเที่ยวและระบบรางตอความเปนไปไดในการพัฒนาการทองเทีย่ว

ที่เชื่อมตอกับระบบขนสงทางรางในจังหวัดสมุทรปราการของนักทองเที่ยวชาวไทย ในแตละดาน มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .673 แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (โสพันธุ ออมทรัพย, 2561) ศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว 

OTOP ตลาดปาไผสรางสุข อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จากการสำรวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยการใช

โปรแกรมสำเร็จรูปและวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติดวยการหาคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา 

(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบนัยสำคัญของความแตกตาง

ระหวางตัวแปรที่มากกวา 2 กลุม พบวาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวดานการจัดการโลจิสติกสอยูในระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด ไดแก ดานการไหลทางกายภาพและดานส่ิงอำนวยความสะดวก สอดคลองกับงานวิจัย(วาสนา จรูญศรีโชติกำจร, 2560). 

เรื่องประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของแหลงทองเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีลักษณะของการศึกษาแบบเดียวกันคือ

เปนแบบเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology) ของบริบทแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูล

แบบทุติยภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก การอภิปรายกลุมและการเก็บแบบสอบถามนักทองเที่ยวไทย ผลการศึกษาพบวาระดับ

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอองคประกอบของโลจิสติกสการทองเที่ยวในภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายปจจัย พบวาปจจัยการจัดการโลจิสติกสดานการบริการลูกคามีคาเฉล่ียสูงสุด และปจจัยการจัดการโลจิสติกส

ดานการไหลทางสารสนเทศ มีคาเฉล่ียต่ำสุด  
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       สรุปไดวาจากการลงพื้นที่ของผูศึกษารวมกับคนในชุมชน โดยการประยุกตใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับผลความ

คิดเห็นของนักทองเที่ยวในเชิงปริมาณนั้น ไดรวมกันวิเคราะหประเมินศักยภาพและนำมาสังเคราะหเขียนเปนโปรแกรมการ

ทองเที่ยวในชุมชนปลาสลิด อำเภอบางบอ โดยเนนการนำโลจิสติกสของรถไฟฟาระบบรางสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ ใน

แตละสถานีของรถไฟฟาตามแนวคิดการพัฒนาพื ้นที ่รอบสถานีขนสงมวลชน ประเภทราง  (Transit - Oriented 

Development : TOD) มาเชื่อมตอกับแนวคิดทางดานการทองเที่ยวเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับเกษตรกรในชุมชนที่มีอาชีพการ

เลี้ยงปลาสลิด บางบอในจังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการศึกษาเพื่อเปนประโยชนใน

การพัฒนาตอไปดังนี้ จากผลการศึกษานักทองเที่ยวมีเห็นดวยตอการพัฒนาโลจิสติกสระบบรางเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัด

สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตในสวนขอที่ไดคะแนนนอยกวาขออื่น ควรมีการนำกลยุทธการบริหารจัดการ

ทองเที่ยวและโลจิสติกสมาปรับใชเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป ควรมีการศึกษาที่เกี่ยวของกับ

พฤติกรรมนักทองเที่ยว เพื่อวางแผนพัฒนาสงเสริมการจัดการโลจิสติกสและกระจายแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเที่ยวและวิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชนอื่นที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานี

รถไฟฟาจุดอื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะ

กลุมผูโดยสารชาวไทยหรือผูโดยสารชาวตางชาติ เพื่อทราบความตองการและความคิดเห็นในแตละดานของนักทองเที่ยวได

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศและการสื่อสารขามวัฒนธรรมในงานบริการ และควรมี

การศึกษาหรือเปรยีบเทยีบรูปแบบการจัดการโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยวในจงัหวดัสมุทรปราการ กอนและหลังสถานการณโค

วิด-19 เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นและเปนแนวทางในการนำไปบริหารจัดการพัฒนาหรือศึกษาความเปนไปไดในการ

พัฒนาโลจิสติกสระบบรางเพื่อการเชื่อมโยงรถไฟฟากับการทองเที่ยวในจังหวัดอื่นหรือพื้นที่ใกลเคียงตอไป 
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การศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวล, ความกลัว, ความไววางใจ, ความคาดหวังและความ

รุนแรงของปญหาที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยากขอบเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

A study of impact of anxiety, fear, trust, expectation and problem severity 

on willingness to pay for infertility treatment services in the Bangkok 
 

สิรินนภา ประไพพงศ01 และ ศิริรัตน รัตนพทิักษ12 

Sirinnapa Prapaipong and Sirirat Rattanapituk 
 

บทคัดยอ 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวล, ความกลัว, ความไววางใจ, ความคาดหวังและ

ความรุนแรงของปญหาที ่สงผลตอความเต็มใจที ่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยากขอบเขตพื ้นที ่การศึกษาจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามผานชองทางออนไลนเปนในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 385 

คน และนำขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานและมีการ

ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง อายุ

เฉล่ีย 34.14 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 100,697 บาท  มีความสนใจการ

รักษาในรูปแบบ การฉีดเชื้ออสุจิ (IUI) วางแผนการมีบุตรเฉล่ีย 4.25 ป มีความตองการมีบุตรเฉล่ีย 1.88 คน มีสาเหตุที่เลือกรักษา

มีบุตรยากเพราะไมสามารถมีบุตรไดดวยวิธีธรรมชาติ ใชวิธีการหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต มีความสามารถในการจายเพื่อรักษามี

บุตรยากเฉลี่ย 193.036 บาทสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 114,475 บาทและจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานความกลัวไม

สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยาก สวนศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวล, ความไววางใจ, ความคาดหวัง

และความรุนแรงของปญหาสงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยากอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ: ความวิตกกังวล, ความกลัว, ความไววางใจ, ความคาดหวัง, ความรุนแรงของปญหา, ความเต็มใจที่จะจาย, การรักษา

ภาวะมีบุตรยาก 

ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to A study of impact of anxiety, fear, trust, expectation and problem 

severity on willingness to pay for infertility treatment services in the Bangkok. The researchers used online 
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questionnaire to collect data, as a result 385 samples were collected and analyzed the descriptive statistics 

and inferential statistics were used in this study. Most of the respondents were female, average age 34.14 years, 

have a bachelor's degree of educational level, Occupational employee of a company, Average monthly income 

100,697 baht, interested in Sperm injection (IUI) service, have a child planning average 4.25 years, average 

amount of baby requirement 1. 88 people, the reason to choose infertility treatment because they are unable 

to have children through natural methods, use the method of searching for information via the Internet, the 

mean affordability for infertility treatment was 193.036 baht, the standard deviation was 114,475 baht, and 

hypothesis testing showed that fear factor did not affect willingness to pay for fertility treatment. The factors 

of anxiety, trust, expectation and severity of problems have a positive impact on the willingness to pay for 

infertility treatments at a statistically significant level of 0.05. 

 

Keywords: anxiety, fear, trust, expectations, severity of problems, willingness to pay, Infertility 

 

1.บทนำ 
 อัตราการมีบุตรตอสตรี 1 คน ปพ.ศ.2507 สตรี 1 คนนั้นจะมีบุตรเฉลี่ย 6.3 คน ถัดมาปจจุบันป 2557 ตัวเลขลดลงสตรี 

1 คนเฉล่ียมีบุตร 1.6 คน โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ.2583 การมีบุตรตอสตรี 1 คนจะเหลือ 1.3 คน (คณิสร แสงโชต,ิ 2564) 

เพราะในปจจุบันผูหญิงมีการเขาถึงการศึกษาที่มากขึ้นความรูที่ไดรับสงผลถึงหนาที่การงานที่มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได

ดวยตนเอง ไมจำเปนตองแตงงานเพื่อใหสามีเลี้ยงดูเชนในอดีต จึงทำใหผูหญิงรักอิสรภาพ ไมตองการแตงงานเลยหรือชะลอการ

แตงงานออกไป โดยจำนวนผูหญิงกลุมดังกลาวมีเพิ่มมากขึ้นทุกป (ทิพวรรณ ศิริสัมพันธ, 2562) เมื่อผูหญิงไมแตงงานหรือแตงงาน

ชา การเริ่มตนครอบครัวและมีบุตรจึงชาตาม ซึ่งปญหาที่ตามมาคือ ภาวะมีบุตรยาก จากสถิติพบวาป พ.ศ.2552 มีคูสมรสที่มีบุตร

ยากรอยละ 11 และในป พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.40 (เสาวรส แพงทรัพย, 2564) ในปจจุบันสถานพยาบาลที่ใหบริการ

ดานเทคโนโลยีชวยเจริญพันธุ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแหงประเทศไทย ณ ขอมูลปจจุบันปพ.ศ.2559 มี

สถานพยาบาลทั้งหมด 67 แหง, ปพ.ศ.2562 มีสถานพยาบาลจำนวน 94 แหง และปพ.ศ.2563 มีสถานพยาบาล 102 แหง มาก

ขึ้นเปนจำนวน 35 แหง ภายในเวลา 3 ป (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) โดยการศึกษาที่ผานมามีเพียงการศึกษาเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการรับบริการรักษามีบุตรยากในแตละสถานพยาบาลเพียงเทานั้น การศึกษานี้จึงเปนการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวของ

กับปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยาก ทั้งนี้สามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปเปนประโยชนทั้งใน

ดานการศึกษากลุมลูกคาและการพัฒนาแผนธุรกิจได 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Anxiety) 

ตฏิลา จำปาวัลย (2561) กลาววา การความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึงภาวะเกิดจากความไมสบายใจ มีเหตุการณที่

ทำใหกังวลกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นไดตลอดการใชชีวิต เปนอารมณพื้นฐานที่ตองเกิดเมื่อเจอกับภาวะความกดดัน

หรือตึงเครียดแบบชั่วคราว  เปนเพียงระยะสั้น แตสามารถเกิดไดบอย การคลายความกังวลลงสามารถทำไดโดยการเขาใจใน
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สถานการณตางๆยอมรับ ความวิตกกังวลในระดับเล็กนอยจะชวยสรางการกระตุนในการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต

ในทางกลับกันหากมีระดับที่รุนแรงมากขึ้นหรือเปนเวลานานจะสงผลเสียตอสุขภาพได 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวล (Anxiety) 

Rooney (2018) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง ความวิตกกังวลและการมีบุตรยากพบวา ผูหญิงที่มีภาวะ

มีบุตรยากรายงานวามีความวิตกกังวลและภาวะซึมเศราในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงเปนที่ชัดเจนวาภาวะมีบุตรยากทำใหเกิดความ

วิตกกังวล 

Ramezanzadeh. (2004) ไดทำการศึกษาแบบสำรวจความสัมพันธระหวางความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา และ

ระยะเวลาของภาวะมีบุตรยาก พบวา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผูหญิงจำนวน 321 คนหรือรอยละ 86.8 มีความวิตกกังวล

หลังมีบุตรยาก 4-6 ป 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความกลัว (Fear) 

 Rachman (1977) กลาววา ความกลัว (Fear) หมายถึงการเรียนรูผานประสบการณสภาพแวดลอมโดยประกอบดวย

ประสบการณหลายแบบรวมกันหรือแบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยแบงประสบการณที่กอใหเกิดความกลัวไดดังนี้ ประสบการณตรง 

ประสบการณจากการสังเกต และขอมูลหรือการสอน ดานลบ โดยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 1. ประสบการณตรง 

หากบุคคลนั้นเคยพบเจอกับประสบการณที่ทำใหเกิดความกลัวกับตัวเอง จะเกิดเปนสัญลักษณที่บงบอกถึงความกลัวนั้น สงผลให

อนาคตจะเกิดการอยากหลบหนี หลีกเลี่ยงสัญลักษณที่จะทำใหเกิดความกลัวอีกครั้ง (มัณฑรา ธรรมบุศย,2553) 2.ประสบการณ

จากการสังเกต เปนประสบการณที่เกิดขึ้นจากการรับรูทางออม โดยผานการสังเกตจากเหตุการณตางๆ เชน ขาวสาร หรือ

ภาพยนตรและเกิดการจดจำภาพเหลานั้นทำใหเกิดความกลัว โดยยังไมไดสัมผัสโดยตรง 3.การไดรับขอมูลเชิงลบ (Negative 

Information) เปนประสบการณทางตรงอีกรูปแบบแตอยูในเชิงไดขอมูลทางลบทำใหเกิดความกลัว เชนการโดนตำหนิ ตอวาจาก

เหตุการณตางๆที่พัฒนาทำใหเกิดความกลัวได ขอมูลทางลบจะเปนขอมูลที่เพิ่มความนาเชื่อถือทางดานความกลัวนั้นๆทำใหบุคคล

ที่ไดรับ เชน การที่ผูปกครองปกปองเด็กจากสัตวเลี้ยงที่ตนเองไมชื่นชอบ โดยใหขอมูลเชิงลบและปลูกฝงความกลัวโดยที่เด็ก

เหลานั้นยังไมไดพิสูจนและสัมผัสความกลัวดวยตนเอง 

งานวิจยัที่เกีย่วของกับความกลัว (Fear) 

Halvorsen (2004) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายสำหรับการรักษาความกลัวทางทันตกรรม พบวา หากมีการ

บริการที่ลดความกลัวในการทำทันตกรรมได กลุมตัวอยางยินดทีี่จะจายกอนรบับริการมีจำนวนรอยละ 24 เทานั้น และอีกรอยละ 

71 ยินดีจายหลังจากรับบรกิาร ซึ่งสรุปแลววากลุมตัวอยางสวนมาก ไมเต็มใจที่จะจายคาใชจายลวงหนาและจะไมไดรับการรักษา

ใดๆจนกวาพวกเขาจะไดรับเงินสนับสนุน 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Trust)  

 Kim (2008) กลาววา ความไววางใจ (Trust) จะถูกเชือ่มโยงเขากับความตัง้ใจซื้อ (Purchase Intention) กลาวคือ หาก

ผูบริโภคเกิดความไววางใจ และความเชื่อมั่นตอผูขายสินคาหรือ บรกิารออนไลนในระดับสูง จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจซื้อ

สินคา หรือบรกิารผานชองทาง ออนไลนที่สูงขึน้ตามไปดวย 

 งานวิจยัที่เกีย่วของกับความไววางใจ (Trust) 

สอดคลองกับการศึกษาของ ชญานนท ใชสงา (2559) ศึกษาเรื่องความไววางใจในดานความสามารถของตราสินคา

สัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อสินคากระเปาแบรนดเนมผานเครือขายสังคมออนไลน ในมุมมองของผูบริโภคไววางใจในตรา

สินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ ทำใหมีโอกาสตัดสินใจซื้อสูง 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation) 

 พจนานุกรม Oxford (2000) ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึงความรูสึกความคิดเห็นการรับรูการตีความหรือการ

คาดการณตอเหตุการณตาง ๆ ที่ยังไมเกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวของกับตนโดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคล

นั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ตนเองตองการหรือคาดหวังเอาไว 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวัง (Expectation) 

Devroe (2022) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของคนไขเด็กหลอดแกวโดยพบวา คาเฉลี่ยของอัตราความสำเร็จ

ของ IVF ที่ผูปวยคาดหวังทันทีคือรอยละ 59.1 โดยไมมีความสัมพันธกับเพศ 

2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรุนแรงของปญหา (Problem Severity) 

Sauro (2013) กลาววา ความรุนแรงของปญหา (Problem Severity) หมายถึงการรับรูระดับความรุนแรงของปญหาที่

เกิดขึ้น ในแตละบุคคลจะมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในระดับความรุนแรงที่มีความแตกตางกัน โดย Jakob Nielsen ไดเสนอการวัด

ระดับความรุนแรงของปญหาไวดังนี้ ระดับที่ 0: ไมมีความรุนแรง ไมเปนปญหา, ระดับที่ 1: เปนปญหาที่ไมจำเปนตองไดรับการ

แกไข, ระดับที่ 2: รูสึกเปนปญหาแตยังไมตองไดรับการแกไข, ระดับที่ 3: รูสึกเปนปญหาตองไดรับการแกไข, ระดับที่ 4: รูสึกเปน

ปญหาสำคัญตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรุนแรงของปญหา (Problem Severity) 

 Richardson (2017) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของการประเมินความรุนแรงของปญหาสุขภาพและความ

เต็มใจที่จะจายของสังคมเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมือทางการแพทย ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความเต็มใจที่จะจาย

เพื่อซื้อเครื่องมือกับกลุมที่มีความรุนแรงของปญหามากกวา 

ศิริรัตน รัตนพิทักษ (2563) ไดศึกษาอิทธิพลของความรักที่มีตอตราสินคาสงผลตอการใหอภัยตราสินคาการหลีกเล่ียงตรา

สินคาและการลางแคนตราสินคา: การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางแบบพหุกลุม ผลการวิจัยพบวา ในระดับความรุนแรงของ

การลมเหลวดานการบริการระดับนอยที่สุดความรักที่มีตอตราสินคาสามารถเพิ่มการใหอภัยตราสินคา ลดการหลีกเลี่ยงตราสินคา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตความรักที่มีตอตราสินคาไมสามารถลดการลางแคนตราสินคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในระดับความ

รุนแรงระดับกลางความรักที่มีตอตราสินคาเพิ่มระดับการใหอภัยตราสินคาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติแตไมสามารถลดการหลีกเล่ียง

ตราสินคาหรือลดการลางแคนตราสินคาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และในระดับความรุนแรงสูงสุดความรักที่มีตอตราสินคาไม

สามารถเพิ่มการใหอภัยตราสินคาลดการหลีกเล่ียงตราสินคาหรือลดการลางแคนอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติ 

2.6 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay) 

Stobierski (2020) กลาววา ความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay: WTP) หมายถึง ราคาสูงสุดในความเต็มใจของ

ผูบริโภคบุคคลหนึ่งถึงแมวาจริงๆแลวผูบริโภคบุคคลนั้นจะมีความสนใจที่จะจายนอยกวาแตความเต็มใจที่จะจายคือราคาสูงสุด

ที่ตั้งเปนเกณฑไวและพวกเขาจะไมจายในราคาที่สูงกวาเกณฑนั้นความเต็มใจที่จะจายในแตละบุคคลแตกตางกันออกไปโดยเกิด

จากปจจัยทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay) 

Granberg (1995) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายของคูสมรสในการรับบริการรักษามีบุตรยากแบบเด็ก

หลอดแกว (IVF) พบวา เมื่อใหคูสมรสพิจารณาเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาแลว คูสมรสมีความยินดีที่จะจายในการรับบริการ

รักษามีบุตรยากแบบเด็กหลอดแกว (IVF) มากกวาคาใชจายในตอนแรกที่คิดไว 
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2.8 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน 

 

 

 

 

                                       ตวัแปรตาม                        

                 

 

 

 

 

 

  

 

ปรับปรงุกรอบแนวคิดจาก ตฏิลา จำปาวัลย (2561), Rachman (1977), Kim (2008), ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2552), 

ชัชวาล อรวงศศุภทัต (2552), Stobierski (2020) 

 

3. วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู ที ่มีความสนใจรับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากบริเวณพื้นที่

กรุงเทพมหานครฯ มีอายุระหวาง 20-51 ป อางอิงจากอายุที ่มีประจำเดือนครั ้งแรกคือ 12-51 ป แตการรักษามีบุตรยาก

จำเปนตองมีทะเบียนสมรสจึงเริ่มตนเกบ็ขอมูลที่อายุ 20 ปขึ้นไป (ธิติกรณ วาณิชยกุล,2564) โดยเลือกสุมตัวอยางประชากรที่ใชใน

การศึกษาเปนการเลือกแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) ไมมีการคำนึงหรือพิจารณาความนาจะเปนใน

หนวยหรือคำตอบตาง ๆ ที่ วิธีที่ใชเปนวิธีการเลือกเก็บกลุมประชากรตัวอยางแบบสะดวก (Convenience sampling) จำนวน

ทั้งหมด 385 คน ผานการสงแบบสอบถามผานชองทางออนไลน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาถอดรหัส (Coding) เพื่อวิเคราะห ขอมูล  

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุม

ตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ของการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือการ

วิเคราะหผลทางสถิติคือ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับตัวแปรตนชนิดตางๆที่สงผลตอ

ความเต็มใจที่จะจาย 

ความเตม็ใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay) 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

ความวิตกกงัวล (Anxiety) 

 
ความกลวั (Fear) 

 
ความไวว้างใจ (Trust) 

 
 

 ความรุนแรงของปัญหา 

(Problem Severity) 

ความคาดหวงั (Expectation) 
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4. ผลการศกึษาและอภปิราย  
จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดทำการคัดกรองพบวามีผูตอบแบบสอบถามผานการคัดกรองจำนวน 385 ผูวิจัยไดนำเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน ไดแก 1. ขอมูลกลุมตัวอยาง 2. ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 3. ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) 4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 309 คน หรือคิดเปนรอยละ 80.26 มี

อายุเฉลี่ย 34.14 ป มีบุตรในปจจุบันเฉลี่ย 0.26 คน สวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจำนวน 257 คน คิดเปนรอย

ละ 66.75 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเปนสวนมาก จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 40 มีรายไดเฉล่ีย 100,697 บาท 

2.ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค มีความสนใจในการรักษาผูมีบุตรยากรูปแบบ การฉีดเชื้ออสุจิ (IUI) มากที่สุด จำนวน 235 

คน คิดเปนรอยละ 36.20 มีการใชเวลาในการวางแผนมีบุตร เฉลี่ย 4.25 ป ความตองการมีบุตรเฉลี่ย 1.88 คน มีสาเหตุที่เลือก

รักษามีบุตรยากเพราะไมสามารถมีบุตรไดดวยวิธีธรรมชาติ ใชวิธีการหาขอมูลผานอินเตอรเน็ต มีความสามารถในการจายเพื่อ

รักษามีบุตรยากเฉล่ีย 193.036 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 114,475 

3.ผลการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability)  

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของปจจัยดานความวิตกกังวล, ความกลัว, ความ

ไววางใจ, ความคาดหวังและความรุนแรงของปญหาที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยาก 

 

ตัวแปร Cronbach’s 

Alpha 

จำนวนกลุมตัวอยาง ขอคำถาม 

ดานความวิตกกงัวล 0.690 385 3 

ดานความกลัว 0.952 385 5 

ดานความไววางใจ 0.894 385 5 

ดานความคาดหวัง 0.837 385 3 

ดานความรุนแรงของปญหา 0.891 385 5 

คาคงที ่ 0.939 385 4 

 

ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามจำนวน 385 ชุดที่ผานการคัดกรอง โดยตรวจสอบผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

คำนวณทดสอบคา Cronbach’s alpha ที่มีคามากกวา 0.6 ขึ้นไปถือวาเปนเกณฑที่พอใชและยอมรับได (Georg, D., & Mallery, 

P.,2003) พบวา คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมีบุตร (Anxiety) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.690 ซึ่งอยูในเกณฑที่

คอนขางพอใช จากจำนวนคำถาม 3 ขอ คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความกลัวตอการเขารับการรักษาที่คลินิก (Fear) มีคาเฉล่ียอยู

ที่ 0.952 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได จากจำนวนคำถาม 5 ขอ คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความไววางใจ (Trust) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 

0.894 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได จากจำนวนคำถาม 5 ขอ คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความคาดหวัง (Expectation) มีคาเฉล่ีย

อยูที่ 0.837 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได จากจำนวนคำถาม 3 ขอ คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความรุนแรงของปญหา (Problem 

Severity) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.891 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได จากจำนวนคำถาม 5 ขอ คาความเชื่อมั่นตัวแปรดานความเต็มใจที่จะ

จาย (Willingness to Pay) มีคาเฉล่ียอยูที่ 0.891 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได จากจำนวนคำถาม 5 ขอ 
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  4. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

     ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหความถดถอยพหุคูณของปจจัยดานความวิตกกังวล, ความกลัว, ความไววางใจ, ความคาดหวังและ

ความรุนแรงของปญหาที่สงผลตอความเต็มใจที่จะจายในการรับบริการรักษามีบุตรยาก 

 

ตัวแปร B Coefficients Std. 

Error 

Beta t Sig. 

ดานความวิตกกงัวล .155 .060 .133 2.578 .010 

ดานความกลัว .032 .034 .043 .932 .352 

ดานความไววางใจ .468 .063 .370 7.447 .000 

ดานความคาดหวัง .198 .073 .141 2.703 .007 

ดานความรุนแรงของปญหา .131 .044 .143 2.960 .003 

คาคงที ่ -.018 .273  -.067 .947 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผลการศึกษา 

ดานปจจัยความวิตกกังวลสงผลตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจที่จะเขารับบริการการรักษาภาวะการมีบุตรยาก 

จากการศึกษาปจจัยดานความวิตกกังวลพบวาความวิตกกังวลมีตัวเลขทางสถิติที่ .010 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติจากตัวเลข

อางอิง 0.05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวจากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คนผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความ

คิดเห็นในเชิงมีความกังวลในระดับมากโดยมีรายละเอียดดังนี้ผูตอบแบบสอบถามรูสึกกังวลไมสบายใจหากไมมีบุตรในระดับมาก

ผูตอบแบบสอบถามรูสึกกังวลกับการพยายามมีบุตรในระดับมาก 

สอดคลองกับการศึกษาของ Penn. 2014 ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเรือด

เและเต็มใจที่จะจายเพิ่มเพื่อปองกันตัวเรือด พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 67.7 มีความยินดีที่จะจายเพิ่มเมื่อตัวเองมีความ

วิตกกังวลเชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับการมีบุตรวามีความเต็มใจทีจ่ะจายเพื่อรับบริการรกัษามี

บุตรยาก  

ดานปจจัยความกลัวสงผลตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจที่จะเขารับบริการการรักษาภาวะการมีบุตรยาก 

จากการศึกษาปจจัยดานความกลัวพบวาปจจัยความกลัวไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายเพื่อรับบริการรักษามี

บุตรยากของผูตอบแบบสอบถามจึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวจากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คนผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกลัวอยูในระดับนอย 

สอดคลองกับการศึกษาของ Halvorsen (2004) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายสำหรับการรักษาความกลัว

ทางทันตกรรม พบวาความกลัวไมสงผลตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจทำทันตกรรม เพราะผูตอบแบบสอบถามสวนมากไม

สนใจในการจายเพื่อรับบริการลดความกลัว เชนเดียวกับผูที่มีความสนใจการรับบริการรักษามีบุตรยากวาความกลัวไมสงผลตอ

ความเต็มใจที่จะจาย ผูตอบแบบสอบถามมีเพียงความกลัวในระดับนอย 

ดานปจจัยความไววางใจสงผลตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจที่จะเขารับบริการการรักษาภาวะการมีบุตรยาก 
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จากการศึกษาปจจัยดานความไววางใจพบวาปจจัยดานความไววางใจมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายเพื่อรับ

บริการรักษามีบุตรยากของผูตอบแบบสอบถาม จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวจากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 

คนผูบริโภคสวนมากมีความคิดเห็นในเชิงเห็นดวยดานความไววางใจที่มีตอการรักษามีบุตรยาก 

สอดคลองกับการศึกษาของ ชญานนท ใชสงา (2559) ศึกษาเรื่องความไววางใจในดานความสามารถของตราสินคา

สัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อสินคากระเปาแบรนดเนมผานเครือขายสังคมออนไลน ในมุมมองของผูบริโภคไววางใจในตรา

สินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ ทำใหมีโอกาสตัดสินใจซื้อสูง 

ดานปจจัยความคาดหวังสงผลตอความเต็มใจทีจ่ะจายของผูสนใจทีจ่ะเขารับบริการการรักษาภาวะการมีบุตรยาก 

จากการศึกษาปจจัยดานความคาดหวังพบวาปจจัยดานความคาดหวังมีความสัมพันธกับความเต็มใจที่จะจายเงินเพื่อซื้อ

บริการรักษามีบุตรยากที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวจากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

385 คนผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นในเชิงไววางใจการรักษามีบุตรยากในระดับมากที่สุด 

สอดคลองกับการศึกษาของ Cheung (2013) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความเต็มใจจายสำหรับบริการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในพื้นที่อนุรักษของฮองกง พบวา นักทองเที่ยวธรรมชาติ 456 คน จากจุดทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 4 แหง ทั้ง 2 กลุมยินดีจาย

เพิ่มสำหรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่คุมครองซึ่งจายมากกวานักทองเที่ยวทั่วไปรอยละ 40  โดยมีสูงกวาราคาเฉล่ีย

ของทัวรทั่วไป (120 ดอลลารฮองกง) ถึงรอยละ 39 และ รอยละ 86 มีความคาดหวังในการทองเที่ยวธรรมชาติ การเขารวม

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แสดงใหเห็นวาเมื่อเกิดความคาดหวังจะสงผลใหผูรับริการมีความยินดีที่จะจายมากขึ้นเชนกัน 

ดานปจจัยความรุนแรงของปญหาสงผลตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจที่จะเขารับบริการการรักษาภาวะการมีบุตรยาก 

จากการศึกษาปจจัยดานความรุนแรงของปญหาพบวาปจจัยดานความรุนแรงของปญหามีความสัมพันธกับความเต็มใจที่

จะจายเงินเพื่อรับบริการรักษามีบุตรยากของผูตอบแบบสอบถามที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้ง

ไวจากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คนผูตอบแบบสอบถามสวนมากมีความคิดเห็นวาตนเองมีความรุนแรงของปญหา

ในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับการศึกษาของ Richardson (2017) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของการประเมินความรุนแรง

ของปญหาสุขภาพและความเต็มใจที ่จะจายของสังคมเกี ่ยวกับการซื ้อเครื ่องมือทางการแพทย ผลการศึกษาพบวา ผู ตอบ

แบบสอบถามใหความเต็มใจที่จะจายเพื่อซื้อเครื่องมือกับกลุมที่มีความรุนแรงของปญหามากกวา แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความ

ใหความสำคัญกับความรุนแรงของปญหา หากมีความรุนแรงของปญหาที่มากทำใหมีโอกาสที่มีความเต็มใจที่จะจายมาก 

 

ขอเสนอแนะทางการตลาด 

จากการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 385 คนจึงมีขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการการตลาดวาทางคลินิกหรือ

สถานพยาบาลควรตอบสนองตอความเต็มใจที่จะจายของผูสนใจที่จะเขารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนี้ 

ตอบสนองดานความวิตกกังวล เชน กระตุนความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนไขที่มีตอการมีบุตรยาก นำเสนอสื่อและปญหา

หากไมรักษามีบุตรยากวาสามารถชวยเหลือในส่ิงที่กำลังมีความกังวลอยูได การมีบุตรจะชวยเติมเต็มใหมีความสุขมากขึ้น และชวย

คลายความกังวลได, ตอบสนองดานความไววางใจ เชน สถานพยาบาลควรนำเสนออัตราความสำเร็จของวิธีการรักษามีบุตรยาก 

ขั้นตอนการรักษาแบบเจาะลึกวาวิธีการนี้สามารถชวยแกปญหาใหคนไขไดจริง วิธีการนี้มีความนาเชื่อถือมากที่สุด, ตอบสนองดาน

ความคาดหวัง เชน คนไขมีความคาดหวังเกี่ยวกับความสำเร็จในการตั้งครรภควรนำเสนอดวยอัตราความสำเร็จที่สถานพยาบาลมี

วา สามารถรักษาเคสยาก ๆ ได มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว รวมถึงนำคนไขที่เคยรักษาแลวตั้งครรภมาสัมภาษณความประทับใจใน
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การมีบุตรวาทำใหครอบครัวสมบูรณตามที่คาดหวัง, ตอบสนองดานความรุนแรงของปญหา เชน ในแตละคูสมรสมีปญหาที่สงผลให

มีบุตรยากแตกตางกันไป ควรใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญของสถานพยาบาลออกมาใหความรูในแตละหัวขอ เชน ปญหาของอสุจิ 

หรือปญหาของเซลลไข เจาะลึกไปแตละปญหา คนไขจะมีความรูสึกวา สถานพยาบาลดังกลาวมีความเชี่ยวชาญและสามารถรักษา

ปญหาที่มีได 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

วิธีการเก็บแบบสอบถาม การเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ผูศึกษาไดทำการเก็บขอมูลแบบสอบถามผานแบบสอบถาม

ออนไลนทั้งหมด ไมสามารถเห็นพฤติกรรมขณะผูตอบแบบสอบถามกำลังตอบแบบสอบถามได รวมถึงการตอบแบบสอบถามผาน

รูปแบบออนไลนอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตามระบบอินเตอรเน็ตทำใหการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามบาง

ทานไมสมบูรณ 
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สิทธิประโยชนทางภาษี ในการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต  

สำหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI 

กรณีศึกษา 3 บริษัทท่ีปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

Tax incentives for investment to improve production efficiency for Industry 

promoted by BOI : Case study 3 companies modifying machine to increase 

production efficiency 
 

สุจิตรา  อินเสมียน1 ธำรงศกัด์ิ เศวตเลข2 และ กาญจนา พรสัมฤทธสิกุล2 

Sujitra Insamean, Thamrongsak Svetalekth and Kanjana Phonsumlissakul 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสำคัญของตนทุนภาษี ที่สงผลกระทบสำคัญตอการตัดสินใจทางธุรกิจ จาก

การปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความรูความเขาใจของผูประกอบการ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ระบุในบัตรสงเสริมและตระหนักถึงผลกระทบของการผิดเงื่อนไข กลุมตัวอยางที่นำมาศึกษา คือ บริษัทที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนจากบีโอไอในระหวางป 2560 ถึง 2563 จำนวน 3 บริษัท ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา สิทธิประโยชนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล เปนปจจัยหลักสำคัญที่จูงใจในการตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเปนระบบอัตโนมัติโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่

ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคา นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณพบวา ผลตอบแทนที่เปนตัวเงินของโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก อัตราผลตอบแทนภายในสูงกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ีย แสดงวาคุมคาการลงทุน 
 

คำสำคัญ : สิทธปิระโยชนทางภาษี, บีโอไอ, การปรับเปล่ียนเครื่องจักร, ผลตอบแทนที่เปนตวัเงิน 
 

Abstract 
The objectives of this study are to study the importance of tax costs that have significant impact on 

business decisions from modifying machinery to increase production efficiency Entrepreneur’s knowledge 

to comply with the conditions specified in the promotion certificate and be aware of the consequences of 

breaching the conditions. The sample consists of the three companies that have been promoted by BOI 

during 2017 to 2020. The results of a qualitative study find that corporate tax benefit are the most important 

factor for making decision to invest in modified machine by advanced technology to increase production 

efficiency, reduce costs,  and enhance customer satisfaction.  Furthermore, the quantitative results reveal 

that net present value of the investment project is positive. The internal rate of return in also higher than 

the average of loan rate. It show that worth the investment. 
 

Keywords : Tax Incentives, BOI,  Modifying machinery, Financial benefits 
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1. บทนำ 
 

     ภาษีอากรเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ เนื่องจากตนทุนทางภาษีเปนภาระผูกพันกับการดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้นการวางแผนภาษีที่ดีจะเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาทางภาษีอากร ทำใหการเสียภาษีเปนไปโดยถูกตองครบถวนและ

จำนวนนอยที่สุด รวมถึงใชสิทธิประโยชนทางภาษีอากรใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกิจการ กรมสรรพากร และกรมศุลกากร เปน

หนวยงานจัดเก็บภาษีหลักของรัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิประโยชนดานภาษีอากร

แกผูประกอบการ โดยเฉพาะการปรับลดหรือยกเวนอัตราภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวตางประเทศใหเคลื่อนยายฐานการผลิต

มายังประเทศที่มีอัตราภาษีที่ต่ำกวา เนื่องจากอัตราภาษีมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอการตัดสินใจของนักลงทุน

ชาวตางประเทศ (Lawless et al.,2015) และปจจัยดานภาษีเปนปจจัยที่สำคัญมากที่สุดที่สงผลตอการพิจารณายายฐานการ

ผลิตไปยังแหลงที่มีตนทุนที่ต่ำที่สุด (Morisset and Pirnia, 2000) 

     การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีถือเปนการลดรายจาย แตตองพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาเปรียบเทียบเงิน

ลงทุนและสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับ รวมถึงความยากงายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและลดความซับซอนของตัวบท

กฎหมายเพื่อใหไดรับสิทธิประโยชนที่คุมคาการลงทุน (สามารถ ปรมานิติวิ์, 2560) เปนที่มาของการศึกษาสิทธิประโยชนทาง

ภาษีของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ใหกับผูประกอบการที่ขอรับการสงเสริม วาเปนปจจัยสำคัญที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบรรลุเปาหมายของรัฐบาลและผูประกอบการหรือไม BOI เปนหนวยงานภายใตสังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี มีหนาที ่ใหการสงเสริมการลงทุน เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับประเทศไทย เปนแรงจูงใจให

ผูประกอบการในการลดภาระคาใชจายและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน การพัฒนาบุคลากร ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต

หุ นยนตและเครื ่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศใหกาวหนา การสงเสริมการลงทุนปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต โดยใหสิทธิประโยชนแกโครงการที่มีอยูเดิมที่ไดรับหรือไมไดรับการสงเสริมการลงทุนมากอน หรือ 

โครงการเดิมที่สิทธิประโยชนสิ้นสุดหรือไมเคยไดรับยกเวน โดยไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ในกรณีมีการเชื่อมโยงผูผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ 

     การศึกษานี้จึงทำการศึกษาความคุมคาในการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก BOI ทั้งใน

ดานประสิทธิภาพในการผลิตและความคุมคาทางการเงิน จากกรณีศึกษา 3 บริษัทที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนในระหวางป 

2560 ถึง 2563 เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของตนทุนทางภาษีของธุรกิจ ที่สงผลกระทบสำคัญตอการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ความสำคัญและผลลัพธที่ไดจากการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อศึกษาความรู ความเขาใจ

ของผูประกอบการในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรสงเสริม และตระหนักถึงผลกระทบของการผิดเงื่อนไข โดยผล

การศึกษาคาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและลดตนทุนในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยัง

เปนแนวทางในการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสรางมูลคาเพิ่ม สรางนวัตกรรม ในการสนับสนุนให

มีการใชเครื ่องจักรที่ผลิตดวยเทคโนโลยีที ่ทันสมัยโดยผูผลิตในประเทศ เพื่อใหเกิดสิทธิประโยชนสูงสุดทั้งในสวนของ

ผูประกอบการที่เขารับการสงเสริมการลงทุนจากจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในฐานะผูผลิตสินคา และเปน

ประโยชนตอผูผลิตเครื่องจักรในประเทศ ใหเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรใหรองรับความตองการเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สรางโอกาสในการพัฒนาบุคลากร และยกระดับเทคโนโลยีในประเทศแกนักลงทุนและปองกัน

ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

สิทธปิระโยชนทางภาษี 

     ภาษีอากร คือ ทรัพยากรเพื่อการใชจายตามวัตถุประสงคของภาครัฐที่ไดรับมาจากเอกชน โดยเนนประโยชนสวนรวมของ

ประชาชน ทั้งน้ีการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทยเปนไปตามประมวลรัษฎากร โดยผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก 

บริษัท หรือ หางหุนสวนจำกัด ซึ่งปจจุบันมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่รอยละ 20 โดยฐานภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยทั่วไป

ไดแกกำไรสุทธิที่คำนวณตามเงื่อนไขที่กำหนด (กรมสรรพากร, 2481)  

     สิทธิประโยชนทางภาษี (Tax incentive) เปนการยกเวนภาษีโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ผานมาตรการในการสงเสริม

การลงทุน เพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุนในภาคเอกชน เปนการลดภาระภาษีของนักลงทุน ลดตนทุนสินคาและเพิ่มผลตอบแทน

ของกิจการ ทั้งนี้สิทธิประโยชนทางภาษีจากการสงเสริมการลงทุนในประเทศไทยไดแก การยกเวนอากรขาเขา ยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับคาแหงกูดวิลล ยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผล และการหักคาใชจายเพิ่มเติมตามเขต

พื้นที่ที่กำหนด  

     จากการศึกษาในอดีตพบวา มาตรการทางภาษีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติ ยกตัวอยางเชน 

Lawless et al., (2015) ทำการศึกษาเกี่ยวกับภาษีที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน จากกลุมบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม 

26 บริษัทในยุโรปในระยะเวลา 8 ป พบวา อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลและระบบการปกครองเปนเครื่องมือทางนโยบายของ

ภาครัฐ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงของนักลงทุนชาวตางประเทศในการเลือกสถานที่ลงทุน โดยธุรกิจในภาคการเงินจะมี

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือธุรกิจภาคการผลิตและบริการ ในขณะที่ภาค

สาธารณูปโภคและการกอสรางมีผลกระทบนอยที่สุดตอการเปล่ียนแปลงทางภาษีเงินไดนิติบุคคล และธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้น

สูงมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางภาษีนอยวาธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีไมสูง 

     นอกจากนี้การศึกษาในประเทศไทยของ ฎาฎะณี วุฒิภดาดร และคณะ (2557) พบวา อัตราภาษีและมาตการภาษี ชวย

ดึงดูดและสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนชาวตางชาติ แตสิทธิประโยชนทางภาษีเปนเพียงสวนหนึ่งของการ

พิจารณาคัด เลือกประเทศที่จะลงทุน ทั้งนี้ควรออกมาตรการเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนทางภาษีควบคูกับการปรับปรุง

ปจจัยพื้นฐานตางๆ ลักษมี งามมีศรี และคณะ (2561) ไดศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีในธุรกิจฮารดดิสกไดรฟและ

ชิ้นสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI กับความคุมทุนและความคุมคาของภาคการสงเสริม เพื่อศึกษาความคุมทุนของ

กิจการและความคุมคาของรัฐบาล พบวา ความคุมทุนของกิจการที่วัดจากสิทธิประโยชนทางภาษี มีคาเปนบวกและอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ย MLR และผลการดำเนินงานดานกระบวนการภายในมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมาเปนผลการดำเนินงานดานสิ ่งแวดลอม ความคุมคาของรัฐบาลมีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ และไดรับ

ผลตอบแทนต่ำกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล แตประเทศไทยมีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑฮารดดิสกไดรฟที่สูงติดอันดับ

แรกของโลกควบคูกับประเทศจีน นอกจากนี้ยังพบวาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและการยกเวนภาษีในสวนสูญเสียจาก

การผลิตที่ลดลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอความคุมทุน ดานสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลเชิงลบกับความคุมทุน และการยกเวนภาษีในสวน

สูญเสียจากการผลิตที่ลดลงมีอิทธิพลเชิงบวกตอความคุมทุนของรัฐบาล โดยเสนอใหภาครัฐเนนใหการสงเสริมกับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมที่เริ่มลงทุน ซึ่งสวนมากมีผลขาดทุนจากการประกอบการจึงใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดอยางเต็มที่ โดย

อาจใชการเครดิตภาษี 

 

การสงเสริมการลงทุน และ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (The Board of Investment of 

Thailand : BOI) 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2105



    การสงเสริมการลงทุน เปนมาตรการใหการสนับสนุนสงเสริมและอำนวยความสะดวกแกนกัลงทุน เพื่อดงึดูดใหมกีารลงทนุ

ในประเทศ สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกจิของประเทศ ผานการกำหนดนโยบายใหการสง เสริมการลงทุน โดยมี

เปาหมายเพือ่ใหพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ พัฒนาพื้นที่ภูมิภาค การเพิ่มการจางงาน การถายทอดเทคโนโลยี พัฒนาทกัษะ

บุคลากร ทั้งนี้สำนักงานคณะกรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดใหการสงเสริมภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.

2520 (สำนกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2520) โดยกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน 

(สำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน, 2557) และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน, 2560) เพื่อสงเสริมใหเกดิการปรับ เปล่ียนเครื่องจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไดรับสิทธิประโยชน

ทางภาษีสำหรับการลงทุนเพิ่ม สำหรับโครงการเดิมที่สิทธิประโยชนการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินสุดลง หรือไมเคย

ไดรับการยกเวน ใหไดรับการยกเวนภาษีนำเขาเครื่องจกัร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลระยะเวลา 3 ป สัดสวนรอยละ 50 

ของเงินลงทุน หรือ รอยละ 100 ของเงินลงทนุ ในกรณีมีการเชื่อมโยงอตุสาหกรรมผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 30 

 

ทฤษฎีการบรหิารจัดการคณุภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) 

หลักการ TQM ( Kreitner, 1995) อางถึงใน (ธีรพงษ ขันทอง, 2554) เปนแนวคิดการบริหารจัดการโดยมุงเนนที่การ

ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ หลีกเลี่ยงตนทุนที่ไมสรางมูลคา โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและลดขั้นตอนที่ไมจำเปน จัดใหมีการอบรมและสงเสริมใหพนักงานมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องในการปรับ

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินคา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา และความเจริญเติบโตขององคกร   

Toma and Naruo (2017) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมและความเปนเลิศทางธรุกิจ โดยศึกษา

แนวปฏิบัติของ บจ.โตโยตา มอเตอร คอปอรเรชัน่ (TMC) พบวา มีการใชหลักคุณภาพเปนแกนหลักของระบบการผลิต โดยการ

ออกแบบและพัฒนาอยางตอเนือ่งในดานผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการปฏิบัตเิพื่อใหไดสินคาทีม่ีประสิทธิภาพที่

เหนือกวา บนพื้นฐานของการทำงานอยางหนักเพือ่ใหผลงานออกมาเรียบงายและมีคุณภาพสูงสุด รวมไปถึงการปฏิบตัิตอ

ลูกคาอยางดี คือแนวทางของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม หรือ TQM โดยมุงเนนการกำจัดกิจกรรมที่ส้ินเปลือง

ทรัพยากรแตไมสรางคุณคา (MUDA) ใชการจำกดัสินคาคงเหลือดวยระบบ Just in Time การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่องโดยถอืวาทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงสถานที่ดวยไคเซน (KAIZEN) 

งานวิจัยในอดีตทั้งในประเทศและตางประเทศพบวา สิทธิประโยชนทางภาษีเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอการตัดสินใจ

ของ นักลงทุนโดยเฉพาะภาษีเงินไดนิติบุคคล เนื่องจากตนทุนทางภาษีเปนภาระผูกพันที่ควบคูกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึง

ปจจัยพื้นฐานตางๆ ความยากงายในการทำธุรกิจ  ความซับซอนของตัวบทกฎหมาย ก็มีผลตอการตัดสินใจของนักลงทนุในการ

ใชสิทธิประโยชนทางภาษี เชนกัน (Lawless et al., 2015; Morisset and Pirnia, 2000; สามารถ ปรมานิติวิ์, 2560; ฎาฎาณี 

วุฒิภดาดร และคณะ, 2557; ลักษมี งามมีศรี และคณะ, 2561) รัฐบาลจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนตางๆ  โดยให

การสนับสนุนนักลงทุนในรูปแบบสิทธิประโยชนทางภาษี และ สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษี เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย

ทางภาษีและสรางแรงจูงใจผูประกอบการในการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดมุงเนนใหสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันของประเทศ โดยผูประกอบการสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุน อีกทั้งยังเปนการบริหารจัดการ

คุณภาพโดยรวม ในการปรับปรุงประสิทธิภารการผลิต ลดตนทุน ลดการใชแรงงาน และลดกระบวนการผลิตที่ไมจำเปน มีการ

พัฒนาศักยภาพพนักงาน เพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยมีเปาหมายเพื่อความเติบโตอยางยั่งยืน (Kreitner, 1995; ธีรพงษ 

ขันทอง, 2554; Toma and Naruo, 2017)  
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จากที่กลาวมาขางตนการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความสำคัญสิทธิประโยชนทางภาษี ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ โดยทำการสัมภาษณกรณีศึกษา 3 บริษัท เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ และความยากงายในการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใหการสงเสริม การวัดผลการประกอบการภายหลังการรับการสงเสริม การพัฒนาศักยภาพการผลิต

โดยรวม รวมถึงการวิเคราะหความคุมคาการลงทุน ที่วัดคาดวยวิธ ีNPV และ IRR  

 

3. วิธีการศึกษา 
 

กลุ มตัวอยางในการศึกษา คือ บริษัทที ่ขอรับและไดรับการสงเสริมการลงทุนในมาตรการลงทุนเพื ่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต ระหวางป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 จากกองสงเสริมการลงทุน 2 อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

เพื่อใหเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคัดเลือกจำนวน 3 บริษัท จากอุตสาหกรรม S-Curve ที่มี

ความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีเงื่อนไขการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่แตกตางกัน เพื่อใหได

มุมมองที่หลากหลาย ดังนี้บริษัทที่ 1 ผูถือหุนไทย 100% ทำการสัมภาษณผูจัดการ 1 ทาน บริษัทที่ 2 ผูถือหุนชาวตางชาติ 

100% ทำการสัมภาษณผูจัดการ 1 ทาน บริษัทที่ 3 กิจการ SMEs ผูถือหุนชาวไทย 100% ทำการสัมภาษณผูจัดการ 1 ทาน

และเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการ 1 ทาน และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการศึกษา ผูวิจัยจึงไดถามคำถามดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  วัตถุประสงคของการศึกษาและคำถามงานวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษา คำถามงานวิจยั 

1.ความสำคัญของตนทุนทางภาษีที ่สงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

สิทธิประโยชนภาษีจากการสงเสริมการลงทุน สงผลตอการ

ตัดสินใจและดำเนินงานของบริษัทอยางไร 

2.ความสำค ัญและผลล ัพธ ท ี ่ ได จากการปร ับเปล ี ่ยน

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ผลการดำเนินของกิจการเปนอยางไร ดานประสิทธิ ภาพ

การผลิต การปรับใชเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรและ

ความคุมคาการลงทุน 

3.ความรู ความเขาใจ ของผูประกอบการ ในการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข และผลกระทบของการผิดเงื่อนไข 

การปฏิบัติตามเงื ่อนไขการสงเสริมสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจและการดำเนินงานของกิจการหรือไม 
 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ เพื่อใหทราบถึงปญหา สาเหตุ แรงจูงใจ การบริหารจัดการ ที่เกี่ยวของกับ

การตัดสินใจขอรับการสงเสริมการลงทุนและความคุมคาในการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาศักยภาพการผลิต และ

สิทธิประโยชนทางภาษีที่กิจการไดรับ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรสงเสริม นอกจากนี้ในการศึกษายังมีการเก็บ

ขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารขอรับการสงเสริมจาก BOI ซึ่งเปนขอมูลประมาณการการลงทุน และขอมูลที่รับจากการสัมภาษณ 

โดยใชรูปแบบการเปรียบเทียบปฐานกอนรับการสงเสริม และขอมูลหลังไดรับการสงเสริม เพื่อประมาณการและวิเคราะห

ผลกระทบที่เปนตัวเลขทางการเงิน โดยขอมูลปฐมภูมิจะนำมาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหกลุมคำ สรุปเนื้อหา

ในประเด็นสำคัญ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของเรื่องที่ศึกษาและนำมาตอบปญหาการศึกษา ในสวนของขอมูลทุติยภูมิ ทำการ

ประเมินความคุมคาโครงการลงทุนโดยใชวิธีวิเคราะหทางการเงินที่คำนึงถึงมูลคาเงินตามกาลเวลา โดยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 

(NPV) และวิธีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ซึ่งวิธีวิเคราะหดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดรับสุทธิที่คาดวาจะไดรับในอนาคตกับมูลคาปจจุบันของเงินจายลงทุน และอัตราผลตอบแทนรอยละที่ผูลงทุนจะ

ไดรับจาการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ผลการวิเคราะหดังกลาวเปนการสนับสนุนกิจการในการประเมินคาโครงการ ความคุมคา

การลงทุน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยใชตัวชี้วัดและเกณฑการยอมรับโครงการที่คา NPV มีคามากกวาหรือเทากับ 0 
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และวิธีผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) โดยมีคามากกวาหรือเทากับอัตราดอกเบี้ยของเงินทุนหรืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ

ธนาคาร  

 

4. ผลการศกึษาและอภปิราย 
 

     จากการศึกษาเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สำหรับกิจการที่ได รับการ

สงเสริมการลงทุนจาก BOI กรณีศึกษา 3 บริษัท ที่ปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จากการเก็บขอมูลโดย

การสัมภาษณกลุมตัวอยางในการศึกษา ซึ่งเปนบุคลากรที่ทำงานในตำแหนงที่เกี ่ยวของในกรณีศึกษาทั้ง 3 บริษัท ผล

การศึกษาสรุปไดดังนี้ 

     กรณีศึกษาบริษัทที่ 1 ใหขอมูลวา บริษัทตั้งอยูในเขตปลอดอากร สิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงเปนประเด็น

สำคัญที่สงผลตอการตัดสินใจทางธุรกิจ การไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เปนการเพิ่มมูลคาการลงทุน ลดตนทุน และ

สงผลใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมถึงการไดปรับใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผลผลิตมี

คุณภาพสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา ทั้งนี้การนำระบบ Automation System มาใชในกระบวนการผลิต สงผลใหบริษัท

สามารถผลิตสินคาไดมากขึ้นในเวลาที่เทาเดิม ลดขอผิดพลาด มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน ลดการใชแรงงานคน ซึ่งเปน

ประโยชนอยางมากสำหรับกิจการขนาดใหญมีการใชแรงงานเปนจำนวนมาก ซึ่งเปนการปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในอนาคต โดยกิจการมีการนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกร มีการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู ผลิต

เครื่องจักร และอบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงเทคนิคการผลิตใหทันตอเทคโนโลยี ซึ่งสงผลกระทบในชวงแรกดวย

ความไมคุนชินและสามารถพัฒนา เพิ่มความรูความเขาใจในที่สุด ทั้งนี้กิจการยอมรับในเงื่อนไขการใหการสงเสริมและสามารถ

ดำเนินการไดตามขั้นตอน เนื่องจากทราบถึงผลของการผิดเงื่อนไขที่ทำใหถูกยกเลิกสิทธิประโยชน แตระยะเวลาในการอนุมัติ

โครงการคอนขางนาน อีกทั้งการระบุเงื่อนไขการเชื่อมโยงผูผลิตในประเทศ แตไมมีแหลงผูผลิตรองรับ สงผลใหกิจการเสีย

โอกาสทางธุรกิจ 

     กรณีศึกษาบริษัทที่ 2 ใหขอมูลวา สิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีนำเขา เปนประเด็นสำคัญที่เปนแรง

กระตุนใหเกิดการลงทุน เปนการลดตนทุนและเพิ่มกำไรตอหนวยสงผลใหผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากกิจการไมสามารถหา

ผูผลิตวัตถุดิบและเครื่องจักรในประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอตอความตองการได สงผลใหตนทุนการผลิตสูง ทั้งนี้จากการปรับ

ใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสงผลใหตนทุนภายในลดลง ลดสวนสูญเสียจากการผลิต ลดเวลาในการผลิต 

ลดการใชแรงงาน ลดการใชไฟฟา คาซอมบำรุง สินคามีประสิทธิภาพดีขึ้น ลูกคามีความพึงพอใจและลดการคืนสินคา โดย

กิจการมีการถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิต และอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับ

พนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาคุณภาพสินคา และเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา ทั้งนี้

กิจการมีการวางแผนการขอรับการสงเสริม โดยศึกษาขอกำหนดและเงื่อนไขใหเขาใจ และปฏิบัติใหเปนไปตามที่ระบุ และ

พยายามควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปตามที่วางแผนไว เพื่อปองกันผลกระทบจากการผิดเงื่อนไข แตประสบปญหาความ

ลาชาในการอนุมัติ ซึ่งตองใชเวลานานพอสมควร โดยเจาหนาที่ BOI ยังไมมีความรูลึกซึ่งในตัวผลิตภัณฑแตละประเภท สงผล

ใหกิจการตองดำเนินการเอง โดยหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจาก BOI ไดยาก และควรเรงพัฒนาศักยภาพผูผลิตเครื่องจักรใน

ประเทศ เพื่อสนองความตองการของตลาด  

     กรณีศึกษาบริษัทที่ 3 ใหขอมูลวา สิทธิประโยชนทางภาษีเปนเหตุผลหลักที่กิจการใชในการตัดสินใจลงทุนและขอรับการ

สงเสริม เปนการลดตนทุน และสงผลใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยกิจการมีนโยบายสนับสนุนการใชปญญาประดิษฐ 

ระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มศักยภาพการผลิต รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ

พนักงานในขั้นตอนงานที่อันตราย อีกทั้งยังมีบริษัทในเครือดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ กิจการ
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จึงสามารถจัดหาเครื่องจักรในประเทศได ทั้งนี้การนำ Robot และ Automation มาใชในสายการผลิต สงผลใหสามารถเพิ่ม

กำลังการผลิต ลดชิ้นงานที่มีปญหา ลดขั้นตอนงาน ลดสวนสูญเสียจากการผลิต ลดการใชแรงงานคนและความเสี่ยงที่อาจเกิด

กับพนักงาน สินคามีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา โดยกิจการมีการถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนา

องคกร โดยการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงการปรับ Mind set ในความกังวล

การถูกแทนที่ดวยเครื่องจักร ทั้งนี้กิจการมีความพึงพอใจในนโยบายใหการสงเสริม เนื่องจากเอื้ออำนวยตอการประกอบธรุกิจ 

SME แตมีขั้นตอนที่ยุงยาก และบริษัทมีความกังวลกับการผิดเงื่อนไข เนื่องจากทราบถึงผลของการผิดเงื่อนไข แตพยายาม

ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน แตพบปญหาในระยะเวลาและขั้นตอนในการอนุมัติซึ่งคอนขางนาน ทั้งนี้เจาหนาที่ BOI ยังไม

สามารถเขาใจในความซับซอนของกระบวนการผลิตของกิจการได 

     อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ไดวเิคราะหความคุมคาของโครงการเพือ่ประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 

1 ถึง 3 โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่เปนตวัเงินจากผลกำไรและทางภาษีเงินไดนิติบุคคลระยะ เวลา 3 ป ตามเงื่อนไขบตัร

สงเสริม ทำการวิเคราะหทางการเงินดวยวธิีมลูคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีอัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ (IRR) ทำ

การประมาณการงบการเงิน โดยใชขอมูลที่ไดรับจากเอกสารการขอรบัการสงเสริม ขอมูลหลังการลงทุนไดรับจากการ

สัมภาษณ และทำการปรับสมมุติฐานบางขอมลู เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนจริง โดยจำลองการลงทุน 3 

เหตุการณคือ 1.ลงทุนโดยไมใชสิทธิประโยชนภาษี 2.ลงทุนโดยใชสิทธิประโยชนภาษี 100% 3.ลงทุนโดยใชสิทธิประโยชนภาษี 

50% และทำการตั้งคาสมมุติฐานจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เอกสารขอรับการสงเสริม และ การประมาณการแนวโนม

สภาพเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะหเปนดังนี ้

     กรณีศึกษาบริษทัที่ 1 มีสมมุติฐานจากการใหขอมูลของผูจดัการสวนงานบญัชี-ตนทุน ที่มหีนาที่รับผิดชอบในการวิเคราะห

ผลประกอบการบริษทัและรับผิดชอบงานดาน BOI ทัง้หมด ไดแก ยอดขายเพิ่มขึ้นปละ 1.15%  วัตถุดิบลดลง 1%  คาแรง

ลดลง 2%  คาใชจายอื่นๆลดลง 5%  WACC และอัตราดอกเบีย้เงินกู 5.25% สรุปผลการวิเคราะหดังนี ้

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหความคุมคาโครงการ กรณีศึกษาบริษทัที่ 1 

เหตุการณ กำไร 

กอนภาษ ี

ภาษี กำไร 

หลังหักภาษ ี

NPV IRR คืนทุน 

(ป) 

ลำดับ 

ความคุมคา 

1 235,798,363 47,159,673 188,638,690 1,745,571 8.58% 4.27 3 

2 235,798,363 0.00 235,798,363 3,870,085 36.86% 2.10 1 

3 235,798,363 15,159,673 220,638,690 3,221,509 19.77% 4.27 2 

     จากตารางที่ 1 กรณีศึกษาบริษทัที่ 1 ตดัสินใจลงทุนในความคุมคาอันดับ 2 จากการลงทนุโดยใชสิทธิประโยชนภาษี 50% 

เนื่องจากมีการนำเขาเครือ่งจกัรจากตางประเทศรอยละ 92.19 (มากกวารอยละ 70) โดยมีกำไรกอนภาษีเทากับ 235,798,363 

บาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 15,159,673 บาท และกำไรหลังหกัภาษีเทากับ 220,638,690 บาท NPV เทากับ 3,221,509 

บาท มีคาเปนบวกแสดงวาคุมคาในการลงทุน IRR เทากับ 19.77% แสดงวามผีลตอบแทนภายในที่มากกวาอตัราดอกเบี้ยเงนิกู

เฉล่ีย MLR 5.25% โดยมีระยะเวลาคืนทุนที ่ 4.27 ป ทั้งนีก้ิจการไมสามารถหาผูผลิตเครือ่งจกัรในประเทศ ที่มีเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพียงพอกับความตองการของกิจการได จึงตองยอมรับและเลือกลงทุนโดยใชสิทธปิระโยชนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพียง

กึ่งหนึง่ 

     กรณีศึกษาบริษทัที่ 2 มีสมมุติฐานจากการใหขอมูลของผูจดัการแผนกบีโอไอ ที่มีหนาทีร่ับผิดชอบงานดาน BOI IMPORT-

EXPORT ไดแก ยอดขายเพิ่มขึ้นปละ 1.67%  วัตถุดิบลดลง 1.94%  คาแรงเพิ่มขึ้น 5.26%  คาใชจายอื่นๆลดลง 7.75%  

WACC และอัตราดอกเบี้ยเงินกู 5.25% สรุปผลการวิเคราะหดังนี ้
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ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะหความคุมคาโครงการ กรณีศึกษาบริษทัที่ 2 

เหตุการณ กำไร 

กอนภาษ ี

ภาษี กำไร 

หลังหักภาษ ี

NPV IRR คืนทุน 

(ป) 

ลำดับ 

ความ

คุมคา 

1 2,002,601,041 400,520,208 1,602,080,833 3,003,720 6.04% 4.46 3 

2 2,002,601,041 520,208 2,002,080,833 21,021,297 53.92% 2.21 1 

3 2,002,601,041 200,520,209 1,802,080,832 12,319,541 11.72% 4.46 2 

     จากตารางที่ 2 กรณีศึกษาบริษทัที่ 2 ตดัสินใจลงทุนในความคุมคาอันดับ 2 จากการลงทนุโดยใชสิทธิประโยชนภาษี 50% 

เนื่องจากมีการนำเขาเครือ่งจกัรจากตางประเทศรอยละ 100 (มากกวารอยละ 70) โดยมกีำไรกอนภาษีเทากบั 2,002,601,041 

บาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 200,520,209 บาท และกำไรหลังหักภาษีเทากับ 1,802,080,832 บาท NPV เทากับ 

12,319,541 บาท มีคาเปนบวกแสดงวาคุมคาในการลงทุน IRR เทากับ 11.72% แสดงวามีผลตอบแทนภายในที่มากกวาอัตรา

ดอกเบีย้เงินกูเฉล่ีย MLR 5.25% โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 4.46 ป ทั้งนีก้ิจการไมสามารถหาผูผลิตเครื่องจักรในประเทศที่มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอกบัความตองการของกิจการได จึงตองยอมรับและเลือกลงทุนโดยใชสิทธิประโยชนภาษีเงินไดนิติ

บุคคลเพียงกึง่หนึ่ง 
 

     กรณีศึกษาบริษทัที่ 3 มีสมมุติฐานจากการใหขอมูลของผูจดัการฝายผลิต ที่มีหนาทีร่ับผิดชอบดานการบริหาร การวางแผน

ธุรกจิ และ เจาหนาที่ประสานงานโครงการ BOI ที่มหีนาทีร่ับผิดชอบดานประสานงานโครงการตางๆ กับ BOI ไดแก ยอดขาย

เพิ่มขึ้นปละ 4.65%  วัตถุดิบเพิม่ขึ้น 1.6%  คาแรงลดลง 2%  คาใชจายอื่นๆลดลง 5%  WACC และอัตราดอกเบี้ยเงินกู 5.25% 

สรุปผลการวิเคราะหดังนี ้

 

ตารางที่ 4  ผลการวเิคราะหความคุมคาโครงการ กรณีศึกษาบริษทัที่ 3 

เหตุการณ กำไร 

กอนภาษ ี

ภาษี กำไรหลัง 

หักภาษ ี

NPV IRR คืนทุน 

(ป) 

ลำดับ 

ความคุมคา 

1 374,769,766 74,953,953 299,815,813 2,653,291 8.05% 4.32 3 

2 374,769,766 0.00 374,769,766 6,025,662 24.68% 2.42 1 

3 374,769,766 37,003,953 337,765,813 4,418,322 12.76% 4.32 2 

     จากตารางที่ 3 กรณีศึกษาบริษัทที่ 3 ตัดสินใจลงทุนในความคุมคาอันดับ 1 จากการลงทุนโดยใชสิทธิประโยชนภาษี 

100% เนื่องจากมีการนำเขาเครื่องจักรจากตางประเทศรอยละ 62.97 (นอยกวารอยละ 70) โดยมีกำไรกอนภาษีเทากับ 

374,769,766 บาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 0.00 บาท และกำไรหลังหักภาษีเทากับ 374,769,766 บาท NPV เทากับ 

6,025,662 บาท มีคาเปนบวกแสดงคุมคาในการลงทุน IRR เทากับ 24.68% แสดงวามีผลตอบแทนภายในที่มากกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกูเฉลี่ย MLR 5.25% โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 2.42 ป ทั้งนี้กิจการมีบริษัทสามารถหาผูผลิตเครื่องจักรในประเทศ

ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอกับความตองการของกิจการได จึงสามารถเลือกลงทุนโดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติ

บุคคลเต็มจำนวน 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาความสำคัญของตนทุนทางภาษีของธุรกิจ ที่สงผลกระทบสำคัญตอการตัดสินใจทางธุรกิจ พบวา สิทธิ

ประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนปจจัยหลักสำคัญที่จูงใจและสรางแรงกระตุนการตัดสินใจ ลงทุนในมาตรการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สอดคลองกับผลการศึกษาของ ลักษมี งามมีศรี (2561), Lawless et 

al.,(2015), Morisset and Pirnia (2000) โดยนำโครงการเกาที่หมดสิทธิประโยชนทางภาษีมาลงทุนโดยไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป ในสัดสวนรอยละ 50 ของเงินลงทุน หรือสัดสวนรอยละ 100 ของเงินลงทุนในกรณีที่มีการเชื่อมโยง

หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ เปนการเพิ่มมูลคาของเงินลงทุน รวมถึงการไดรับ

ยกเวนภาษีอากรขาเขาเครื่องจักร ซึ่งเปนการชวยลดตน ทุนเครื่องจักรที่นำเขาจากตางประเทศเปนหลัก ดวยขอจำกดัในดาน

ความพรอมของผูผลิตเครื่องจักรในประเทศ 

     การศึกษาความสำคัญและผลลัพธที ่ไดจากการปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต พบวา การ

ปรับเปล่ียนมาใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดขั้นตอนการทำงาน ลดตนทุน 

ลดของเสีย ลดการใชแรงงาน เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต สงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพในตนทุนที่ต่ำ 

สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับยอดขายในอนาคต ทั้งนี้กิจการไดมี

การอบรมและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ Toma and 

Naruo (2017) เปนการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม สงผลใหกิจการเติบโตอยางยั่งยืน 

     การศึกษาความรู ความเขาใจของผูประกอบการ ในการปฏิบัติตามเงื ่อนไขทางกฎหมายที่ระบุในบัตรสงเสริม และ

ตระหนักถึงผลกระทบของการผิดเงื่อนไข พบวา กิจการมีความเขาใจและยอมรับในเงื่อนไขของการรับการสงเสริมการลงทุน 

โดยทำการศึกษาถึงรายละเอียดและวางแผนเพื่อใหทุกขั้นตอนเปนไปอยางถูกตอง โดยพยายามควบคุมตัววัดผลใหเปนไปตาม

การประมาณการ เพื่อปองกันการผิดเงื่อนไขการใหการสงเสริมเนื่องจากตระหนักถึงความซับซอนของเงื่อนไข บทลงโทษของ

การผิดเงื่อนไขโดยการถูกยกเลิกบัตรสงเสริม ทั้งนี้กิจการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนการลงทุน และรับทราบ

เงื่อนไขตางๆ จากเจาหนาที่ BOI เปนอยางดี แตสิ่งที่เปนปญหาคือระยะเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่ง

ตองผานหลายขั้นตอน หลายหนวยงาน รวมถึงความไมพรอมของปจจัยพื้นฐานอื่นเชน ศักยภาพของตลาดผูผลิตเครื่องจักร

อัตโนมัติในประเทศ ซึ่งรัฐบาลควรใหความสำคัญและพัฒนาศักยภาพทุกดานควบคูกันไป สอดคลองกับการศึกษาของ วรวุฒิ 

ภักดีบุรุษ (2542), สามารถ ปรมานิติวิ์ (2560), อธิภัทร มุทิตาเจริญ (2559) เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศ และปองกันการเสียโอกาสทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

     การศึกษาความคุมคาของโครงการ โดยการประมาณการงบการเงิน และจำลองการตัดสินใจของธุรกิจ พบวา ความคุมคา

อันดับ 1 ไดแก การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในสัดสวนรอยละ 100 ความคุมคา

อันดับที่ 2 ไดแก การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไดรับการสงเสริมการลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 และ ความ

คุมคาอันดับที่ 3 ไดแก การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยไมไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี โดยทั้ง 3 เหตุการณมี

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เปนบวก แสดงวายอมรับโครงการ และ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ถัวเฉลี่ย MLR ของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้กรณีศึกษาบริษัทตัวอยาง เลือกรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับ

คุณสมบัติของกิจการและเงื่อนไขที่กำหนดในการขอรับการสงเสริมการลงทุน เนื่องจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมี

การออกประกาศใหมภายใตเงื่อนไขเดิม เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาของสิทธิประโยชนทางภาษีและผลลัพธที่ไดจากการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใหไดผลที่แมนยำ และรัฐบาลควรพิจารณาดานการพัฒนาศักยภาพทีม

วิจัยและพัฒนาใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถผลิตระบบหุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
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ตอบสนองความตองการของตลาด เพื่อแกไขปญหาการนำเขาเครื่องจักรหลักเกี่ยวกับระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติจาก

ตางประเทศ ทั้งนี ้การกำหนดเงื ่อนไขการใหการสงเสริม ใหมีการเชื ่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศแตไมมีตลาดผูผลิต

เครื่องจักรอัตโนมัติในประเทศรองรับ สงผลใหกิจการสูญเสียสิทธิประโยชนทางภาษี และขาดโอกาสทางธุรกิจ และควร

พิจารณาขยายเวลาการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพิ่มเติมจาก 3 ป เปน 5 ป เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีที่

ทันสมัย มีมูลคาคอนขางสูง สงผลใหระยะเวลาคืนทุนคอนขางนาน ทั้งนี้หากขยายเวลาใหการสงเสริม กิจการจะสามารถลงทนุ

ไดเพิ่ม และสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดคุมคากับการลงทุน และควรพิจารณาตีความหมายผลิตภัณฑ และกำหนด

สิทธิประโยชน โดยเพิ่มเกณฑในการพิจารณาจากความยากงายของกระบวนการผลิต เพิ่มเติมจากประเภทผลิตภัณฑ และควร

พิจารณามูลคาเงินลงทุนสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณที่บริษัทสามารถผลิตไดเอง 

     ผลของการศึกษาครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการยกระดับเทคโนโลยี และพัฒนา

ศักยภาพการแขงขันใหกับประเทศ อยางไรก็ตามผลจากการศึกษาครั้งนี้มาจากกลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไดรับ

การสงเสริม ระหวางป พ.ศ. 2560 ถึง 2563 เทานัน้ โดยไมไดครอบคลุมชวงอุตสาหกรรมอื่นและชวงเวลาอื่นๆ อีกทั้งชวงเวลา

ดังกลาวยังเปนชวงเวลาวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ซึ่งสงผลกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย และ ขอจำกัดเกี่ยวกับการไดรับขอมูล

เกี่ยวกับงบการเงินที่เปนเพียงการประมาณการ บริษัทไมสามารถเปดเผยขอมูลจริงได ดังนั้นในการศึกษาครั้งถึงไป อาจศึกษา

ในกลุมอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงศึกษาผลกระทบจากสิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมอื่นที่มีเงื่อนไขที่กำหนดแตกตางกันไป 
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ผลกระทบของสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ตอพฤติกรรม 

การวางแผนการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 

EFFECTS OF COVID-19 PENDEMIC ON FINANCIAL PLANNING  

OF HOTEL EMPLOYEES IN THAILAND 
สุชาติ ชศูรียิง่1 และ ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม2 

Suchat Chusriying and Pattaragit Netiniyom 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ไปใชวางแผนการเงิน ของผูปฏิบัติงานในธุรกิจ

โรงแรม  ในประเทศไทย ภายใตสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน สถานการณการระบาดของโรคโควิด -19 โดยเก็บ

ขอมูลแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) จากกลุมตัวอยาง ซึ ่งเปนผูปฏิบัติงานในโรงแรมในประเทศไทย 

จำนวน 400 ชุด วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยอัตราสวนรอยละ (Percentage) การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) การหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics) โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ผลการศึกษา

ขอมูลพบวา เพศ, ระดับการศึกษา, ประเภทโรงแรม, รายไดรวมกอนเกิด และ หลังเกิดการแพรระบาดโรคโควิด – 19 สงผล

ตอระดับวางแผนทางการเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการศึกษาความสัมพันธของตำแหนงงาน และแผนก

งาน ผลการศึกษาพบวา ตำแหนงงานและแผนกงานของผูปฎิบัติงานในธุรกิจโรงแรม สงผลตอระดับวางแผนทางการเงินอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ: การวางแผนการเงิน, การออม, การลงทุน 

 

Abstract  
The objectives of this independent study are to examine to use the data obtained from the survey 

for financial planning of hotel employees in Thailand under changing environmental conditions such as the 

situation of the COVID-19 pandemic. According to data is collected from google forms from a sample group 

of 400 hotel employees, descriptive statistics by percentage ratio, frequency distribution, mean, deviation 

standard (S.D.) and inferential statistics by the Study results of One-Way Analysis of Variance, the study 

results showed that sex, education levels, type of hotel, total income (before and during COVID-19 

pandemic) were effect to the level of financial planning, statistically Significant at 0.05. It is associated with 

position and department, the study results showed that the position and department were effect to the 

level of financial planning, statistically significant at 0.05. 

Keyword: Financial planning, Saving, Investment  
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1.บทนำ 

จากการสำรวจ ของ ธนาคารแหงประเทศไทย รวมกับ สำนักงาน สถิติแหงชาติ ใน การสำรวจระดับทักษะทาง 

การเงินของคนไทยอยางตอเนื่องเพื่อติดตามพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินของคนไทย โดยในป 2563 เปนการสำรวจครั้ง

ที่ 8 ครอบคลุมกลุมตัวอยางทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบวาทักษะทางการเงินของคนไทยดีขึ้นทุกดาน รอยละ 71.0 ซึ่งสูงขึ้นกวา

การสำรวจครั้งกอนในป 2561 (รอยละ 66.2) กลุมตัวอยางเขาใจความหมายของเงินเฟอเพิ่มขึ้น เขาใจมูลคาเงินตามเวลา

เพิ่มขึ้น หากเกิดเงินเฟอ เงินในวันนี้จะมีมูลคานอยลงในอนาคต คนไทยมีเงินออมเพิ่มขึ้น แตความมั่นคงทางการเงิน ของ

ตนเอง หรือ ของครอบครัวนั้น อาจมีเหตุการณตางๆ  เขามาทำใหเปาหมายทางการเงินที่วางไวไดรับผลกระทบ  

เหตุการณการแพรระบาดโรคโควิด-19  ปลายป 2562 เปนตนมา ทำใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวม 

ของประเทศไทยและหลายๆประเทศ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประเทศไทย ซึ่งคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 15 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของประเทศ (GDP) ไดรับผลกระทบอยางมากจากการที่ประเทศไทยหามนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาใน

ประเทศตั้งแตเดือนมีนาคม 2563  และทำใหรายไดจากกลุมโรงแรมตองหยุดชะงัก และสงผลตอรายไดของผูปฏิบัติงานใน

ธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทยอยางหลีกเล่ียงไมได ที่มีเปนจำนวนมากถึง 300,000 กวาคน   

ลักษณะการทำงานของผูปฏิบัติงานในโรงแรมมีความเฉพาะตัว เชน ผูปฏิบัติงานจะตองพบปะผูคนตลอดเวลา  

มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ มีขั้นตอนการดำเนินงานมีมาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพงานบริการ เคารพกฏระเบียบและการ

ทำงานเปนทีม ผูปฏิบัติงานในโรงแรมมีแผนการฝกอบรมหัวขอตางๆเปนประจำ  เชน การฝกอบรมหนีไฟประจำป การฝก

ปฎิบัติงานพรอมกับการปฏิบัติงานจริง แตโรงแรมสวนมากไมมีการฝกอบรมหรือใหความรู ดานการวางแผนการเงิน ซึ่งสงผล

ตอความรู ความเขาใจดานการวางแผนการเงินนอย นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานในโรงแรมก็อาจมีความเสี่ยงดานการเงินเพราะ

คิดวามีรายไดประจำเดือน, ทิป, เซอรวิสชารท และสวัสดิการอื่นๆ ทำใหไมสนใจที่จะวางแผนการเงนิซึ่งเปนส่ิงที่จำเปนสำหรบั

ทุกคน และยิ่งมีความจำเปนมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากชีวิตมีความไมแนนอนมากขึ้น ทั้งความไมแนนอนของชีวิตทาง

เศรษฐกิจ และการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเห็นวา การวางแผนการเงินเปนเรื่องสำคัญที่ไมควรมองขามทั้งในสถานการณ

ปกติหรือสถานการณใดๆก็ตามจึงเปนเหตุใหผูวิจัยที่จะศึกษาเกี่ยวกบัผลกระ ทบของสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19

ตอพฤติกรรมการวางแผนการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล (Stillman, 1985) กลาวถึงการวางแผนการเงิน 

สวนบุคคล (Personal Financial Planning) วาเปนการจัดระเบียบทางการเงินของบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ รูจักใชเงิน

อยางชาญฉลาด เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว, เวลาเปนส่ิงมีคาในการบริหารการเงิน บุคคลควรจะใชเวลาใหนอยที่สุด เพื่อ

สรางความมั่งคั่งและมั่นคงใหกับตนเองและครอบครัวในอนาคต, การจัดการเกี่ยวกับการเงินควรมีความยืดหยุนได, มีการ

ปรับปรุงแผนงานระยะยาว และควรมีการตรวจสอบอยูเสมอเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ, ควรหลีกเล่ียงการเปนหนี้โดยไมจำเปน 

เพราะการเปนหนี้จะทำใหเสียคาใชจายคือดอกเบี้ย,อัตราดอกเบี้ยแทจริงคอนขางสูง 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการใชจาย  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (2558: ออนไลน) กลาว 

วาการวางแผนการใชจายเงินคือ จดบันทึกรายรับรายจาย อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหทราบวาเงินหมดไปกับคาใชจายประเภท

ใดบาง มีคาใชจายใดที่เปนสิ่งฟุมเฟอยสามารถลดลงไดบาง ทำการจดบันทึกทุกครั้งที่ไดรับมาหรือจายไป ซึ่งแบงเปน 3 สวน

หลักๆ คือ คาใชจายเพื่อการออมและการลงทุน คาใชจายคงที่ และคาใชจายผันแปร  

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการออม ศูนยสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว กลาวถึงการออมคือ  
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สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมได ใชจายไปเพื่อการบริโภคหากแตเก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายตาง ๆ ในอนาคต 

การใชเงินออมอาจทำไดหลายรูปแบบ เชน ถือไว เปนเงินสด นำเงินออมไปฝากธนาคาร หรือนำเงินออมไปซื้อหลักทรัพย 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการลงทุน ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย (2562: ออนไลน) กลาววา การลงทุน (Investment) ในความหมายแบบกวาง หมายถึง การจายเงินเพื่อซื้อ

สินทรัพย เชน สินทรัพยทางการเงิน โดยหวังวาสินทรัพยนั้นจะมีคาสูงขึ้น และหรือเพื่อผูกพันการไดมาซึ่งกระแสรายไดจาก

การถือครองสินทรัพยนั้น อาจจำแนกประเภทของการลงทุนเปน การลงทุนที่แทจริง และการลงทุนทางการเงิน 

2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการทำประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทยไดสรุปคำจำกัดความวา การ 

ประกันชีวิต คือ การชดเชยรายไดที่ตองสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัท

ประกันชีวิตจะจายเงินตามจำนวนที่ระบุไวใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ตามที่กำหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิต

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ชาญณรงค ชัยพัฒน (2564)  ได ทำการศึกษา ผลกระทบ ของการ ตั้งเปาหมายทางการเงิน และการใหความรู 

ทางการเงิน ตอความยั่งยืนทางการเงินสวนบุคคลและพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยมีประชากรกลุมตัวอยางคือ

พนักงานมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่สุขภาพการ เงินดีมีรอยละ 43.02 สุขภาพ การเงินเสี่ยงมีรอยละ 

23.26 และสุขภาพการเงินวิกฤตมีรอยละ 33.72 สวนปจจัยดานประชากร ดานทักษะทางการเงิน และดานการวางแผน 

การเงิน ลวนเปนปจจัยที่มีผลตอความอยูรอดทางการเงิน 

ศศินันท   ศาสตรสาระ (2563) ไดทำการศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ตอ การวางแผนการเงินสวนบุคคลเพื่อเตรียม 

ความพรอมการเกษียณอายุ ของกลุมตัวอยางเปาหมายคือ พนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม 5 แหงใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเตรียมความ พรอมในการเกษียณอายุโดยมี

อายุระหวาง 51 – 60 ป โดยในระหวางการทำงานมีการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย รูปแบบตาง ๆ โดยสวนใหญมี

เปาหมายชัดเจนวากอนเกษียณอายุจะตองมีเงินเก็บกอนถึงเวลาเกษียณ และ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการเตรียมความ 

พรอมในการเกษียณอายุโดยมีอายุระหวาง 51 – 60 ป โดยในระหวางการทำงานมีการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย 

รูปแบบตาง ๆ โดยสวนใหญมีเปาหมายชัดเจนวากอนเกษียณอายุจะตองมีเงินเก็บกอนถึงเวลาเกษียณรวมถึง ปจจัยสวน 

บุคคลตอการเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณอายุพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได 

คาใชจายตอเดือนที่แตกตางกันจะมีการเตรียมความพรอมเพื่อการเกษียณอายุที่แตกตางกัน 

สุทธิดา เลขานุกิจ (2562)  ได ทำการวิเคราะห ปจจัยที่มีผลตอการจัดการการเงินสวนบุคคลของบุคลากรทาง 

การบินเชิงพาณชิยในสถานการณ COVID-19 ของ บุคลากรทางบินเชิงพาณิชย และผลการศึกษาพบวา บุคลากรทางการบินที่

มีปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษา ตำแหนงในบริษัท และรายไดตอเดือนตางกัน จะมีการจัดการ

การเงินสวนบุคคลตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ทศันคติตอสถานการสถานกCOVID-19 ของบุคลากรทางการบินเชิง

พาณิชยในดานการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเงิน และดานความอยูรอดของอุตสาหกรรมการบิน มีผลตอการจัดการการเงิน

สวนบุคคลในสถานการณCOVID-19 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานรายรับ รายจายและหนี้สิน  

เจษฎพิพัฒน ติละพรพัฒน (2562)  ทำการศึกษา การวางแผนทางการเงิน ของ บุคคลที่ทำงานในวงการบันเทิง  

พบวา บุคคลในวงการบันเทิงที่ทำงานในหนวยงานฝายอื่นๆ ฝายดูแลศิลปน ฝายธุรการ มีระดับการวางแผนการเงินมากกวา

ฝายโปรดักชั่น และ บุคคลที่ทำงานวงการบันเทิงที่มีสถานะสมรสแตยังไมจดทะเบียนมีระดับการวางแผนทางการเงินต่ำกวา

สถานะโสด นอกจากนั้นพบวา บุคคลในวงการบันเทิงที่ทำงานในหนวยงานที่แตกตางกันมีระดับวางแผนทางการเงินแตกตาง
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กันจริงอยางมีนัยสำคัญ, หนวยงานที่มีระดับวางแผนทางการเงินสูงที่สุดคือฝายดูแลศิลปน รองลงมาคือฝายธุรการ, หนวยงาน

ที่มีระดับวางแผนทางการเงินต่ำที่สุดคือฝายโปรดักชั่น รองลงมาคือฝายศิลปนดารา 

กรอบแนวคิดในการวิจัยคือ ตัวแปรที่ผูคนควานำมาวิเคราะหสมมติฐาน วาปจจัยตางๆในตัวแปรตนนั้นสงผลตอ

ระดับการวางแผนการเงินสวนบุคคลอยางไร ตัวแปรตนประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่

ทำงานในโรงแรม ระดับมาตรฐานโรงแรม รูปแบบธุรกิจโรงแรม รายไดรวมเฉล่ียตอเดือน แผนกงาน  ตำแหนงงาน และความรู

ดานการเงิน การออม การลงทุน และ ตัวแปรตาม (Y) คือ ระดับของการวางแผนการเงิน วัดจาก 5 ตัวแปร คือ แผนการใช

จาย แผนการออม แผนการลงทุน แผนการซื้อสินทรัพย แผนการทำประกันชีวิต  มาใชกำหนดตัวแปรเพื่อใชอางอิงวาแตละตวั

แปรนั้น ลวนเปนตัวแปรที่เปนทางเลือกในการวางแผนการเกษียณทั้งสิ้น จึงตั้งสมมติฐานที่นาสนใจเพื่อนำไปทดสอบทางสถิติ

ถึงความสัมพันธและความแตกตางของตัวแปรตางๆ 
 

 

3. วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ทำงานในโรงแรม 

รูปแบบธุรกิจโรงแรม รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน (กอนและหลังสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19) แผนกงาน ตำแหนง

งาน และความรูดานการเงิน การออม และการลงทุน ของผูปฏิบัติงานในโรงแรม ประเทศไทย ซึ่งกำหนดขอบเขตการศึกษา

ของขนาดตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช 

แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-Ended Questionnaire) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที ่ใชในการ

วิเคราะห ขอมูลประกอบ ดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอย

ละ (Percentage) การหาคาเฉลี ่ย (Mean) คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และสถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics)โดยใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ซึ ่งมีวิธีการ

ดําเนินงานวิจัยตามขั้นตอนตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมประชากรตัวอยาง 

ประชากร  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูปฏิบัติงานในโรงแรม ในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานครและ 

ตางจังหวัด ผานไปยังแผนกทรัพยากรสวนบุคคล และแผนกอื่นๆ เนื่องจากผูวิจัยไมทราบ จำนวนประชากรทั้งหมด จึงไดใช

วิธีการกำหนดกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจำนวนประชากรหรือไมสามารถนับจำนวนได (Infinite Populations) ของ W.G. 

Cochran โดยกำหนดคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคาดเคล่ือนรอยละ 5 โดยใชสูตร 

 

  สูตร     

โดย  n    แทน    จำนวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 

p    แทน    สดัสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม 

z    แทน     ระดับความมั่นใจที่กำหนด หรือระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05    

                  เทากับ 1.96 (ความเช่ือมั่น รอยละ 95) >> Z = 1.96 

d   แทน    สดัสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 

                   แทนคา          =  

                 =    384.16 ~ 385 คน  
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ขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณไดจํานวน 385 ตัวอยาง แตเพื่อปองกันความผิดพลาดผูศึกษาจึงเพิ่มเปนจํานวน 400 ตัวอยาง 

แบบสอบถามที่ตอบกลับมาผูศึกษาสามารถนํามาใชในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชระยะเวลาใน รวบรวมขอมูล

ระหวางกุมภาพันธ 2565 ถึง มีนาคม 2565  (ศิริพงษ นารีวงษ และณักษ กุลิสร, 2560)  
 

3.2 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอน 

ขอมูล เนื้อหา และการสรางแบบสอบถาม โดยการคนควาจากหนังสือวิชาการ วารสาร บทความ และผลงานศึกษาที่เกี่ยวของ 

จากนั้นจัดทํารางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และตัวแปรในการวิจัย เพื่อนําเสนออาจารยที่ปรึกษาในการ

พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง และใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขและปรับปรุงเกี่ยวกับการตั้งคําถามครอบคลุมกับสิ่งที่สนใจ

วิจัย ความถูกตองของการใชภาษา การสะกดคํา รายละเอียดอื่น ๆ ของขอคําถาม และสุดทายนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ

ไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดทั้งสิ้น 400 คน โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามวิธีออนไลน (Online Questionnaire) 

โดยแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบขอมูลแลว จะนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ ไปใชวางแผนการเงิน ของผูปฏิบัติงานในธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทย ภายใตสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน สถานการณการระบาดของโรคโควิด -19 ผู 

วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอย

ละ 62 และเปนเพศชาย จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี อายุ 35 – 40 ป 

จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 รองลงมาไดแก 41 - 45 ป โดยมีจำนวนเทากับ 91 คิดเปนรอยละ 22.75 รองลงมา

ไดแก 51 ป ขึ้นไป โดยมีจำนวนเทากับ 47 คิดเปนรอยละ 11.75 และ นอยที่สุด เทากับ 46 - 50 ป โดยมีจำนวนเทากับ 36 

คิดเปนรอยละ 8 ตามลำดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีคูครอง จำนวน 204 ราย คิดเปนรอยละ 51 และ มีคูครอง 

จำนวน 196 ราย คิดเปนรอยละ 49 ผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา พบวาสวนใหญเรียนจบปริญญาตรี 

จำนวน 275 ราย คิดเปนรอยละ 68.75 รองลงมาคือเรียนจบ ม3/ม6/ปวช จำนวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 16.25 รองลงมา

เรียนจบอนุปริญญา/ปวส จำนวน 39 ราย คิดเปนรอยละ 9.75 และนอยที่สุดคือเรียนจบปริญญาโท จำนวน 21 ราย คิดเปน

รอยละ 5.25 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณทํางานระหวาง 11-15 ป จำนวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 30.25 

รองลงมามีระยะเวลาที่ทำงานระหวาง 6-10 ป จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75 รองลงมามีระยะเวลาที่ทำงาน 16-20 

ป จำนวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 18 รองลงมามีระยะเวลาที่ทำงาน 21 ปขึ้นไป จำนวน 61 ราย คิดเปนรอยละ 15.25 และ

นอยที่สุดมีระยะเวลาที่ทำงาน 1-5 ป จำนวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลำดับ  

              ผูตอบแบบสอบถามสวนมากปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว มากที่สุด โดยมีจำนวนเทากับ 348  คิดเปนรอย

ละ 87 รองลงมาไดแก 4 ดาว โดยมีจำนวนเทากับ 36 คิดเปนรอยละ 9 และ นอยที่สุด เทากับ 3 ดาว โดยมีจำนวนเทากับ 16 

คิดเปนรอยละ 4 ตามลำดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนมากปฏิบัติงานในโรงแรมเครือขายระดับนานาชาติ มากที่สุด โดยมี

จำนวนเทากับ 336 คิดเปนรอยละ 84 รองลงมาไดแก ธุรกิจระดับประเทศ โดยมีจำนวนเทากับ 43 คิดเปนรอยละ 10.75 

และ นอยที่สุด เทากับ ธุรกิจครอบครัว โดยมีจำนวนเทากับ 21 คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลำดับ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

มีรายไดกอนเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 คือ มีรายได 21,000 - 30,000 บาท มากที่สุด โดยมีจำนวนเทากับ 116 

ราย คิดเปนรอยละ 29 รองลงมาไดแก มากกวา71,000 บาท โดยมีจำนวนเทากับ 91 ราย คิดเปนรอยละ 22.75 รองลงมา

ไดแก 51,000 - 60,000 บาท โดยมีจำนวนเทากับ 78 ราย คิดเปนรอยละ19.50 รองลงมาไดแก 31,000 - 40,000 บาท โดย

มีจำนวนเทากับ 47 ราย คิดเปนรอยละ 11.75 รองลงมาไดแก 61,000 - 70,000 บาทโดยมีจำนวนเทากับ 41 ราย คิดเปน
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รอยละ 10.25 และ นอยที่สุด เทากับ 41,000 - 50,000 บาท โดยมีจำนวนเทากับ 27 ราย คิดเปนรอยละ 6.75 ตามลำดับ 

และหลังเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบวาสวนใหญมีรายไดลดลงรอยละ 21-30 จำนวน 113 ราย คิดเปนรอยละ 

28.25 รองลงมาคือมีรายไดลดลงรอยละ 71 ขึ้นไป จำนวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 17.75 รองลงมาคือมีรายไดลดลงรอยละ 

31-40 จำนวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 15.75 รองลงมามีรายไดลดลงรอยละ 41-50 จำนวน 57 ราย คิดเปนรอยละ 14.25 

รองลงมามีรายไดลดลงรอยละ 51-60 จำนวน 51 ราย คิดเปนรอยละ 12.75 รองลงมามีรายไดลดลงรอยละ 61-70 จำนวน 

25 ราย คิดเปนรอยละ 6.25 และสวนนอยที่สุดมีรายไดลดลงรอยละ71 ขึ้นไป มีเพียง 20 ราย คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ    

              ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุด โดยมีจำนวนเทากับ 192 ราย 

คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาไดแก แผนกทรัพยากรบุคคล และ ฝกอบรม โดยมี จำนวนเทากับ 64 ราย คิด เปนรอยละ 16  

รองลงมาไดแก    อื่น ๆ โดยมีจำนวนเทากับ 44 ราย คิดเปนรอยละ 11 รองลงมาไดแก แผนกงานสวนหนา โดยมีจำนวน

เทากับ 28 ราย คิดเปนรอยละ 7 รองลงมาไดแก แผนกบัญชี โดยมีจำนวนเทากับ 16 ราย คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาไดแก 

แผนกสปาโดยมีจำนวนเทากับ 16 ราย คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาไดแก แผนกฝายขายและการตลาด โดยมีจำนวนเทากับ 16 

ราย คิดเปนรอยละ 4 รองลงมาไดแก แผนกแมบาน โดยมีจำนวนเทากับ 12 ราย คิดเปนรอยละ 3 รองลงมาไดแก แผนกจอง

หองพัก โดยมีจำนวนเทากับ 4 ราย คิดเปนรอยละ 1 รองลงมาไดแก แผนกฝายบำรุงรักษาโดยมีจำนวนเทากับ 4 ราย คิดเปน

รอยละ 1 และ นอยที่สุด คือแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจำนวนเทากับ 4 ราย คิดเปนรอยละ 1 ตามลำดับผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากปฏิบัติงานในตำแหนงงาน ผูจัดการ มากที่สุด โดยมีจำนวนเทากับ 180 ราย คิดเปนรอยละ 45

รองลงมาไดแก พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป โดยมีจำนวนเทากับ 88 ราย คิดเปนรอยละ 22 รองลงมาไดแก ผูชวยผูจัดการโดยมี

จำนวนเทากับ 60 ราย คิดเปนรอยละ 15 รองลงมาไดแก หัวหนางานระดับตนโดยมีจำนวนเทากับ 56 ราย คิดเปนรอยละ 14 

และ นอยที่สุดคือตำแหนงงาน ผูอำนวนการ โดยมีจำนวนเทากับ 16 ราย คิดเปนรอยละ 4 ตามลำดับ  
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาดานพฤติกรรมการออม และการลงทุน ดานการออมเงินและการลงทุนในแตละเดือน 
 

การจัดการบริหารเงินออม 

ในแตละเดือน 

ผูตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ (คน) รอยละ 

ออมต่ำกวารอยละ 10 ของรายได 72 18.0 

ออมประมาณรอยละ 10 - 20 ของรายได 144 36.0 

ออมประมาณรอยละ 21 - 30 ของรายได 24 6.0 

ออมประมาณรอยละ 31 - 40 ของรายได 12 3.0 

ไมไดกำหนดแนนอน 92 23.0 

ไมไดออม 56 14.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 1 ผลการ ศึกษา ดาน พฤติกรรม การออม และการลงทุน ดาน การออมเงินและการลงทุนในแตละ 

เดือนพบวากลุมตัวอยางสวนมาก ออมประมาณรอยละ 10 - 20 ของรายได มากที่สุด โดยมีจำนวนเทากับ 144 ราย คิดเปน

รอยละ 36 รองลงมาไดแกไมไดกำหนดแนนอน โดยมีจำนวนเทากับ 92 ราย คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาไดแก ออมต่ำกวา

รอยละ 10 ของรายได โดยมีจำนวนเทากับ 72 ราย คิดเปนรอยละ 18 รองลงมาไดแก ออมประมาณรอยละ 21 - 30 ของ

รายได  โดยมีจำนวนเทากับ 24 ราย คิดเปนรอยละ 6 และ นอยที่สุด เทากับ ออมประมาณรอยละ 31 - 40 ของรายได โดยมี

จำนวนเทากับ 12 ราย คิดเปนรอยละ 3 ตามลำดับ 
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4.1 การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามเพศ ที่สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงิน 
 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

เพศ F Sig t df 
Sig (2-

tailed) 
Mean Std. 

95%  

Lower Upper 

Equal variances 

assumed 

13.999 0.000 -

5.472 

398 .000 -.0599 .0109 -.0814 -.0384 

Equal variances not 

assumed 

  -

5.248 

277.859 .000 -.0599 .0114 -.0824 -.0374 

 

จากตารางที่ 2ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามเพศที่สงผล ตอระดับการวางแผนทางการเงิน 

ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 พบวา มีคา Signification ต่ำกวา 0.05 จึงสามารถกลาวไดวาปจจัยดานเพศที่

แตกตางกัน สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธรุกิจโรงแรมในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 

19 ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลจำแนกตามระดับการศึกษา ที่สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงิน  
 

ระดับการศึกษา Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .160 3 .053 4.508 .004 

Within Groups 4.678 396 .012   

รวม 4.838 399    
 

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลจำแนกตามระดับการศึกษาที่สงผลตอระดับการวางแผน 

ทางการเงิน ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 พบวา มีคา Signification ต่ำกวา 0.05 จึงสามารถกลาวไดวาปจจัย

ดานอายุที่แตกตางกัน สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในสถานการณการแพรระบาด

โรคโควิด - 19 ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลจำแนกตามประเภทโรงแรม ที่สงผลตอระดับการวางแผนการเงิน 
 

ประเภทโรงแรม Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .110 2 .055 4.601 .011 

Within Groups 4.728 397 .012   

รวม 4.838 399    
 

จากตารางที่ 4 ความสัมพันธ ระหวาง ปจจัย สวนบุคคล จำแนก ตามประเภทโรงแรม ที่สงผลตอระดับการวาง 
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แผนการเงิน ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 พบวา มีคา Signification ต่ำกวา 0.05 จึงสามารถกลาวไดวา

ประเภทโรงแรมที่แตกตางกัน สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในสถานการณการแพร

ระบาดโรคโควิด - 19 ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล จำแนกตามแผนกงาน ที่สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงิน 
 

แผนกงาน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .593 10 .059 5.439 .000 

Within Groups 4.245 389 .011   

รวม 4.838 399    
 

จากตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล จำแนกตามแผนกงาน ที่สงผลตอระดับการวางแผนทาง 

การเงินในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 พบวา มีคา Signification ต่ำกวา 0.05 จึงสามารถกลาวไดวาแผนกงาน

ที่แตกตางกัน สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 

19 ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล จำแนกตามตำแหนงงาน ที่สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงิน 
 

ตำแหนงงาน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .441 4 .110 9.913 .000 

Within Groups 4.397 395 .011   

รวม 4.838 399    
 

จากตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล จำแนกตามตำแหนงงาน ที่สงผลตอระดับการวางแผน 

ทางการเงินในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 พบวา มีคา Signification ต่ำกวา 0.05 จึงสามารถกลาวไดวา

ตำแหนงงานที่แตกตางกัน สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในสถานการณการแพร

ระบาดโรคโควิด - 19 ที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 35- 40 ป สวนใหญไมมีคูครอง จบการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี มีประสบการณการทำงาน 11-15 ป ปฏิบัติงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว เครือขายระดับนานาชาติ มีรายไดกอน

เกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในชวง 21,000 - 30,000 บาท และหลังเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รายได

ลดลงรอยละ21-30 สวนใหญปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และตำแหนงผูจัดการ การพิจารณาปจจัยดานเพศ, 

ระดับการศึกษา, ประเภทโรงแรม, รายไดรวมกอนเกิด และ หลังเกิดการแพรระบาดโรคโควิด – 19, แผนกงาน และตำแหนง

งาน  สงผลตอระดับการวางแผนทางการเงินของผูปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม ในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด - 19 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (เจษฎพิพัฒน ติละพรพัฒน, 2562) ที่พบวา บุคคลในวงการบันเทิงที่ทำงานในหนวยงานที่แตกตาง

กันมีระดับวางแผนทางการเงินแตกตางกันจริงอยางมีนัยสำคัญ และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฐฐาวรี ศรีวัฒนไชย, 2563) 
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ผลของประชากรศาสตร  ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตำแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน คาใชจายเฉล่ีย

ตอเดือนมีผลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ ของพนักงาน บริษัทหลักทรัพย เอเซีย  พลัส จำกัด 

 

ขอเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอมูล และเพิ่มจำนวนประชากรกลุมตัวอยางใหมากขึ้นเพื่อเขาถึงตอ

ผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น และควรทำการศึกษาโดยผูศึกษาเปนกลุมคณะจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตอาจจะ

สามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ไดดียิ่งขึ้น ทำใหผูวิจัยสามารถพบผูตอบแบบสอบถามไดโดยตรงที่

สถานที่ปฏิบัติงาน  
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ปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ 

และการกำหนดกลยุทธในการพัฒนาธุรกิจกรณีศึกษาราน JYY 

Marketing Mix Service Quality Customer Satisfaction and Strategie for 

business development (Case Study JYY store) 
สุทธิดา พนัธรกัษ01 และ พีรพงษ ฟูศิร1ิ

2 

Sutthida Phantarak and Piraphong Foosiri 

  

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร เพศ อายุ รายไดเฉลี่ย และการเขามาใชบริการ 

2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดราน JYY 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการราน JYY 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน

การเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ เปนศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantity Research) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากลุ มตัวอยางจำนวน 384 คน ผลการศึกษาพบวาผูตอบสอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 64.1 สวนใหญเปนอายุ 31-40 ป รอยละ 51.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 - 

110,000 บาท รอยละ 34.6 ประเภทของการใชบริการสวนใหญเปนรานบริการซอมมอเตอรไซค รอยละ 80.7 ปจจัยสวน

ประสมการตลาด (7Ps) โดยรวมอยูในระดับมาก คุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจในการซื้อและ

การตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุงราน JYY โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนสาเหตุของปญหา

พบวาดานราคาสินคามีราคาไมคงที่ ดานการตลาดและการบริการมีความลาชาในการตรวจสอบสินคา ดานบุคลากรและดาน

กายภาพมีพนักงานภายในรานไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรกำหนดกลยุทธเชิงแกไข โดยการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับทราบ

ขาวสารโปรโมชั่นหรือกิจกรรมของทางราน และควรกำหนดกลยุทธเชิงรุกโดยการวางแผนการตลาดและเพิ่มพนักงานหรือชาง

ที่มีฝมือมาเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มการตรวจสอบอะไหลสินคาทำใหลูกคาภักดีในธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมการตลาด, คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจ, กลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ 

 

Abstract 

 
 This study aimed 1) To study demographic characteristics, gender, age, income and the service. 2)To 

study marketing mix factor. 3) To study service quality for JYY store 4) To study customer satisfaction and 

decision to purchase motorcycle spare parts and use the maintenance service for JYY store. 5)  To study 

strategie for business development. Data were collected by questionnaires from 384 participated in this 

quantitative research method. The results show the most were male 64.1%. The most of age were 31-40 

years old 51.8%. The income 80,001 - 110,000 baht per month 34.6%. The most of the types of services 
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used are motorcycle maintain shops 80.7%. The marketing mix factor (7Ps) at high level. The service quality 

the JYY store at high level. The customer satisfaction and decision to purchase motorcycle spare parts and 

use the maintenance service the JYY store at high level. The cause of the problem was found the price of 

the product is not fixed,  The marketing and service are slow,  Not enough staff,  Therefore: Remedial 

strategies should be formulated,  Public relations for consumers to be promotion informed. Remedial 

strategies marketing plan for customer needs for customers are loyal to the store. 

 

Keywords: Marketing mix, Service quality, Satisfaction, Strategie business development. 

 

1. บทนำ 

 ธุรกิจราน JYY กอตั้งป 2542 เริ ่มแรกเปนธุรกิจรานซอมมอเตอรไซคและไดมีการพัฒนามาจนกลายเปนรานขาย

อะไหลรถมอเตอรไซคทั้งคาปลีกและคาสง ตอมาในป 2545 รานไดลงทุนเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ จนกลายเปนโรงกลึงที่

บริการครบวงจรเกี่ยวกับงานซอมมอเตอรไซค โดยรูปแบบการดำเนินกิจการแบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายขาย ฝายบัญชี ฝาย

ซอมบำรุงงานชางหรือโรงกลึง กลุมลูกคามีทั้งลูกคาขายปลีกขนาดเล็กซึ่งซื้อไปเพื่อขายตอ กลุมลูกคาที่เปนรานเปดบริการ

ซอมมอเตอรไซค และกลุมลูกคาที่เปนผูบริโภคทั่วไป (หนวยงานเอกชน ราชการ และประชาชนทั่วไป) ซึ่งในปจจุบันพบวา 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีสภาวะการแขงขันของรานจำหนายอะไหลมอเตอรไซคซอมบำรุงและโรงกลึง ในอำเภอสิชล มี

แนวโนมที่สูงขึ้นตามการเติบโตของตลาดยานยนตในประเทศไทย ผูบริโภคไดรับขอมูลตาง ๆ และมีตัวเลือกในการตัดสินใจ

มากขึ้นในการเขาไปใชบริการเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซค ซอมบำรุงและโรงกลึง ดังนั้นธุรกิจจึงจำเปนตองปรับตัวทางดานการ

บริหารและบริการเพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน และการเพิ่มยอดขายรวมไปถึงการรักษาสวนแบงทางการตลาด

ของธุรกิจของตน 

 การสำรวจทางการตลาดพบวา ราน JYY มีคู แขงทั ้งทางตรงและทางออม โดยคู แขงทางตรง คือ รานอะไหล

มอเตอรไซค ซอมบำรุงและโรงกลึง ทั้งในอำเภอสิชลและอำเภอใกลเคียง มีการขายตัดราคาเพื่อแยงสวนครองตลาดและมี

ปญหาสินคาลอกเลียนแบบ ซึ่งสินคาที่ทางรานใชเปนสินคาของแทที่เบิกจากศูนยบริการโดยตรง ซึ่งในทองตลาดมักพบสินคา

เลียนแบบไดงายและมีราคาที่ถูกกวา สวนคูแขงทางออม คือ บริษัทเจาของสินคาในปจจุบันไดใหตัวแทนออกไปตีตลาด อีกทั้ง

ผูประกอบการใชระบบการบริหารเเบบครอบครัว ไมมีการกำหนดโครงสรางการบริหารและหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

ขาดการวางระบบการทำงานที่ดีโดยเฉพาะระบบบัญชีการเงินตนทุนและระบบขอมูล ผูประกอบการขาดการวางแผนทาง

ธุรกิจไมมีการวางแผนถึงเปาหมายและประเด็นกลยุทธจึงสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดานลบตอ

บรรยากาศในการทำงานทำใหไมสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาทำงานดวยได ไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการ

ดำเนินงานที่ตอบสนองในการเปล่ียนแปลง มีเพียงเเคประสบการณจากการบริหารงานตลอดหลายปที่ผานมา 

 ผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับราน JYY สงผลใหกิจการมีรายไดที่ลดลงอยางตอเนื่องและทำใหลูกคาเขาใจวาทาง

รานขายสินคาที่แพง ลูกคาจึงตัดสินใจเลือกซื้อสินคากับคูแขงที่ขายสินคาลอกเลียนแบบคุณภาพต่ำ ทำใหสวนแบงทาง

การตลาดของรานลดลงและในสวนของการซอมบำรุงและโรงกลึง ลูกคามีทางเลือกมากขึ้น เชน การสงไปซอมที่กรุงเทพฯ

เนื่องจากมีราคาที่ไมแตกตางกันมาก ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา ในอนาคตอาจจะทำใหกิจการขาดสภาพคลอง 

และจากขอมูลรายไดผลประกอบการยอนหลัง 5 ป พบวารายไดมีแนวโนนลดลง โดยป 2559 รายไดจะอยูที่ 36 ลานบาท 

และรายจายจะอยูที่ 15 ลานบาท ป 2560 รายไดจะอยูที่ 42 ลานบาท รายจายจะอยูที่ 18 ลานบาท  ป 2561 รายไดจะอยูที่ 

30 ลานบาท รายจายจะอยูที่ 12 ลานบาท ป 2562 รายไดจะอยูที่ 27 ลานบาท รายจายจะอยูที่ 13 ลานบาท ป 2563 รายได
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จะอยูที ่ 25 ลานบาท รายจายจะอยูที ่ 13 ลานบาท ซึ่งเห็นไดวาป 2561 - 2563 มีรายไดที่ลดลงชัดเจน จากขอมูลผล

ประกอบการ คาใชจาย และกำไรของราน JYY ป 2559-2563 พบวากำไรมีแนวโนมลดลง โดยในป 2559 กำไรคิดเปน 58.3% 

ป 2560 กำไรคิดเปน 57.2% ป 2561 กำไรคิดเปน 60.0%  ป 2562 กำไรคิดเปน 51.9%  ป 2563 กำไรคิดเปน 52.0%  

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจและการกำหนดกล

ยุทธในการพัฒนาธุรกิจกรณีศึกษาราน JYY โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร 2) เพื่อศึกษาการศึกษา

ปจจัยสวนประสมการตลาดราน JYY 3) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการราน JYY 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเลือกซื้ออะไหล

มอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง-โรงกลึง 5) เพื่อศึกษากลยุทธในการพัฒนาธุรกิจ โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับในระยะ

ส้ันเพื่อใหรานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามที่ตองการ  ทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและกลับมาใชบริการ

ซ้ำ สามารถรักษาฐานลูกคาเดิม สวนแบงทางการตลาด และผลกำไรของทางรานไมใหนอยลงกวาที่เปนอยูในปจจุบันได 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในระยะกลาง มีการเติบโตทางธุรกิจและฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มขีดความสามารถของ

รานในการบริหาร ฐานลูกคา สวนแบงการตลาด และผลกำไรที่สูงขึ้น และในระยะยาวทำใหรานมีศักยภาพในการแขงขันกับ

คูแขงในตลาด มีแนวทางในการขยายกิจการใหมีขนาดใหญขึ้นและยังสามารถเพิ่มชองทางในการทำกำไรไดมากขึ้นอีกดวย 

เจาของธุรกิจสามารถบริหารงานไดอยางมีมาตรฐานเปนระบบมากขึ้น 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีประชากรศาสตร 

  Kotler (1998) ไดกลาววา เกณฑการแบงสวนตลาดผูบริโภค คือความพยายามในการเพิ่มความเที่ยงตรงตาม

เปาหมายของบริษัท ตัวแปรที่แตกตางจะถูกนำมาใชในการแบงสวนตลาด ผูบริโภค ตัวแปรของการแบงสวนตลาดหลัก อัน

ไดแก การแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตรประชากรศาสตร จิตนิสัย และพฤติกรรม เปนการแบงตลาดออกเปนกลุม ๆ อาศัยตัว

แปร อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติเปนเกณฑในการแบงสวนตลาด ปจจัยดาน

ประชากรศาสตรเปนปจจัยที่นิยมใชกันมากที่สุด เชนเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550) ที่มีความเห็นสอดคลองวา การ

แบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร (Demo graphic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ

ครอบครัว รายได และอาชีพ  

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Market mix 7 p) 

  สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่

กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด (ชดา

ภัทร ภัทรพานชิธนกิจ และคณะ,2563) สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจำหนาย (Place) 

การกำหนดราคา (Price) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 

7’Ps สวนประกอบทั้ง 7 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสำคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาด

แตละคนจะวางกลยุทธ 

 2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ 

  Peter, Paul, J and Jerry, C. Olson, (2002) กลาวว าการตัดสินใจซื ้อของผู บร ิโภคในการแกป ญหา 

(problem solving) เปนพื ้นฐานในการทำความเขาใจถึงการตัดสินใจซื ้อของผู บริโภค (consumer decision making) 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดงันี้ 1.การตระหนักถึงปญหา (problem recognition) 2.การหาขอสรุปของทางเลือกตาง ๆ 

(search for alternative solutions) 3.การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) 4.การตัดสินใจซื้อ (purchase 

decision) 5.การประเมินหลังการซื้อและการใช (post – purchase use) เปนการประเมินภายหลังจากการเลือกวาสินคานั้น 
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สามารถตอบสนองความตองการของตนไดมากนอยเพียงใดหากผูบริโภครูสึกพึงพอใจตอสินคาภายหลังการใช มักมีแนวโนมวา

จะเกิดการซื้อซ้ำ 

 2.4 แนวคิด ทฤษฎี Cause and Effect Diagram (กางปลา) 

  แผนผังสาเหตุและผลเปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไป

ไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) ซึ่งไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกา

วา  วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือผังกางปลาสิ่งสำคัญ คือ ตองทำเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 1.กำหนดประโยคปญหาที่หัวปลา 2.กำหนดกลุมปจจัยที่จะทำใหเกิดปญหานั้นๆ 3.ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต

ละปจจัย 4.หาสาเหตุหลักของปญหา 5.จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 6.ใชแนวทางการปรับปรุงที่จำเปนการกำหนดปจจัย

บนกางปลา คือ 1.M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 2.M - Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณอำนวยความ

สะดวก 3.M - Material  วัตถุดิบหรืออะไหล อุปกรณอื่นๆ ที่ใชในกระบวนการ 4.M - Method  กระบวนการทำงาน 

 2.5 แนวคิด ทฤษฎีความพึงพอใจ (satisfaction) 

  ชัยต ตันติวัสดากร (2556) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา คือ ความสุขและความพึงพอใจที่ผูบริโภค

ไดรับจากการบริโภคสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง และ วิมลสิทธิ์ หรยางกรู (2526 อางใน สุธาดา สนธเวช, 2551) ให

ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ทันศคติที่ดีหรือความรูสึกที่ดีของบุคคล เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของตนก็

จะเกิดความรูสึกที่ดีกับสิ่งนั้น มาสโลว ไดนำเสนอแนวคิดทฤษฎีลำดับขั้นความตองการ โดยกลาววา มนุษยจะถูกกระตุนให

เติมเต็มความตองการขั้นพื้นฐานในลำดับตนกอนที่จะมีพัฒนาความตองการนี้ออกไปจากดานลางสูดานบน ซึ่งคือความ

ตองการดานตางๆ เรียบลำดับดังนี้ 1.กายภาพ (Physiological) 2.ความปลอดภัย ความมั่นคง (Safety, Security) 3.ความรัก 

หรือการเปนเจาของ (Love, Sense of Belongings) 4.ความเคารพ (Esteem) 5.การบรรลุความหมายหรือความสมบูรณของ

ชีวิต (Self-actualization)  

 2.6 ทฤษฎีคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 

  การบริการ หมายถึง การทำงานอยางหนึ่งเพื่อตอบสนองความตองการคนอื่น ในพฤติกรรมมนุษยโดยยึดถือ

ความพอใจความตองการของผูรับบริการหรือลูกคาเปนหลัก (สมฤดี  ธรรมสุรัติ, 2554) สวนคุณภาพการบริการ (Quality 

service) คือ ความสามารถในการทำงานของพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ จิตตินันท  นันทไพบูลย, 2551 (อางถึงใน ปุณยภา 

พวงทับทิม,  2560) คุณภาพการบริการนั้นเปนเรื่องที่ลูกคาตองการจากการบริการและลูกคา รวมไปถึงความคาดหวังของ

ลูกคาที่ตองการจากการบริการ เกอรสัน  ริชารด,  2546 (อางถึงใน ปุณยภา  พวงทับทิม, 2560) และ กรอนรูซ (Gronroos, 

2559) ไดนิยามคุณภาพการบริการ คือ กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมซึ่งอาจอยูในสถานที่มีตัวตนหรือไมก็ตาม เกิดขึ้นขณะที่ผู

ใหบริการมีปฏิสัมพันธกับลูกคา หรือผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับระบบของการบริการ สรุปไดวา คุณภาพของการบริการและ

ความพึงพอใจนั้น เปนผลลัพธของการประเมินของผูบริโภคที่มีตอการบริการ โดยขึ้นอยูกับความแตกตางของการบริการที่

คาดหวังและการบริการที่ไดรับ ซึ่งตองสอดกลองกับความตองการของลูกคา ขึ้นอยูกับความสามารถการใหบริการลูกคา การ

บริการที่ลูกคาตองการและลูกคาเกิดความพึงพอใจหลังจากไดรับบริการแลว 

 2.7 แนวคิดทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการวิเคราะหสถานการณ  (swot analysis) 

  SWOT Analysis โดย SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซึ่งชวยกำหนดจุดแข็งและจุดออนจาก

สภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรค จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทำงาน

ขององคกร ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา ดังนี้ (ณรงควิทย แสนทอง , 

2551) จุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths) จุดดอยหรือจุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats)  
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 2.8 แนวคิดทฤษฎีการจัดทำกลยุทธ โดยเลือกใช Tows Matrix 

  TOWS Matrix เปนเครื่องมือทางธุรกิจที่ไดจากตอยอดกระบวนการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

และภายในของ SWOT Analysis) แลวมาทำการจับคูเขาดวยกันเพื่อใชหาความสัมพันธกันเพื่อทำสรางกลยุทธ (Strategy) ที่

เหมาะกับสถานการณนั้น ประกอบดวย กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงรับ (ST 

Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงปองกัน (WT Strategy)  

3. วิธีการศึกษา 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ และการกำหนดกลยุทธในการพัฒนา

ธุรกิจกรณีศึกษาราน JYY เปนศึกษาเชิงปริมาณ (Quantity Research) มีรายละเอียดและวิธีการดำเนินดังนี้  

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรและกลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษา คือ ผู ที ่มาใชบริการราน JYY 

เนื่องจากไมทราบจำนวนผูมาใชบริการผูศึกษาจึงใชวิธีกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบ

จำนวนประชากร ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนำมาประยุกต นำ

แบบสอบถามตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 

1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps)  สวนที่ 3 คุณภาพการใหบริการ สวนที่ 4 ความพึงพอใจในการซื้อ

และการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง-โรงกลึง ราน JYY 

  สวนการศึกษาอุตสาหกรรม ขอมูลเกี่ยวกับกลุมลูกคาเปาหมาย จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ สิ่งตีพิมพ ศึกษาและ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environmental Analysis) ซึ่งใชเครื่องมือในการวิเคราะหอุตสหกรรมของพอร

เตอร (Five Force Model) โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาและวิเคราะหสถานการณโดยการใชวิเคราะห Situational 

Analysis SWOT Analysis และทฤษฎี Cause and Effect Diagram นำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน 

และภายนอกของราน JYYและการประมวลผลจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาแกไขปญหาเกิดขึ้นโดยการจัดการทางกลยุทธ ซึ่ง

เลือกใชกลยุทธ Tows Matrix จากการวิเคราะห ทางเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น และเลือกใชกลยุทธ 

 3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อใชสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ในครั้งนี้ โดยนำแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาไปทำการทดสอบหาคาความเที่ยงตรง (Validity) จากผูเชี่ยวชาญ และหาความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีความคลายคลึงกับประชากรกลุม

ตัวอยาง คำนวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคา Cronbach’s Alpha เทากับ 0.7 ขึ้นไป 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลแบบภาคสนาม ผูวิจัยไดทำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง พรอม

ทั้งอธิบายสวนตางๆในแบบสอบถามและวิธีการตอบแกกลุมตัวอยาง ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง และผูวิจัย

จะรอรับแบบสอบถามกลับคืน ในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามมีขอสงสัย ผูวิจัยจะใหคำชี้แจงแกผูตอบแบบสอบถาม 

 3.6 วิธีการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหาคาความถี่ 

(Frequency) รอยละ(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 4.1 ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 64.1 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป รอยละ 51.8 

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 80,001 - 110,000 บาท รอยละ 34.6 ประเภทของการใชบริการสวนใหญ เปน รานบริการซอม

มอเตอรไซค รอยละ 80.7 ซึ่งสอดคลองกับ บุญมา อิ่มวิเศษ (2564) ที่ไดศึกษาสวนประสมการตลาดและพฤติกรรมการซื้อ
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อะไหลรถบรรทุกของลูกคา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูสอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ อายุ 

31-40  ป รายไดเฉล่ียตอเดือน 80,001 - 110,000 บาท 

 4.2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.18) เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานกายภาพ (คาเฉลี่ย = 4.23) รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 

4.22) ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.21) ดานผลิตภัณฑและดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย = 4.17) ชองทางการจัดจำหนายและดาน

บุคคลกร (คาเฉล่ีย = 4.14) ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ ชนิกานต พนมอุปถัมภ (2563) ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด

และสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้ออุปกรณชิ้นสวนและอะไหลรถจักรยานยนต พบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาด และสื่อสังคมออนไลนมีความสำคัญอยูในระดับมากทุกดาน อาจเนื่องจากทางรานประกอบธุรกิจมาหลายปและมี

ประสบการณทำใหปจจัยสวนประสมการตลาดอยูในระดับมาก 

 4.3 คุณภาพการใหบริการ พบวาคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.20) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา คุณภาพการใหบริการดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ (คาเฉลี่ย = 4.24) 

รองลงมาคือ การตอบสนองความตองการ (คาเฉลี่ย = 4.22) การใหความมั่นใจ (คาเฉลี่ย = 4.20) ความนาเชื่อถือ หรือ

ไววางใจได (คาเฉลี่ย = 4.17) และดานการดูแลเอาใจใส (คาเฉลี่ย = 4.15) ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐโรส วิจิตรรัตน 

(2562) ที่การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานซอมรถจักรยานยนต ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช

บริการรานซอมรถจักรยานยนต BIKEMAN คุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูระดับมาก  

 4.4 ความพึงพอใจในการซื้อและการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง-โรงกลึง ราน 

JYY  พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด (คาเฉล่ีย = 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี คาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดาน

การคนหาขอมูล (คาเฉลี่ย = 4.24) รองลงมาคือ ดานการตัดสินใจซื้อและดานการประเมินหลังการซื้อและใชบริการ (คาเฉล่ีย 

= 4.22) ดานการประเมินทางเลือก (คาเฉลี่ย = 4.20) และดานการประเมินทางเลือก (คาเฉลี่ย = 4.17) ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคลองกับ ปญญาพล จันผอง (2561) การศึกษาถึง ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโชวรูมรถยนต ในเขตภาค

กลางของประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกิจโชวรูมรถยนตใน เขตภาคกลางของประเทศ

ไทย โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเขารับบริการพึงพอใจกับโชวรูม รถยนตที่มีทำเลที่ตั้งที่

เหมาะสมงายตอการเขาใชบริการ บริการดวยความซื่อสัตยรวดเร็วและรอบคอบ พนักงานมีความ กระตือรือรนและมีความ

รับผิดชอบ โดยมีความรูความสามารถและเปนโชวรูมที่ไดรับรางวัลดานคุณภาพ รวมไปถึงการ เอาใจใสตอผูใชบริการและมี

การตรวจสอบความพึงพอใจกับผูเขามาใชบริการเสมอ 

 4.5 การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมจำหนอยอะไหลมอเตอรไซคซอมมอเตอรไซคและโรงกลึง

ครบวงจร ราน JYY ดวย Five forces Model พบวา อำนาจตอรองจากผูบริโภคมีสูงมาก เนื่องจากมีรานจัดจำหนอย

อะไหลมอเตอรไซคซอมมอเตอรไซคและโรงกลึงในตลาดเปนจำนวนมาก ทำใหอำนาจตอรองจากผูบริโภคมีสูง ดานอำนาจใน

การตอรองของซัพพลายเออรมีอำนาจตอรองไดในระดับปานกลาง ดานการคุกคามของผูประกอบการใหมต่ำ เนื่องจากการ

ตัดสินใจซื้ออะไหลมอเตอรไซคของกลุมลูกคา มีเปาหมายไมใชเพียงแตความคุมคาทางการเงินเทานั้นแตยังคำนึงถึงคุณภาพใน

การใหบริการ ดานภัยคุกคามจากสินคาทดแทนในธุรกิจบริการจำหนอยอะไหลมอเตอรไซค มีสินคาทดแทนหลากหลาย

ประเภท ทั้งอะไหลแท เทียม อะไหลนำเขาและอะไหลมือสอง ทำใหผูบริโภคหันไปเลือกซื้อสินคาทดแทนได ดานการแขงขัน

ภายในอุตสาหกรรมนับเปนการแขงขันที่สูงทั้งเรื ่องคุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑ และการใหบริการ ทางรานสรางความ

แตกตางดวยการใหบริการซอมมอเตอรไซคและโรงกลึงครบวงจร ดวยราคาที่ยอมเยาว และมีการรับประกันสินคาทุกชิ้น 

 4.6 การวิเคราะห SWOT Analysis ประเมินสถานการณของธุรกิจจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

พบวา จุดแข็ง (Strengths) ราน JYY เลือกใชอะไหลมอเตอรไซค ที่เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากกลุมลูกคา

และใชผลิตภัณฑที ่เปนแบรนดคุณภาพ จุดออน (Weaknesses) พนักงานที ่มีความสามารถและเชี ่ยวชาญในอะไหล
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มอเตอรไซคยังไมเพียงพอ โอกาส (Opportunities) เนื่องจากอะไหลรถมอเตอรไซค เมื่อมีการใชงานชิ้นสวนหลายชิ้นจะมีการ

สึกหลอหรือเส่ือมสภาพตามอายุและระยะทางการใชงาน อุปสรรค (Threats) ในกลุมตลาดเปาหมายมีคูแขงที่มีอยูเปนจำนวน

มากทั้งเปนรานจำหนายขนาดใหญที่อยูในเขตอำเภอสิชล หรือที่เปนหางสรรพสินคาและบริษัทในประเทศ โดยนอกจากจะ

แขงขันในเรื่องคุณภาพสินคา คุณภาพของการใหบริการ จุดสำคัญคือการแขงขันทางดานราคาที่รานคาขนาดเล็กจะมีความ

เสียเปรยีบ 

 4.7 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

  1) ดานผลิตภัณฑและราคา ราน JYY อดีตเปนเพียงรานซอมมอเตอรไซคขนาดเล็กดานชื่อเสียงเกีย่วกบัการขาย

อะไหลหรือโรงกลึงครบวงจรยังไมเปนที่รูจักมากนักเมื่อเทียบกับรานใหญในพื้นที่กิจการของทางราน และในสวนของราคาของ

สินคาทางรานไมไดผลิตอะไหลภายใตแบรนดของทางราน สินคาที่จัดจำหนายเปนการติดตอซื้อขายกับพารทเนอร หรือทาง

ซัพพลายเออรเปนคนสงสินคาใหทำใหราคาสินคาไมคงที่ เพราะตองขึ้นอยูกับราคาของผูผลิต 

  2) ดานการตลาดและการบริการ เนื่องดวยทางราน JYY ตั้งอยูบริเวณชุมชน ตำบลสิชล อำเภอสิชล บริเวณนั้น

มีผูประกอบการรานขายอะไหลเปนจำนวนมาก จึงทำใหเปนแหลงทำเลที่ไมคอยเหมาะสมเพราะมีคูแขงในบริเวณเดียวกัน

คอนขางมาก ทำใหสวนแบงการตลาดลดลง ในสวนของการตรวจสอบคลังสินคาซึ่งฝายขายจะเปนสวนที่รับผิดชอบเพียงฝาย

เดียวทำใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบสินคา  

  3) ดานบุคลากรและดานกายภาพ พนักงานภายในรานบางครั้งมีจำนวนไมเพียงพอตอการบริการลูกคาในชวงที่

มีลูกคาเปนจำนวนมาก ทำใหเกิดความผิดพลาดในการดูแลลูกคาบางสวน การจัดสินคาภายในราน จัดวางตามประเภทของ

สินคา ซึ่งเปนการจัดวางแบบใหเลือกดูงายแตไมมีความดึงดูดสินคาใหนาสนใจเพียงพอ 

  4) คุณภาพการใหบริการและความพึงพอใจ ทางรานยินดีฟงคำแนะนำและความคิดเห็นของลูกคาแตบางขณะ

ชวงที่ลูกคาเขามาใชบริการเปนจำนวนมาก อาจจะไมมีเวลาฟงเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซึ่งความไมพึงพอใจในสวน

นี้เปนปญหาตอทางรานในระดับหนึ่ง และอะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง-โรงกลึง ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางรานรับสินคาจากผูผลิตที่ไดมาตราฐานรองรับแตมีบางสวนของสินคาที่เปนสินคาจีน ซึ่งเปนสินคาราคาถูกเพื่อใหลูกคา

ไดเปรียบเทียบกอนการซื้อขาย สินคาบางสวนจึงไมไดมาตรฐานตามที่ควร 

 4.8 การวิเคราะห TOWS Matrix การกำหนดทางเลือกกลยุทธ โดยอาศัยขอมูลการวิเคราะห Five Force model 

และ SWOT Analysis พบวา กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ดวยการเปนตัวแทนจำหนายอะไหลของกลุมผูผลิตที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องของอะไหลรถมอเตอรไซคทำใหผลผลิตอยูในมาตรฐานเดียวกัน และซื้อตัวชางที่มีฝมือครอบคลุมงาน และ

สามารถทำงานไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากอำเภอสิชลมีโรงกลึงเพียงรานเดียวที่สามารถทำงานเกี่ยวกับมอเตอรไซคได กลยุทธ

เชิงแกไข (WO Strategy) ทำการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย ใชการประชาสัมพันธผาน Social Media เพื่อทำการ

ประชาสัมพันธใหตรงกับกลุมลูกคา บริหารระบบและขั้นตอนการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพและเสริมระบบงานที่สรางคุณคา

ตอธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความไมมั่นคงของเศรษฐกิจและการเมือง กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เพิ่มสินคา

ราคาประหยัดแตคุณภาพการใชงานที่ยังคงทน สินคาที่มีฐานการผลิตในไทยและผาน มอก. มีการชี้แจงขอดีและขอเสียของ

สินคา จัดทำแผนการจัดจำหนายโดยนำผลการสำรวจมาตั้งกลุมเปาหมายที่เพิ่มขึ้นตรงตามความตองการ มีการกำหนดเกณฑ

ประกันคุณภาพของสินคาใหมีความชัดเจน มีมาตรฐาน กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) สรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อให

ลูกคาเชื่อมั่นในชื่อเสียงของทางราน เพื่อรักษาลูกคาเกาและเพิ่มกลุมลูกคาใหม เพิ่มชองทางการจัดจำหนายที่หลายหลายมาก

ขึ้น 
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 4.9 แนวทางเลือกสำหรับการแกไขปญหา 

  ผลจากการศึกษาและการประเมินทางเลือก ทำใหกิจการตัดสินใจเลือกกำหนดกลยุทธ 2 แนวทาง คือ  กลยุทธ

เชิงแกไข (WO Strategy) แนวทางที่ 3 เนื่องจากทางกิจการมีชองทางการจัดจำหนายเพียงชองทางเดียวคือหนาราน ทำให

การประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับทราบขาวสาร โปรโมชั่นหรือกิจกรรมของทางรานผูบริโภคไมสามารถรับรูไดอยางทั่วถึง ซึ่ง

กลยุทธนี้ตอบโจทยปญหาของทางกิจการและสามารถเริ่มตนไดงาย คาใชจายไมสูง ผลตอบแทนดีและกลุมตลาดเปาหมาย

ไดรับรูการมีกิจการของทางราน เนื่องจากปจจุบันผูคนมักจะใหความสนใจกับสื่อ Social มากขึ้นจึงควรเพิ่มชองทางการจัด

จำหนายหรือโฆษณาในสวนนี้เพิ่มขึ้น และ 2กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) แนวทางที่ 1 ราน JYY มีอะไหลที่มีคุณภาพและ

การบริการซอมรถมอเตอรไซคจากผูเชี่ยวชาญ แตยังขาดการวางแผนการตลาดและพนักงานหรือชางที่ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการซื ้อสินคาในปจจุบันทำใหในสวนนี้สามารถเริ ่มงานหลังจากทำ กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ซึ่งการเพิ ่มการ

ตรวจสอบอะไหลสินคาทำใหลูกคาภักดีในธุรกิจอยางยั่งยืน เนื่องจากในชวงนี้มีผูสนใจในสินคาและการซอมบำรุงมอเตอรไซค

เพิ่มมากขึ้นจึงจำเปนที่ตองหาพนักงานหรือชางที่มีฝมือมาเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มาใชบริการ 

  

5.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการศึกษา  

  ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) โดยรวมอยูในระดับมาก คุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก 

ความพึงพอใจในการซื้อและการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง ราน JYY โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด สวนสาเหตุของปญหาพบวา ดานราคาสินคามีราคาไมคงที่ ดานการตลาดขาดการวางแผนดานการประชาสัมพันธ

และการบริการมีความลาชาในการตรวจสอบสินคา ดานบุคลากรและดานกายภาพ มีพนักงานภายในรานบางครั้งมีจำนวนไม

เพียงพอ ดังนั้นจึงควรกำหนดกลยุทธเชิงแกไข โดยการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับทราบขาวสาร โปรโมชั่นหรือกิจกรรม

ของทางราน และควรกำหนดกลยุทธเชิงรุก โดยการวางแผนการตลาดและพนักงานหรือชางที่มีฝมือมาเพิ่มเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาและเพิ่มการตรวจสอบอะไหลสินคาทำใหลูกคาภักดีในธุรกิจอยางยั่งยืน  

 5.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

  ในการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด คุณภาพการใหบริการและความพึง

พอใจเลือกซื้ออะไหลมอเตอรไซคและใชบริการซอมบำรุง-โรงกลึงราน JYY ควรมีการศึกษาความไดเปรียบทางการแขงขัน

เพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการศึกษาใหสามารถนำไปใชและเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอกิจการ 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน (Bitcoin) ของกลุมผูลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร 

AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT DECCISINS IN 

BITCOIN BY INVESTORS IN BANGKOK 
สุธีรา นวนิล0

1 และ ลลิตา หงสรัตนวงศ2 

Sutheera Navanil and Lalita Hongratanawong 

 

บทคัดยอ 
         งานวิจัยชิ้นนี้ไดนำเสนอผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน (Bitcoin) ของกลุมผู

ลงทุนในกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1 .ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินบิทคอยนของนัก

ลงทุน 2. ศึกษาการตัดสินใจการลงทุนในสกุลเงินบิทคอยนของนักลงทุน 3. ศึกษาเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการลงทุนกบั

การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด จากกลุม

ตัวอยางคือนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ใชโปรแกรบมทางสถิติสำเร็จรูปเปนเครื่องมือในการวิเคราหขอมูล โดยวิเคราะหสถิติ

เชิงพรรณนา, วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยนโดยใชการแจกแจงความถี่, คารอยละ และการวิเคราะหสถิติ

อนุมาน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน 

ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานขอมูลขาวสาร และดานสังคมและการเมือง มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล 

บิทคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID-19 
 

คำสำคัญ: บิทคอยน, ผูลงทุน, สกุลเงินดิจิทัล,  

 

Abstract 
         This research presents the results of a study of factors affecting Bitcoin investment decisions among 

Bangkok investors. The objectives of this study were 1. Study investor's investment behavior in Bitcoin 2. 

Study investor's decision to invest in Bitcoin 3. Comparison study between investment behavior and 

decision to invest in Bitcoin. bitcoin money This study uses a quantitative research method by distributing 

400 questionnaires from a sample group of investors in Bangkok. Use a ready-made statistical program as 

a tool for data analysis. Descriptive statistics were analyzed, Bitcoin investor behavior data were analyzed 

using frequency distribution, percentage, and inferential statistical analysis. The results of the study found 

that Characteristics of investment behavior and investment environment Person who has influence on 

investment objectives information and social and political aspects Affects the decision to invest in digital 

currency Bitcoin of retail investors in the situation of COVID-19 
 

Keywords: Bitcoin, Investors, Cryptocurrency 
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1. บทนำ 
 

  ในปจจุบันที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ในดานของการเงินนั้นก็มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นของ Fintech คือ

การผสมผสานของคำวา Finance และ Technology ซึ่งแปลตรงตัวไดวา เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเงิน เปนการประยุกต

ในธุรกิจดานการเงิน การธนาคาร และการลงทุน เพื่อเปนสินคา บริการ การแกปญหาทางการเงิน ทำใหการจัดการและการ

เขาถึงทางการเงินเปนเรื่องงายขึ้นดวยเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเงินมีจุดเริ่มตนจากการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชใน

ระบบงานของธนาคาร เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นพรอมกับความสามารถในการเขาถึงของบุคคลทั่วไปมากขึ้น โดยปจจุบันจะ

เห็นไดจากสมารทโฟนที่ถือเปน Disrupter แหงยุค ไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตผูคน เชน การคนหาศึกษาขอมูล การชำระ

เงิน การโอนเงิน หรือแมกระทั้งการลงทุนก็สามารถทำไดงาย ซึ่งผลจากการกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการเงิน ทำใหผูคนหัน

มาสนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้น โดยส่ิงที่คนนิยมลงทุน ไดแก ที่ดิน ทอง หุน กองทุน และของสะสมที่มีความสามารถในการทำ

กำไร เปนตน สกุลเงินดิจิทัลเริ่มตนจากการพัฒนาระบบโอนเงิน ใหไมมีตัวกลางในการตรวจสอบและบันทึกขอมูลการทำ

ธุรกรรม 

Cryptocurrency คือ สินทรัพยดิจิทัลประเภทหนึ่งที ่ตองอาศัยการเขารหัส โดยคำวา "Crypto" หมายถึง การ

เขารหัส และคำวา "Currency" หมายถึง สกุลเงิน การทำงานของเงินดิจิทัล Cryptocurrency สกุลตาง ๆ จะถูกบันทึกใน

ระบบที่เรียกวา "บล็อกเชน" (Blockchain) ซึ่งจะชวยบันทึกขอมูลวาใครเปนเจาของเหรียญสกุลเงินใดบาง โดยระบบบล็อก

เชนสามารถสงสัญญาณแจงขอมูลดังกลาวใหทุกคนในเครือขายรับรูได และระบบบล็อกเชนชวยใหการชำระเงินออนไลน 

รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ ระหวางบุคคล เปนไปอยางนาเชื่อถือ ปลอดภัย และรับรองความถูกตองได โดยไม

จำเปนตองมีคนกลางอยางธนาคารมาดำเนินการ สกุลเงินดิจิทัลที่รูจักกันดีที่สุดคือ "บิทคอยน" (Bitcoin) เปนสกุลเงินดิจิทัล

แรกของโลก บิทคอยนถูกสรางโดยนักพัฒนาดานซอฟตแวรผูใชนามแฝงวา Satoshi Nakamoto โดยจุดประสงคคือการสราง

สกุลเงินที่เปนอิสระจากรัฐบาลและธนาคาร สามารถสงหากันผานระบบอินเทอรเน็ตและมีคาธรรมเนียมที่ถูกบิทคอยนจึงถือ

วาเปนสกุลเงินดิจิทัลที่เกาแกที่สุดของโลก ซึ่งตลอดหลายปที่ผานมาบิทคอยนเขามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงลักษณะการ

ดำเนินธุรกรรมตาง ๆ ระหวางบุคคล สามารถตรวจสอบได จึงทำใหนักลงทุนรุนใหมหันมาสนใจลงทุนกับบิทคอยนมากขึ้น 

ปจจุบันตลาดการแลกเปลี่ยนบิทคอยนในประเทศไทยเริ่มเปนที่นิยม และมีผูใหบริการหลาย ๆ ที่เปดตัวกันมากขึ้น ทำให

ตัวเลือกสำหรับผูบริโภคนั้นมีมากขึ้นตามไปดวย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทำการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยน ของผูบริโภคกลุมผูลงทุน

ในสกุลเงินบิทคอยน ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการใชสกุลเงินบิทคอยน เนื่องจากกลุมผูลงทุน

ในสกุลเงินบิทคอยน เปนกลุมที่มีอัตราสวนในการใชเทคโนโลยี และมีความสามารถในการเรียนรูการใชงานไดเร็วที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1 .ศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในสกุลเงินบิทคอยนของนักลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาการตัดสินใจการลงทุนในสกุลเงินบิทคอยนของนักลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. ศึกษาเปรียบเทียบระหวางพฤติกรรมการลงทุนกับการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินบิทคอยนของนักลงทุนในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 นักลงทุนที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมกีารตดัสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัด

กรงุเทพมหานครแตกตางกัน 
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 สมมติฐานที่ 2 นักลงทุนที่มีพฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยนแตกตางกัน จะมีการตัดสินใจลงทนุบิทคอยนของผูลงทุน

ในจังหวัดกรงุเทพมหานครแตกตางกัน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการลงทุน 

อัญญา ขันธวิทย, 2546 ไดใหคำนิยามวา เงินลงทุน (Investment Capital) หมายถึง ทรัพยสินดีมูลคาตามราคา

ตลาดที่บุคคลหรือนิติบุคคลลงทุนและครอบครองอยู บุคคลหรือนิติบุคคลในที่นี้ หมายรวมถึง บุคคลทั่วไป บริษัท หางราน 

องคกรมูลนิธิ สถาบันตาง ๆ ตลอดจนองคกรและภาครัฐบาล ทรัพยสินตีมูลคาตามราคาตลาดที่บุคคลหรือนิติบุคคลลงทุนและ

ครอบครองอยู หมายรวมถึง ทรัพยสินที่แทจริงและมีตัวตนจับตองได เชนที่ดิน อาคาร ทองคำ เพชรนิลจินดา เครื่องประดับ

และอื่น ๆ ทรัพยสินทางการเงิน เชน เงินสด เงินฝาก บัตรเงินฝาก หลักทรัพยประเภทตาง ๆ ไดแก หุน พันธบัตร หุนกู เงิน

ลงทุนจึงมีความสำคัญและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) ที่สะทอนใหเห็นถึงความมั่งคั่งของประเทศ ระดับการ

ออมและการลงทุนของประเทศวาสูงหรือต่ำเพียงใด ประเทศที่มีการลงทุนมากยอมมีระดับความมั่งคั่งกวาประเทศที่มีการ

ลงทุนนอยกวา เงินลงทุนจึงเปนปจจัยที่มีความสำคัญที่สุดอยางหนึ่งของโลก ลักษณะเฉพาะของเงินทุน (Characteristics of 

Capital) มีลักษณะเฉพาะ 3 ประการดวยกัน คือ 

(1) เคล่ือนยายได (Mobile) โดยการถอนจากแหลงลงทุนหนึ่งไปยังแหลงลงทุนอื่น 

(2) ไวตอสิ ่งแวดลอม (Sensitive) กลาวคือ เมื ่อมีเหตุการณใดเกิดขึ ้น ก็จะมีผลกระทบตอการ ตัดสินใจ

เคล่ือนยายเงินลงทุนของนักลงทุน 

 (3) เปนทรัพยากรที่ขาดแคลน (Scare) หมายถึง ประเทศตองการเงินลงทนุ ในขณะทีจ่ำนวนเงินลงทุนมจีำนวน

จำกัด เงินลงทุนจะโยกยายจากแหลงลงทุนที่หนึ่งใหอตัราผลตอบแทนต่ำกวาหรือมีความเส่ียง สูงกวาไปยังแหลงลงทนุที่มี

ความมั่งคงและมีโอกาสในการทำกำไรมากกวา หรือมรีะดับความเส่ียงต่ำกวาเสมอ แหลงลงทุนทีเ่ปนที่ชืน่ชอบของนักลงทุน

และเปนแหลงที่เงินลงทุนมักจะเคล่ือนยายไปสู ไดแก แหลงลงทุนในประเทศทีม่ีความเส่ียงต่ำ (Country Risk) เชน ประเทศที่

มีแนวโนมทางเศรษฐกิจดีมรีัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมือง กจิกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activities) ไมถูกทางการ

ควบคุมจนเกินควร (Over-Regulated) จนขาดความยืดหยุน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุน และสำคัญที่สุด คือ มีโอกาสใน

การทำกำไรจากการลงทุน และมีเครื่องมือเพือ่ชวยบรหิารความเส่ียงไดครบถวน 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

Boeree, 2006 ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาสโลว เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของ

มนุษย ซึ่งกำหนดโดยนักจิตวิทยาชื่อ มาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย 

มาสโลวมองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลำดับขั้น จากระดับต่ำสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความตองการในระดับ

หนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอื่นในระดับที่สูงขึ้นตอไป  

(1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด 

เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ำดื่ม การพักผอน เปนตน 

(2) ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or Safety Needs) เมื ่อมนุษยสามารถตอบสนองความ

ตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงขึ้นตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงในชีวิตและหนาที่การงาน 
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(3) ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance Needs) เปน

ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความ

ตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน 

(4) ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความตองการการไดรับการยก

ยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 

(5) ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความ

ตองการที่จะทำทุกส่ิงทุกอยางไดสำเร็จ ความตองการทำทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

สมยศ นาวีการ, 2545 ไดกลาววาการตัดสินใจไมไดเปนเรื่องที่งายเลย แตอยางไรก็ตามวิธีการที่มีระบบสามารถชวย

ใหการตัดสินใจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีการประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การระบุปญหาและการพิจารณาสาเหตุของปญหา   

ขั้นที่ 2 การสรางทางเลือกแกไขปญหาและการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  

ขั้นที่ 3 การดำเนินการตัดสินใจและการติดตามผล 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทำการคนหาการซื้อการใชประเมินผล

การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือการศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและ

การกระทำของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และการใชสินคา 

  สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา หรือบริการ 

โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอน และหลังการกระทำตาง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพอใจ และ

ความตองการของบุคคล 

 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 กษิดิศ สังสีเพชร, 2564 ไดทำการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 

เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร(3) เพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงิน

ดิจิทัล และทัศนคติของประชาชนในการใชสกุลเงินดิจิทัล ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตาง

จะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมตางกันสวนนักลงทุนใน เขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุน

ในสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมไมตางกันในสวนปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และปจจัยดานทัศนคติของประชาชนใน

การใชสกุลเงินดิจิทัลดาน การรับรูประโยชน ดานการรับรูความเส่ียงทัศนคติดานอิทธิพลทางสังคมทัศนคติดานความปลอดภัย

ทัศนคติ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และทัศนคติดานความรูมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนัก ลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร ในสวนปจจัยดานการรับรูเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและปจจัยดานทัศนคติของ ประชาชนในการใชสกุลเงิน
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ดิจิทัล ดานการรับรูความงายในการใชงานดานการรับรูมูลคาตามราคาทัศนคติ ดานความเชื่อมั่นไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุน

ในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ภัททิยา เพ็งประไพ, 2564 ไดทำการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) 

ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID-19 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของ นักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID -19 (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID -19 จำแนกตามปจจัยประชากร (3) เพื่อศึกษา

ลักษณะพฤติกรรมการ ลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน 

(Bitcoin) ของนักลงทุน รายยอย ในสถานการณCOVID -19 กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนรายยอย จำนวน 400 

คน เครื่องมือ วิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา นักลงทุนรายยอย ที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

ทำใหการตัดสินใจ ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID -19 ตางกัน และ

นักลงทุน รายยอยที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนกัลงทุนราย 

ยอย ในสถานการณ COVID -19 ไมตางกัน นอกจากนี้ ลักษณะพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุนดาน

บุคคลที่มีอิทธิพลในการลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานขอมูลขาวสาร และดานสังคมและการเมือง มีผล ตอการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID-19 และ ลักษณะ

พฤติกรรมการลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุน ดานเศรษฐกิจ ดานความรูและนวัตกรรม และดานความ เส่ียง ไมมีผลตอ

การตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID-19 
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ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ดานประชากรศาสตร 

1. เพศ    

2. อายุ    

3. การศึกษา  

4. อาชีพ  

5. รายไดตอเดือน  

6. สถานะภาพ 

พฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยน 

1. ความถี่ในการใชงาน 

2. ชองทางการรับรูขาวสาร 

3. ชองทางในการใชบริการ 

4. สกุลเงินที่ลงทุน 

การตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1. ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง 

2. ปจจัยดานความรูความเขาใจในการลงทุนบิท

คอยน 

3. ปจจัยทางดานเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีนัก

ลงทุนใชสงคำสัง่ซ้ือขาย 

4. ปจจัยดานเวลาของผูลงทุน 
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3. วิธีการศึกษา 
      

การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยการ

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลแบบสอบถามออนไลน โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา และทดลองใช จำนวน 30 ชุด  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูลงทุนบิทคอยนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ไดแก เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ โดยใหผูตอบทำเครื่องหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กำหนดใหใน

แบบสอบถาม โดยลักษณะคำถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Multiple Choice) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยน ไดแก 1. ความถี่ในการใชงาน ชองทางการรับรู

ขาวสาร ชองทางในการใชบริการ และ สกุลเงินที่ลงทุน โดยผูตอบทำเครื่องหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กำหนดใหใน

แบบสอบถาม โดยลักษณะคำถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Multiple Choice) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยใชคำถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  5 ระดับตามแบบของ Likers (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซ่ึง

ใหคาน้ำหนักคะแนนของขอคำถามในแบบสอบถามดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

          ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

           ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

           ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

           ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยมาก 

กลุมตัวอยางนักลงทุนในบิทคอยน ที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่

แนนอน จึงใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยมีขนาดกลุมตัวอยาง

อยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง วิเคราะห

ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใช โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  

1. การวิเคราหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และสถานภาพ 

โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยนโดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และ

คารอยละ (Percentage) 

1.3 วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนบิทคอยน โดยนำขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทาง

สถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนำเสนอขอมูลใน

รูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการศึกษา 

2. การวิเคราหขอมูลสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

โดยใชสถิติ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม และวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม 
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.0และนอยที่สุดคือเปนเพศชายจำนวน 164 

คน คิดเปนรอยละ 41.0 มีอายุ 21-30 ป  จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.7 และนอยที่สุดคืออายุ 51 ปขึ้นไปจำนวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 1.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 และนอยที่สุดคือ ระดับปริญญา

เอก จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 และนอยที่สุดคือ 

วางงาน/ยังไมไดทำงาน จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 กลุมตัวอยางมีสถานภาพ โสด จำนวน 310 คน คิดเปนรอยละ 

77.5 นอยที่สุดคือ สถานภาพ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 

2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูลงทุนบิทคอยน 

กลุมตัวอยางสวนใหญใชงาน 8-15 วันตอเดือน จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 และนอยที่สุดคือ ใชงานทุกวัน 

จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 รูจักบิทคอยนจาก เพื่อน/คนรูจักแนะนำ จำนวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 และนอย

ที่สุดคือ จากการคนหาจากเว็บคนหา จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 ใชบิทคอยผาน Bitkub จำนวน 230 คน คิดเปน

รอยละ 57.5 และนอยที่สุดคือ ชองทางอื่นๆ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 นอกจากบิทคอยนแลวกลุมตัวอยางใชเงินสกุล

ดิจิทัลสกุล Ethereum จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และนอยที่สุดคือ สกุลอื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.5 

3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู

ในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.66 เมื่อจำแนกเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ปจจัยดานเวลาของผู

ลงทุน อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ ปจจัยดานการยอมรับความเสี่ยง ที่คาเฉลี่ย 3.68 และปจจัยที่มีระดับ

ความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ปจจัยทางดานเครื่องมือหรืออุปกรณที่นักลงทุนใชสงคำสั่งซื้อขาย ที่คาเฉลี่ย 3.29 จำแนกตามปจจัย

ดานการยอมรับความเสี่ยง โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.68 เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็น

สูงสุดคือ ในขอ “ทานคิดวาการมีประสบการณในการลงทุนมากอน จะทำใหการลงทุนงายขึ้น” อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 

3.29 รองลงมาคือ ในขอ “ทานคิดวาความผันผวนของราคาบิทคอยนมีผลตอการเลือกใชงาน” ที่คาเฉลี่ย 4.15 และขอที่มี

ระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ในขอ “ทานมีความกังวลวาจะถูกโจรกรรมทางการเงินจากการใชบิทคอยน” ที่คาเฉลี่ย 2.62 

จำแนกตามปจจัยดานความรูความเขาใจในการลงทุนบิทคอยน โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย .800 เมื่อจำแนกเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ในขอ “ทานยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนบิทคอยนเปนอยางด”ี 

อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.74 รองลงมาคือ ในขอ “บิทคอยนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงิน” ที่

คาเฉลี่ย 3.61 และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ในขอ “ทานศึกษาบิทคอยนเปนอยางดี” ที่คาเฉลี่ย 3.42 จำแนกตาม

ปจจัยทางดานเครื่องมือหรืออุปกรณที่นักลงทุนใชสงคำสั่งซื้อขาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉลี่ย 3.29 เมื่อจำแนก

เปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ในขอ “ทานรูสึกวาบิทคอยนชวยลดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน

ได” อยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.62 รองลงมาคือ ในขอ “ทานมีเวลาในการลงทุน” ที่คาเฉลี่ย 3.49 และขอที่มีระดับความ

คิดเห็นต่ำที่สุดคือ ในขอ “ทานมีความกังวลวาบิทคอยนจะสูญหายไปเมื่อเก็บไวเปนเวลานาน” ที่คาเฉลี่ย 2.98 จำแนกตาม

ปจจัยดานเวลาของผูลงทุน โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 4.10 เมื่อจำแนกเปนรายขอพบวา ขอที่มีระดับความคิดเห็น

สูงสุดคือ ในขอ “แอพมีความนาเชื่อถือและมีชื่อเสียง” อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 4.26 รองลงมาคือ ในขอ “คาธรรมเนียมใน

การซื้อขายมีผลตอการเลือกใชงาน” ที่คาเฉลี่ย 4.20 และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ในขอ “มีเครื่องมือชวยในการ

วิเคราะหใหใช” ที่คาเฉล่ีย 3.78 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

 
 จากการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กษิดิศ สังสีเพชร (2564) ไดทำการศึกษาการ

ตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมตางกัน และการ

พิสูจนสมมติฐานผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการลงทุนในบิทคอยน ประกอบดวย ความถี่ในการใชงาน การรับรูขอมูล

ขาวสาร และการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆ แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจลงทุนบิทคอยนของผูลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน ชองทางการใชงานที่แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจลงทุนบิทคอยน

ของผู ลงทุนในจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัททิยา เพ็งประไพ (2564) ได

ทำการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ 

COVID-19 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะพฤติกรรมการลงทุนและปจจัยแวดลอมในการลงทุน ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการ

ลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานขอมูลขาวสาร และดานสังคมและการเมือง มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงิน

ดิจิทัล บิตคอยน (Bitcoin) ของนักลงทุนรายยอย ในสถานการณ COVID-19 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เชน ปจจัยการดานการใชงาน ปจจัยทางการตลาดบิตคอยน กฎหมายการคาโดยใชงานบิท

คอยน เปนตน เพื่อนำขอมูลมาปรับปรุงเพื่อที่จะสามารถนำขอมูลมาใชประโยชนทางดานการตลาดไดตรงกับกลุมเปาหมาย

มากยิ่งขึ้น 

2. ประชากรที่ศึกษาครั ้งนี ้เปนเพียงกลุ มนักลงทุนในกรุงเทพมหานครเทานั ้น ซึ ่งถาตองการขอมูลที ่มีความ

หลากหลายมากขึ้น ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาครั้งตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเพิ่มกลุมขนาดประชากร จาก

ของเดิมเปนเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความหลากหลาย 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันในงาน

ของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

The Relationship between Antecedents and Consequences of Work Engagement 

with Work Engagement of Personnel in the Department Anesthesiology,  

Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
. 

สุนิษา ปองภักดี0

1 และทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Sunisa Pongpakdee and Tipvanna Ngarmsak 

  

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ไดแก คุณลักษณะงาน ทรัพยากรใน

งาน ทรัพยากรบุคคล 2) ความผูกพันในงานของบุคลากร 3) ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงาน ไดแก ความพึงพอใจใน

งานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล  4) ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานกับ

ความผูกพันในงานของบุคลากร และ5) ความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของ

บุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชแบบสอบถาม มีกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน วัด

คุณลักษณะงาน 6 ขอ วัดทรัพยากรในงาน ไดแก ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 8 ขอ ดานการรับรูการสนับสนุนจาก

ผูบังคับบัญชา 4 ขอ วัดทรัพยากรบุคคลไดแก ดานการรับรูความสามารถในตนเอง 6 ขอ ดานการมองโลกในแงดี 3 ขอ วัด

ความผูกพันในงาน 3 ดานโดยการใช UWES-9 วัดความพึงพอใจในงาน 3 ขอ และวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

ที่มุงสูบุคคล 4 ขอ ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะงาน การรับรูการสนับสนุนจากองคกร การมองโลกในแงดีมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความผูกพันในงาน และความผูกพันในงานดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงานและดานความจดจอมุงมั่นใหกับ

การทำงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพงึพอใจในงาน  ความผูกพันในงานดานความทุมเทใหกับการทำงานมีความสัมพนัธ

เชิงบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล  

 

คำสำคัญ: ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน, ความผูกพันในงาน, ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงาน  

 

Abstract 
The objectives of this study were to study, 1) the antecedents of work engagement as job 

characteristics, job resources and personal resources, 2 ) work engagement, 3 ) consequences work 

engagement as job satisfaction and organizational citizenship behavior individuals, 4 )  the relationship 

between antecedents of work engagement  and work engagement, and 5)  the relationship between work 

engagement and consequences work engagement of the personnel in Department Anesthesiology, Faculty 

of Medicine, Khon Kaen University. Questionnaires were used with 1 0 0  samples. Measured job 
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characteristics 6 items, perceived organizational support 8 items and  perceived supervisor support 4 items 

of job resources, self-efficacy  6 items and  optimism 3 items of personal resources, job satisfaction 3 items 

and organizational citizenship behavior-individuals 4  items. Work engagement of 3  dimensions: vigor, 

dedication and absorption were measured with UWES-9scale. Results find that job characteristics, perceived 

organizational support and optimism are positive related to work engagement. The vigor and dedication 

are positive related to job satisfaction. And finally the absorption is positive related to organizational 

citizenship behavior-individuals.  

 

Keywords: Antecedents of work engagement, Work engagement, Consequences of work engagement 

 

1. บทนำ 

 

      บุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งจัดเปนทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาทสำคัญตอกระบวนการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของไทย (Khunthar, 2014) ความผูกพันในงานสามารถสรางความแตกตางในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร

และยังเปนปจจัยที่ชวยทำใหการปฏิบัติงานของตัวบุคคลและองคกรดีขึ้น สามารถทำใหการติดตอประสานงานมีประสิทธิภาพ

และมีความเชื่อมั ่นวาตนเองสามารถรับผิดชอบการทำงานไดอยางดี (Gonzelez-Roma, Schaufeli, Bakker, & Lloret, 

2006)  

      งานบริการทางวิสัญญีเปนการใหบริการผูปวยทีม่ารักษาและทำการผาตัดกับโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยมีวัตถุประสงค

ใหผูปวยไดรับความปลอดภัยจากการผาตัดและการระงับความรูสึก จากสภาพงานในปจจุบันพบวา อัตราการเขารับการ

บริการของผูปวยเพิ่มสูงขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงจำเปนตองขยายหองผาตัดเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณผูปวยที่สูงขึ้น ซึ่งปญหา

ดังกลาวสงผลใหบุคลากรทีมวิสัญญีมีปริมาณงานในการดูแลผูปวยที่เพิ่มมากขึ้น บางรายผูปวยตองใชระยะเวลาในการผาตัดที่

ยาวนานเนื่องจากความซับซอนของโรค ทำใหบุคลากรตองอยูกับผูปวยนอกเวลาราชการมากขึ้น อีกทั้งงานของบุคลากรทีม

วิสัญญีเปนงานที่ดูแลผูปวยที่อยูในภาวะวิกฤตและตองเผชิญกับแรงกดดันจากงาน มีผลทำใหบุคลากรทีมวิสัญญีเกิดความตึง

เครียด เหนื่อย ออนลา ทอแท ไมมีกำลังใจ การรับรูความสามารถในตนเองลดลง ผูกพันใหกับงานนอยลงและการปฏิบัติงาน

ไมเต็มประสิทธิภาพ  

      ดังนั้นผูศึกษาในฐานะวิสัญญีพยาบาลซึ่งเปนบุคลากรจึงมีความสนใจศึกษา 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน 

ไดแก คุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน ทรัพยากรบุคคล 2) ความผูกพันในงานของบุคลากร 3) ปจจัยที่เปนผลจากความ

ผูกพันในงาน ไดแก ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล 4) ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานกับความผูกพันในงานของบุคลากร และ5) ความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับ

ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อให

ผูบริหารขององคกรสามารถนำมาใชเปนการวางแผน กำหนดกุลยุทธพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรัก ผูกพัน พึงพอใจแก

งาน และธำรงรักษาบุคลากรในองคกรอันเปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาใหอยูคูกับองคกรใหยาวนานที่สุด 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันในงาน 
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       Schaufeli and Bakker (2010) กลาวถึงความผูกพันในงานเปนสภาวะทางดานจิตใจในเชิงบวกตอการทำงานที่ชวยเขา

มาเติมเต็มใหกับพนักงานสงผลตอการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังกลาวถึงบุคคลที่มี

ความผูกพันในงาน จะมีองคประกอบคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ดาน ไดแก 1) ความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน (Vigor)  หมายถึง 

พนักงานจะทำงานอยางขยันขันแข็งเต็มกำลังความสามารถของพนักงาน เมื่อเผชิญปญหาและอุปสรรคในงานจะไมยอทอกับ

การทำงาน 2) ความทุมเทใหกับการทำงาน (Dedication) หมายถึง พนักงานจะยอมเสียสละใหกับการทำงานอยางลนเหลือ

หรือเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ 3) ความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน (Absorption) หมายถึง การทำงานของพนักงานที่มี

จิตใจมุงมั่นอยูกับงานที่ทำอยางเต็มที่ไมรูสึกตัววาเวลาการทำงานผานไปอยางรวดเร็ว และเสนอวาแนวคิดความยึดมั่นผูกพัน

ในงานเปนส่ิงตรงขามกับความเหนื่อยหนายของงาน 

        เครื่องมือที่ใชวัดความผูกพันในงาน คือ Utrecht Work Engagement Scale (UWES) แบบวัดฉบับเต็มประกอบไป

ดวยคำถามทั้งหมด 17 ขอ ภายหลังมีการปรับปรุงแบบวัดใหมเปนฉบับยอเหลือคำถามเพียง 9 ขอ (Schaufeli, Bakker and 

Salanova , 2006) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีปจจัยที่สงผลตอความผูกพนัในงาน 

 

       2.2.1 คณุลักษณะงาน 

       Saks (2006) ไดกลาวถึงคุณลักษณะงานวาเปรียบเสมือนแรงจูงใจที่ชวยใหพนักงานมีความตั้งใจที่จะทำงานและพึง

พอใจแกงาน อันเปนผลจากการที่พนักงานไดรับรูวาการทำงานนั้นไดมีการยอมรับและมีคุณคาที่สงผลตอทางดานจิตใจใหแก

พนักงานจนเกิดความผูกพันในงาน และยังไดกลาววาคุณลักษณะงานมีองคประกอบดวยกัน      5 ประการ โดยอิงจาก

แบบจำลองของ Hackman and Oldham (1980) ไดแก ความหลากหลายของทักษะ การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในงาน 

ความสำคัญใหกับการทำงาน การมีอิสระตัดสินใจใหกับการทำงาน และผลการสะทอนกลับของการทำงาน  

       2.2.2 ทรัพยากรในงาน 

       1) การรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

          Rhoades, Eisenberger, and Armeli (2001) ไดกลาววาการรับรู การสนับสนุนจากองคกรเปนความเขาใจและ

ความรูสึกของพนักงานที่รับรูไดวาองคกรใหความสำคัญแกพนักงานจากการไดรับความชวยเหลือ การเอาใจใสและยังเปน

ปจจัยที่สงผลลัพธในเชิงบวกที่ชวยใหพนักงานมีสวนรวมกับการทำงานและเกิดความทุมเทใหกับองคกรเสมือนเปนภาระหนาที่

ของตนทำใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค 

       2) การรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

          Saks (2006) ไดกลาววาหากพนักงานมีการรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาจะสามารถสงผลลัพธในเชิงบวกที่ชวย

ใหพนักงานเกิดการมีสวนรวมกับงานจนเกิดความผูกพันในงานและความผูกพันตอองคกรอันเปนผลใหเกิดความพึงพอใจใน

งานและทำใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได 

       2.2.3 ทรัพยากรบุคคล 

       Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, and Schaufei (2009) ไดกลาวถึงทรัพยากรบุคคลเปนพฤติกรรมของตัว

บุคคลที่มีอยูที่สามารถควบคุมการทำงานใหกับตนเองได จากการศึกษาไดพบวา การมองโลกในแงดีเปนสื่อกลางเชื่อมโยง

ระหวางทรัพยากรในงานกับความผูกพันในงาน อีกทั้งยังสามารถสงผลทางออมใหกับประสิทธิภาพขององคกรและทรัพยากร

บุคคล ไดแก การนับถือตนเอง (Self-esteem) การมองโลกในแงดี (Optimism) และการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-

efficacy) ดังนั้นมีการยอมรับวาทรัพยากรบุคคลถือไดวาสำคัญที่สุดของความผูกพันในงานและทรัพยากรในงาน 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงาน 

 

       2.3.1 ความพึงพอใจในงาน 

       Greenberg and Baron (2013) ไดใหความหมายตอความพึงพอใจในงานวาเปนความรูสึกและทัศนคติของพนักงานที่มี

ในเชิงบวกหรือเชิงลบโดยมีความสัมพันธไปกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ อีกทั้งยังเปนการตอบสนองทางดาน

อารมณที่มีตอการทำงานที่ไดรับ ผานทางการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เงินเดือน บรรยากาศการทำงาน ลักษณะ

งาน ความมั่นคง สวัสดิการตางๆ การไดรับการสนับสนุนจากองคกรเพื่อนรวมงาน และส่ิงแวดลอมความปลอดภัย 

       2.3.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล 

       Lee and Allen (2002) ไดใหความหมายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุ งสู บุคคลวาเปนอารมณและ

พฤติกรรมในเชิงบวกที่บุคคลมีตอเพื่อนรวมงาน เชน การใหความรวมมือในการทำงานและชวยเหลือแนะนำเพื่อนรวมงาน 

 

2.4 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ  

 

       ชูชัย สมิทธิไกร และพงษจันทร ภูษาพานิชย (2560) ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตองานและความ

ผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชแบบสอบถามวัดระดับความผูกพันตองาน โดยใชแบบวัด UWES-9 

และกับขอคำถามวัดความผูกพันตอองคการดวยกัน 9 ขอ และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบลำดับชั้น ผลการวิจัยไดพบวาโดยภาพรวมบุคลากรมีระดับความผูกพันตองานและความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตองานอยางมีนัยสำคัญ ไดแก แนวโนมเอียงทางบวก ลักษณะงาน ความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน และการบริหารจัดการขององคกร ในสวนของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสำคัญ ผลที่ได

เหมือนกับปจจัยที่มีอิทธิพลตองานและมีปจจัยที่เพิ่มเติม ไดแก การบังคับบัญชาของหัวหนาและส่ิงที่ไดรับจากองคการ   

        เซื่อง หวัน มิน, ฐิตินันท อัคคะเดชอนันต, และบุญพิชชา จิตตภักดี (2562) ทำการศึกษาการรับรูความตองการงานและ

ทรัพยากรในงาน ความสัมพันธของความตองการงานกับความผูกพันในงานของพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิ จังหวัดทานเฮา 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดความตองการของงานและทรัพยากรในงาน (JDRS) 

และแบบวัดความผูกพันในงานทั้งหมด 9 ขอ (UWES) ผลการศึกษาไดพบวาความตองการของงาน ทรัพยากรในงานและความ

ผูกพันในงานตอการรับรูของงานพยาบาลมรีะดับปานกลาง ซึ่งความตองการงานไมมีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน และ

ทรัพยากรในงานมีความสัมพันธในเชิงบวกระดับปานกลางกับความผูกพันในงาน 

       ชัยวัฒน โพธิ์รอย และทิพยวรรณา งามศักดิ์ (2563) ไดศึกษาระดับและความสัมพันธของทรัพยากรในงาน ทรัพยากร

บุคคลและความผูกพันในงานของพนักงานธนาคาร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยใชแบบวัดความผูกพัน

ในงานทั้งหมด 9 ขอ (UWES) และหาความสัมพันธดวยสมการถดถอยเชิงเสน ผลการศึกษาพบวา ระดับความผูกพันในงานอยู

ในระดับบอย ทรัพยากรในงานดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ดานทักษะหลากหลายของงาน ดานการสนับสนุนทาง

สังคมและทรัพยากรบุคคลดานการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงาน 

       Vorina, Simonic, and Vlasova (2017) ไดทำการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันในงานกับ

ความพึงพอใจในงานของพนักงานภาครัฐและเอกชนในสโลวีเนีย มีเครื ่องมือวิจัยวัดความยึดมั่นผูกพัน  ในงาน โดยใช

แบบสอบถามของ UWES-9 กับขอคำถามวัดความพึงพอใจดวยกัน 8 ขอ และหาความสัมพันธระหวางความยึดมั่นผูกพันใน

งานกับความพึงพอใจดวยสมการถดถอยเชิงเสน (Linear regression) ผลการวิจัยยืนยันวาความสัมพันธระหวางความยึดมั่น

(
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ผูกพันในงานของพนักงานกับความพึงพอใจในงานเปนไปในทางบวก และหากความยึดมั่นผูกพันในงานสูงขึ้นจะสงผลทำให

ความพึงพอใจของพนักงานสูงขึ้นตามไปดวย 

       De Simone, Planta, and Cicotto (2018) ไดทำการศึกษาพยาบาลในดานความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน ในงาน 

การรับรูความสามารถของตนเองและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาล 2 แหงทางภาคใตประเทศอิตาลี โดยใช

แบบสอบถามของ UEWS-9 ผลการศึกษาไดพบวา ระดับความผูกพันในงานอยูในระดับบอยมาก ดานความพึงพอใจในงาน

ของพยาบาลอยูในระดับเห็นดวย และผลของความสัมพันธความผูกพัน              ในงาน ความพึงพอใจในงานของพยาบาล

และการรับรูความสามารถของตนเองมีความสัมพันธเชิงบวกและมีความสัมพันธเชิงลบกับความตั้งใจในการลาออกจากงาน 

 

2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา  

 

       สมมติฐานที่ 1 (H1) คุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน ทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธกับความผูกพันในงาน       

       สมมติฐานที่ 2 (H2) ความผูกพันในงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรที่มุงสูบุคคล แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังรายละเอียดรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานกับความ

ผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

       ประชากรและกลุ มต ัวอยางที ่ เล ือกใชในการศึกษา คือ บุคลากร ภาควิชาว ิส ัญญีว ิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจำนวน 181 คน ซึ่งขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการคำนวณจากสูตร Cochran ในป ค.ศ.1997 

ปรับสูตรขนาดกลุมตัวอยางเกินรอยละ 5 ของประชากร (Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001) และ              เพื่อให

เหมาะสมกับการวิเคราะหการหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficients)    ผูศึกษาจึงปรับ

จำนวนขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของ Green (1991) ดังนั้นไดกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 

       ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบไปดวยแบบสอบถาม 9 สวน ดังนี้ 

       สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ตำแหนงการทำงานและ

อัตราเงินเดือน โดยใชมาตรวัดแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
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       สวนที่ 2 ถึง 6 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร โดยทำการวัดคุณลักษณะ

งาน 6 ขอ ใชมาตรวัด 7 ระดับ โดยมีระดับของประสบการณ 1 คือ นอยที่สุด และ 7 คือ มากที่สุด วัดทรัพยากรในงาน ไดแก ดาน

การรับรูการสนับสนุนจากองคกร 8 ขอ ดานการรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 4 ขอ ใชมาตรวัด 5 ระดับ โดยมีระดับความ

คิดเห็น 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง ซึ่งดัดแปลงมาจาก Saks (2006) วัดทรัพยากรบุคคลไดแก ดานการ

รับรูความสามารถในตนเอง 6 ขอ ใชมาตรวัด 7 ระดับ โดยมีระดับความคิดเห็น 1 คือ ไมถูกตองอยางมาก และ 7 คือ ถูกตองอยาง

มาก ซึ่งดัดแปลงมาจาก Romppel, Herrmann-Lingen, Wachter, Edelmann, and Düngen et.al (2013) ดานการมองโลกใน

แงดี 3 ขอ ใชมาตรวัด 7 ระดับ โดยมีระดับความคิดเห็น 1 คือ ไมถูกตองอยางมาก และ 7 คือ ถูกตองอยางมาก ซึ่งดัดแปลงมาจาก 

Scheier, Carver, and Bridges (1994)  

       สวนที่ 7 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับความผูกพันในงานของบุคลากร ไดแก ความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน ความทุมเท

ใหกับการทำงาน ความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน โดยใชแบบวัด UWES-9 ซึ่งไดดัดแปลงมาจาก Schaufeli et al. (2006) 

ประกอบไปดวยขอคำถาม 3 ดาน ดานละ 3 ขอ โดยการใชมาตรวัด 7 ระดับ ซึ่งมีระดับความรูสึก 0 คือ ไมเคยเลย และ 6 คือ 

สม่ำเสมอ 

       สวนที่ 8 ถึง 9 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ซึ่งดัดแปลงมาจาก 

Saks (2006) โดยทำการวัดความพึงพอใจในงาน 3 ขอ วัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล 4 ขอ ใชมาตรวัด 

5 ระดับ โดยมีระดับความคิดเห็น 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

       การวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency ) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรโดยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยวิธี Stepwise Method 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

4.1 ผลการศึกษา 

 

       4.1.1 ผลการศึกษาปจจัยที ่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

       (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

       ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 

ดังนี้ 
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รูปที่ 2 รอยละ ของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุการทำงาน ตำแหนงการทำงานและอัตราเงินเดือน 

 

       จากรูปที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 81.00 มีอายุอยูในชวง 31-40 ป 

คิดเปนรอยละ 40.00 มีระดับการศึกษาอยูระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.00 มีอายุการทำงานอยูในชวง 6-10 ป คิดเปน

รอยละ 28.00 สวนใหญตำแหนงการทำงานเปนวิสัญญีพยาบาล รอยละ 65.00 และมีอัตราเงินเดือนอยูระหวาง 30,001-

40,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.00 

        

       4.1.2 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ขอมูลปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 5 ดาน 

รายละเอียดแสดงในรูปที่ 3 ดังนี้ 
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รูปที ่ 3 แผนภูมิแสดงคาเฉลี ่ยของขอมูลปจจัยที ่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

       จากรูปที่ 3 พบวา คาเฉล่ียของปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบคุลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดานคุณลักษณะงาน บุคลากรมีระดับของประสบการณในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ในสวน

ของทรัพยากรในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรและดานการรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา บุคลากรมีระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย และทรัพยากรบุคคล ดานการรับรูความสามารถในตนเองและดานการมองโลก

ในแงดี บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับถูกตองเกือบทั้งหมด 

 

        4.1.3 ผลการศึกษาความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ขอมูลความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 3 ดาน รายละเอียด

แสดงในรูปที่ 4 ดังนี้ 

 

 
 

ร ูปท ี ่  4 แผนภูม ิแสดงค าเฉล ี ่ยของข อม ูลความผูกพ ันในงานของบุคลากร ภาคว ิชาว ิส ัญญีว ิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

       จากรูปที ่ 4  พบวา คาเฉลี ่ยของความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิส ัญญีว ิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีระดับความผูกพันในงานในภาพรวมอยูในระดับบอย และหากพิจารณาปจจัยเปนรายดานพบวา ดาน

ความทุมเทใหกับการทำงานบุคลากรอยูในระดับบอยมาก ดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงานและดานความจดจอมุงมั่น

ใหกับการทำงานของบุคลากรอยูในระดับบอย 

 

       4.1.4 ผลการศึกษาปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ขอมูลปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รายละเอียดแสดงในรูปที่ 5 ดังนี้ 
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รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยของขอมูลปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

       จากรูปที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยของปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

ดานความพึงพอใจในงาน บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรที่มุงสูบุคคล บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 

 

       4.1.5 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน และทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันใน

งานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ขอมูลความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน และทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันในงานของบุคลากร 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน และทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันใน

งานของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

ปจจัยที่สงผลตอ 

ความผูกพันในงาน 

ความผูกพันในงาน 

ดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน ดานความทุมเทใหกับการทำงาน 

B SE β t P-

Value 
B SE β t P-

Value 

คาคงที ่ -

1.397 

.847  -1.649  .102 .076 .880  .086 .932 

ดานคุณลักษณะงาน      .320 .136 .228 2.355 .021 

ดานการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร 

.452 .123 .328 3.660 .000      

ดานการรับรูความสามารถในตนเอง .438 .165 .246 2.651 .009 .266 .120 .226 2.227 .028 

ดานการมองโลกในแงดี .277 .134 .200 2.072  .041 .247 .112 .211 2.207 .030 

R, R2 ,Adjust R2 ,F ,VIF ,  

Durbin Watson 

R = .585 ,R2 = .343 ,Adjust R2 = .322 , 

F = 4.292 ,VIF = 1.358 , 

Durbin Watson = 1.928 

R = .496 ,R2 = .246 ,Adjust R2 =  

.222 , 

F = 4.872 ,VIF = 1.165 , 

Durbin Watson = 1.869 

ปจจัยที่สงผลตอ 

ความผูกพันในงาน 

ดานความจดจอมุงม่ันใหกับการทำงาน ดานความผูกพันในงานรวม 

B SE β t P-

Value 
B SE β t P-

Value 

คาคงที ่ -

1.665 

.980  -1.699 .093 -

1.025 

.865  -

1.184 

.239 

ดานการมองโลกในแงดี .438 .121 .324 3.612 .000 .407 .107 .334 3.797 .000 

ดานการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร 

.326 .162 .187 2.016 .047 .370 .143 .236 2.590 .011 

ดานคุณลักษณะงาน .392 .149 .242 2.630 .010 .316 .132 .217 2.405 .018 
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R, R2 ,Adjust R2 ,F ,VIF ,  

Durbin Watson 

R = .544 ,R2 = .296  ,Adjust R2 = .274 , 

F = 4.063 ,VIF = 1.178 , 

Durbin Watson = 1.968 

R = .568 ,R2 = .323 ,Adjust R2 =  

.302 , 

F = 5.784 ,VIF = 1.154 , 

Durbin Watson = 1.938 

 

       จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ สามารถทดสอบสมมติฐานการศึกษาที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันใน

งาน ไดแก คุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน ทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงานของบุคลากร 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

       H0: ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงานของบุคลากร 

       H1: ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงานของบุคลากร 

       โดยไดกำหนดคาระดับนัยสำคัญและหาคาวิกฤตของ α = 0.05 ดังนี้ 

       ถา P-Value > 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หรือ ถา P-Value < 0.05 ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

       ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาที่ 1 พบวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ไดแก คุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน 

ทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ เช ิงบวกกับความผูกพันในงานของบุคลากร ภาควิชาว ิส ัญญีว ิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 คือ ยอมรับสมมติฐานการศึกษาที่ 1 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

      

        4.1.6 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรที่มุงสูบุคคลของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ขอมูลความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่

มุงสูบุคคลของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรที่มุงสูบุคคลของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

ความผูกพันในงาน 

ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพนัในงาน 

ดานความพึงพอใจในงาน ดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคกรที่มุงสูบุคคล 

B SE β t P-

Value 
B SE β t P-

Value 

คาคงที ่ 2.587 .202  12.838 .000 2.427 .240  10.119 .000 

ดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน .209 .067 .394 3.145 .002      

ดานความทุมเทใหกับการทำงาน      .338 .048 .577 7.000 .000 

ดานความจดจอมุงม่ันใหกับการทำงาน .156 .068 .288 2.295 .024      

R, R2 ,Adjust R2 ,F ,VIF ,  

Durbin Watson 

R = .646 ,R2 = .417 ,Adjust R2 = .405 , 

F = 5.266, VIF = 2.616, 

Durbin Watson = 1.666 

R = .577 ,R2 = .333 ,Adjust R2 =  .327 , 

F = 8.997 ,VIF = 1.000 , 

Durbin Watson = 1.650 
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       จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ สามารถทดสอบสมมติฐานการศึกษาที่ 2 ความผูกพันในงานมีความสัมพันธ

เชิงบวกกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงาน ไดแก ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสู

บุคคลของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

        H0: ความผูกพันในงานของบุคลากรไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร 

        H1: ความผูกพันในงานของบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร 

       โดยไดกำหนดคาระดับนัยสำคัญและหาคาวิกฤตของ α = 0.05 ดังนี้ 

        ถา P-value > 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หรือ ถา P-value < 0.05 ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

        ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาที่ 2 ความผูกพันในงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันใน

งาน ไดแก ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ีขององคกรที่มุงสูบุคคลของบุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปฏิเสธ H0 จึงยอมรับ H1 คือ ยอมรับสมมติฐานการศึกษาที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

       การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ประกอบไปดวย ดานคุณลักษณะงาน บุคลากรมีระดับของ

ประสบการณในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ในสวนของทรัพยากรในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรและดาน

การรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย และทรัพยากรบุคคล 

ดานการรับรูความสามารถในตนเองและดานการมองโลกในแงดี บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับถูกตอง

เกือบทั้งหมด ซึ่งสอดคลองไปกับการศึกษาของชัยวัฒน โพธิ์รอย (2563) ไดทำการศึกษาทรัพยากรในงาน ทรัพยากรบุคคล 

และความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการศึกษา

ปรากฏวา ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอทรัพยากรในงานและทรัพยากรบุคคลอยูในระดับถูกตองเกือบทั้งหมด  

       การศึกษาความผูกพันในงานของบุคลากรมีระดับความผูกพันในงานในภาพรวมอยูในระดับบอย ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของชูชัย สมิทธิไกร และพงษจันทร ภูษาพานิชย (2560) ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตองาน

และความผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลปรากฏวาโดยภาพรวมบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม มี

ระดับความผูกพันตองานและความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง 

       การศึกษาปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร 2 ดาน ประกอบไปดวย ดานความพึงพอใจ    ในงาน 

บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสู

บุคคล บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ De Simone et al. 

(2018) ที่ไดทำการศึกษาพยาบาลในดานความพึงพอใจในงาน ความผูกพันในงาน การรับรูความสามารถของตนเองและความ

ตั้งใจลาออกของพยาบาล ผลของดานความพึงพอใจในงานพยาบาลอยูในระดับเห็นดวย 

       การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานคุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน ดานการรับรูสนับสนุนจากองคกร 

และทรัพยากรบุคคล ดานการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธกับความผูกพันในงานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความขยันเต็มที่

ใหกับการทำงาน ดานความทุมเทใหกับการทำงาน และดานความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน โพธิ์รอย (2563) ที่ทำการศึกษาความสัมพันธทรัพยากรในงานดานการสนับสนุนจาก

ผูบังคับบัญชา ดานทักษะหลากหลายของงาน ดานการสนับสนุนทางสังคมและทรัพยากรบุคคล ดานการมองโลกในแงดี มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงาน และผลการศึกษายังสอดคลองกับ เชื่อง หวัน มิน ฐิตินันท อัคคะเดชอนันต และ

บุญพิชชา จิตตภักดี (2562) ที่พบวาทรัพยากรในงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงาน 
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       การศึกษาความผูกพันในงานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน ดานความทุมเทใหกับการทำงาน 

และดานความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน มีความสัมพันธกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงาน ดานความพึงพอใจในงาน

และดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

Vorina et al. (2017) ที่ไดศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความยดึมั่นผูกพันในงานกบัความพึงพอใจในงานของพนักงาน

ผลการศึกษาปรากฏวา ความยึดมั่นผูกพันในงานมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

5.  สรปุผลการศึกษา 

5.1 สรุปผล 

 

       จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันในงานของ

บุคลากร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

       1) ปจจัยที ่สงผลตอความผูกพันในงานของบุคลากร ประกอบไปดวย ดานคุณลักษณะงาน บุคลากรมีระดับของ

ประสบการณในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก ในสวนของทรัพยากรในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรและดาน

การรับรูการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย และทรัพยากรบุคคล 

ดานการรับรูความสามารถในตนเองและดานการมองโลกในแงดี บุคลากรมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับถูกตอง

เกือบทั้งหมด 

        2) ความผูกพันในงานของบุคลากร มีระดับความผูกพันในงานในภาพรวมอยูในระดับบอย  

        3) ปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานของบุคลากร ประกอบไปดวย ดานความพึงพอใจในงาน บุคลากรมีระดับความ

คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล บุคลากรมีระดับ

ความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย 

        4) ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานคุณลักษณะงาน ทรัพยากรในงาน ดานการรับรูสนับสนุนจากองคกร และ

ทรัพยากรบุคคล ดานการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความขยันเต็มที่

ใหกับการทำงาน ดานความทุมเทใหกับการทำงาน และดานความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

        5) ความผูกพันในงานทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความขยันเต็มที่ใหกับการทำงาน ดานความทุมเทใหกับการทำงาน และ

ดานความจดจอมุงมั่นใหกับการทำงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยที่เปนผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจใน

งานและดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มุงสูบุคคล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ     

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

       1) นำเสนอขอมูลผลการศึกษาตอผูบริหารเพื่อใชเปนแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลและนำมาใชในการกำหนดกลยุทธ

ในเรื่องการรักษาบุคลากรในองคกรใหคงอยู อีกทั้งยังเปนการชวยลดภาระงานของการบริหารงานบุคคล ลดระยะเวลา 

คาใชจายในการดำเนินงานในเรื่องการสรรหาและฝกอบรมบุคลากรใหมๆ ผลที่ไดรับยังไดรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหทำงาน

รวมกับองคกรไดอยางยาวนานและยั่งยืน ทั้งยังเปนการสะทอนถึงภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรและเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ทำงานใหดีมากขึ้นตอไป  

       2) ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานตางๆ เพิ่มเติม เชน ดานความยุติธรรมตอการทำงานและ

ผลตอบแทนที่ไดรับ ดานการมีสวนรวมของบุคลากรในงานกับองคกร ดานความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน ดาน
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บรรยากาศในการทำงาน เปนตน โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structure 

Equation Modeling: SEM) ทำการวัดเฉพาะปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ผลที่ไดเพื่อนำมาใชเปนประโยชนในการ

เพิ่มทรัพยากรในงานไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกับองคกร 
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟช่ันหญิงผานเฟสบุค 
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บทคัดยอ 

     การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา

แฟชั่นหญิงผานเฟสบุค  โดยใชเครื่องมือคือ แบบสอบถามแบบออนไลน สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ และคารอยละ คาเฉลี่ย คา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการ

ซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงออนไลนผานเฟสบุค เนื่องจากซื้อเวลาใดก็ได มีปริมาณในการซื้อ สวนใหญซื้อ1ใบตอครั้ง มีความถี่ใน

การซื้อคือ 2-3 ครั้งตอป และคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้ออยูที่ 1, 001-1,500 บาท ในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ออนไลนทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค ประกอบดวย ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัย

ดานการรักษาความเปนสวนตัว ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ องคประกอบสื่อดิจิทัลที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค  ประกอบดวยปจจัยดานภาพนิ่ง  ปจจัยดานวีดีโอ และ  ปจจัยขอความ อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิตืที่ 0.05 
 

คำสำคัญ: กระเปาแฟชั่นหญิง,เฟสบุค, สวนประสมการตลาดออนไลน,องคประกอบของส่ือดิจิทัล,  

การตัดสินใจซื้อ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to.Study consumers’ behaviors and to find the factors influencing the 

irpurchase decisions women fashion bags via Facebook.  Research tool uses online questionnaire The 

statistics: frequency percentage, mean, standard deviation, and multiple regression is used to analyses 

data.The results show that  most of the samples have their objective  to buy women fashion bags  through 

Facebook. because they can . buy at any time.Most of them buy one bag per time, and. purchase 2-3 times 

per year, The  average cost of purchasing is 1 ,0 0 1 - 1 ,5 0 0  baht. For the online marketing mix, the result 

found distribution channel privacy, price, and promotion factors influencing consumers’ purchase decisions 

women fashion bags via Facebook. In term of digital media elements, the result found that decisions 

1นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10400 email: rajeewan.kk@gmail.com 
2อาจารยที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
3อาจารยที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10400 
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women fashion bags via Facebook. In term of digital media elements, the result found image, video, and 

text factors affecting consumers’ purchase decisions women fashion bags via Facebook with statistical 

significance at 0.05. 

Keywords: Women fashion bag, Facebook, Online Marketing Mix, Digital media, Buying decision  

 

1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของการปญหาการศึกษา 

 

     ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตทำใหระบบการคาในปจจุบันแตกตางไปจากเดิมโดยในอดีตการ

คาขายจะทำผานหนารานเทานั้น แตในปจจุบันมีการนำเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเขามาใชในการทำธุรกิจทำใหสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย และรวดเร็ว รวมถึงมีคาใชจายที่คอนขางต่ำและมีแนวโนมวาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

อนาคตจะมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2564) 

สำหรับสินคาที่ไดรับความนิยมซื้อขายในชองทางออนไลนนั้น พบวาสินคาที่นิยมซื้อขายผานชองทางออนไลนในปจจุบันนี้ คือ

สินคาแฟชั่น เชน เส้ือผา กระเปา รองเทา เปนตน (กานต ศิลปะสอน, 2559) 

     โดยในปจจุบันการซื้อขายสินคาผานชองทางออนไลนไมไดมีเพียงแตรูปแบบของเว็บเพจเทานั้น การประกอบธุรกิจบน

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ก็ไดรับความนิยมเปนอยางมากซึ่งเฟสบุคเปนอีกเครือขายสังคมออนไลนที่มี

ปริมาณการใชงานบอยที่สุดเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 60 ทำใหชองทางการซื้อขายสินคาผานเฟสบุคไดรับความนิยมเปน

อยางมากทำใหมีผูประกอบการเลือกที่จะเปดรานคาออนไลนบนเฟสบุคเปนจำนวนมาก (ไอที24ชั่วโมง, 2559) 

     และจากขอมูลสถิติแหงชาติ (2564) ระบุวา มีผูใชงานกวา 36% ของสื่อสังคมออนไลน รับขอมูลขาวสารผานทางเฟสบุค 

ผูใชงานทั้งหมดคลิกที่โฆษณาเฉลี่ย 12 ครั้ง/เดือน แบงเปนผูหญิง 15 ครั้ง/เดือน และผูชาย 10 ครั้ง/เดือน คิดเปน 96.3% 

ของผูใชงานเฟสบุค ทำใหมีสินคาจำนวนมากทำการขายผานชองทางเฟสบุคและสิ่งที่จะดึงดูดผูบริโภคใหซื้อสินคามีหลาย

ปจจัย ไมวาจะเปนดานสวนประสมทางการตลาดและดานเนื้อหาบนแพล็ตฟอรมเฟสบุค  

     การศึกษานี้จึงมีความจำเปน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อกระเปาแฟชั่น

หญิงผานเฟสบุค  2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลน 6 Ps ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผาน

เฟสบุค 3) เพื่อศึกษาองคประกอบของสื่อดิจิทัลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค 4) เพื่อนำผลวิจัยไป

ใชเปนแนวทางในการกำหนดสวนประสมทางการตลาดและกำหนดองคประกอบของสื่อดิจิทัลใหเหมาะสมในการประกอบ

ธุรกิจจำหนายกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค โดยประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) ไดทราบถึงพฤติกรรม

ผูบริโภคในการเลือกซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค และสามารถนำไปปรับใชในกระบวนการขายกระเปาแฟชั่นหญิงผาน

เฟสบุค เพื่อทำใหมียอดขายที่มากขึ้น 2) ไดทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลน 6 Ps ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

กระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาสินคาและชองทางการขายใหดีมากยิ่งขึ ้น 3) ไดทราบถึง

องคประกอบของสื่อดิจิทัลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค และสามารถนำไปพัฒนาชองทางการขาย

ไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 4) ไดนำผลวิจัยไปใชเปนแนวทางในการกำหนดสวนประสมทางการตลาดและ
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กำหนดองคประกอบของสื่อดิจิทัลใหเหมาะสมในการประกอบธุรกิจจำหนายกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุคใหมีคูณภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  

 

      พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทำของผูบริโภครวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการซื้อ

และการใชสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตรงตอความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ,2550)  

โดยการคนหาพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบดวย 

 Who หมายถึง กลุมเปาหมายคือใคร โดยกำหนดจากอายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ อางอิง จากหลัประชา

กรศาสตรในการกำหนดกลุมเปาหมาย 

 What หมายถึง ประเภทของสินคา กลุมเปาหมายตองการที่จะเลือกซื้ออะไร โดยการวิเคราะหจุดเดนของตัวสินคา 

ความแตกตางของสินคา เพื่อใหตรงตอความตองการของผูบริโภค 

 Where หมายถึง สามารถซื้อไดจากที่ไหนเปนการกำหนดชองทางการจัดจำหนาย และสถานที่วาผูบริโภคสามารถ

ซื้อสินคาไดจากชองทางใดไดบาง เชน มีหนาราน บนเพจเฟสบุค เปนตน  

 When หมายถึง ชวงเวลาที่ซื้อสินคาของผูบริโภค เปนการวิเคราะหความถี่ในการซื้อสินคาของผูบริโภคมากนอย

เพียงใด โอกาสในการซื้อเปนชวงใด เชน เชา กลางวัน เย็น วันสำคัญตาง ๆ เปนตน  

 Why หมายถึง เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภค เปนการวิเคราะหเพื่อตองการทราบถึงวัตถุประสงคในการ

ซื้อสินคาหรือบริโภค เพื่อตอบสนองทางดานรางกายและทางจิตวิทยา เชน ความคุมคา เปนตน 

 Whom หมายถึง ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เปนการวิเคราะหเพื่อตองการทราบถึงบุคคลอื่นที่มี

อิทธิพลหรือมีสวนรวมในการซื้อสินคาของผูบริโภค เชน ซื้อตามดารา ซื้อตามเพื่อน ซื้อตามครอบครัว เปนตน 

 How หมายถึง วิธีการซื้อของผูบริโภค ผูบริโภคซื้ออยางไร เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ

ความตองการการคนหาขอมูลประเมินผลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ,2541; อางใน ทีฆายุ ตวนเครือ, 2558:33) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาดออนไลน (Online Marketing Mix) 6 P's 

 

     สวนประสมการตลาดออนไลนมีองคประกอบคือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด(Promotion) การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) และการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) ไดถูก

พัฒนามาจากสวนประสมทางการตลาดแบบเดมิคือ(4’Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) (วิเชียร วงคณิชชากุล, 2550; อางใน ยุทธนาท บุณยะชัย, 2564 :292)  
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2.3 แนวคิดทฤษฎีองคประกอบสื่อดิจิทัล 

 

     สื่อดิจิทัล (Digital Media) หมายถึง สื่อที่มีการนำเอาขอความ ภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหวเสียง และวิดีโอ มา

จัดรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาทางดานคอมพิวเตอรสื่อสารทางออนไลนหรือตัวกลางที่ถูกสรางขึ้นมา

จัดการตามกระบวนการและวิธีการผลิต โดยนำมาเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดประโยชนในการใชงาน(ธันยวัช วิเชียรพันธ,2557; 

อางใน เอมิการ ศรีธาธาตุ, 2559 : 8) 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ 

 

     โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะผานขั้นดังตอไปนี้ การรับรูปญหา (Problem recognition), การคนหาขอมูล 

(Information search), การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives), การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) (Kotler และ Keller , 2012)  

 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา :(Kotler และ Keller, 2012) 

 

2.5 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับเฟสบุค (Facebook) 

     เฟสบุค (Facebook) เปนสื่อสังคมออนไลนประเภทหนึ่ง ใหบริการบนอินเทอรเน็ต ในการใชติดตอสื่อสารและรวมทำ

กิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งหรือหลายๆกิจกรรมกับผูใชเฟสบุคคนอื่นๆไดไมวาจะเปนการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ การ

โพสตรูปภาพ การโพสตคลิปวิดีโอ แชทคุยกับเพื่อการเลนเกมสแบบเปนกลุมซึ่งเปนทีน่ิยมกันอยางมาก(เอม โอภา, 2552; อาง

ใน ธนพัฒน ชิตโสภณดิลก, 2558:7)  

 

2.6 วิจัยที่เก่ียวของ 

 

     การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการเลือกซื้อสินคาประเภทกระเปาแฟชั่นสตรีผานเครือขายสังคมออนไลนประเภท 

Facebook และ Instragram ของประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสวนใหญ อายุ 22 – 30 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได เฉลี่ย 20,001 - 30,000 บาท /เดือน และ

สวนใหญเปนโสด และสวนมากผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อคือ2-3 ครั้งตอป โดยยอมจายคากระเปาตอ 1 ใบเฉล่ีย 
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1,000-2,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามมักตัดสินใจซื้อกระเปาดวยตัวเอง และมักชำระเงินดวยวิธีการโอนจาย (ปยะนุช เอก

ปรีชาชาญ, 2561) 

     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานตลาดสินคาออนไลน Kaidee.com ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย ปจจัยดานการตลาดและ

นโยบายความเปนสวนตัว และปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานตลาดสินคาออนไลน 

ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กานต ศิลปะสอน, 2559)  

     การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟสบุค (Facebook) กลาววา

ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) มีคาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้ง

อยูที่ 501-1,0001 บาทบาท โดยซื้อเสื้อผาผานเฟสบุค ในชวงเวลา 20.01–24.00 ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเปนอุปกรณ

ในการเขาเฟสบุค และเหตุผลที่ซื้อสินคาแฟชั่นผานเฟสบุค คือ เขาถึงไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในสวนปจจัยทางดานสวน

ประสมทางการตลาดออนไลน (6Ps)สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเฟสบุค โดยการซื้อขายสินคาผานทางเฟสบุคนั้น

ผูบริโภคตองการความสะดวกในการติดตอผูขาย สามารถโตตอบกันไดอยางรวดเร็วรวมไปถึงชองทางในการชำระเงิน การมี

หลายธนาคารใหลูกคาเลือกเพื่อชำระคาสินคา หรือมีชองทางอื่นๆซึ่งจะทำใหเกิดความสะดวกสบายตอลูกคายอมทำใหลูกคา

ตัดสินใจซื้อไดรวดเร็ว เนื่องจากอาจจะมีชองทางที่ใชเปนประจำหรือไมตองกังวลกับคาธรรมเนียมตางๆ (ศริศา บุญประเสริฐ, 

2559) 

     ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบของการโฆษณาทางเฟซบุกกับความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคกรุงเทพมหานคร กลาว

วา รูปแบบของโฆษณาทางเฟซบุก ไดแก แบบภาพสไลด วิดีโอ รูปภาพ และ วีดิทัศน จะชวยสรางความสัมพันธระหวางคุณคา

ของตราสินคากับทัศนคติตอโฆษณา เพื่อใหผูบริโภคเกิดการจดจำตอสินคา ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนของ

ผูบริโภค (รมยชลี เลาหสัจจาพร, 2563) 

     การศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดดิจิทัลบนเสนทางการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ที่สงผลตอการซื้อสินคาประเภท

เครื่องเขียน บนเว็บไซต กลาววาวาเนื้อหา (Content) และการแสดงรูปภาพ ในหนา Product Page ที่นำเสนอในหนาแสดง

สินคาบนเว็บไซต E-Commerce มีผลตอการตัดสินใจซื้อโดยตรง โดยการจัดวางขอมูล (Layout) และขั้นตอนการสั่งซื้อ 

(Checkout) เปนการสรางประสบการณที่ดีใหแกผูบริโภค (สุมินทร นลวชัย, 2561 
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2.7 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
2.8 สมมติฐานของงานวิจัย 

     Ho1: ปจจยัสวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค (Facebook) 

     Ho2: ปจจยัสวนประสมทางการตลาดออนไลนสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค (Facebook) 

     Ho2: องคประกอบของส่ือดิจทิัลไมมีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค (Facebook) 

     Ha2: องคประกอบของสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟช่ันหญิงผานเฟสบุค (Facebook) 

 

3. วิธีการศึกษา 

 
     การศึกษานี้เปน วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริโภคเพศหญิงที่มีอายุ

18ปขึ้นไปที่เคยซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค (Facebook) ภายในระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา เนื่องจากไมทราบจำนวน

ประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรคำนวณของ Cochran (1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น95% และระดับคาความผิดพลาด 5% ทำให

ไดผลการคำนวนใชขนาดตัวอยางจำนวน 385 คน และในงานวิจัยในครังนี้ไดใชการสุมกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 

โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนดังนี้  

     ชั ้นตอนที ่ 1 ใชการสุ มเจาะจงเพจกระเปาแฟชั ่นBOW /เพจกระเปาแฟชั่น กระเปาหนังแท กระเปา PU By 

Ginglebellstore / กลุมซื ้อขายกระเปาARISA_bagshop1 / กลุมซื ้อขายกระเปาgigglevilla vip6/ กลุมซื ้อขายกระเปา

แฟชั่น789store 

     ขั้นตอนที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามออนไลนตามลิงคที่สงไปยังเพจนั้นๆ 

     เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูลการทำวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน โดย การทดสอบเครื่องมือของงานวิจัย มี

ขั้นตอนดังนี้ 1. วัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) 2. วัดความเที่ยงตรงตามโครงสราง (construct validity) 

สวนประสมการตลาดออนไลน 

(Online Marketing Mix)  

1. ผลิตภัณฑ (Product) 

2. ราคา (Price)  

3. ชองทางการจัดจำหนาย (Place)  

4. การสงเสริมการขาย (Promotion) 

5.การใหบริการแบบเจาะจง (Personalization) 

6. การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) 

องคประกอบของสื่อดิจิทัล 

1. ขอความ (Text)  

2. เสียง (Audio)  

3. ภาพนิ่ง (Still Image) 

4. วิดีโอ (Video) 

การตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชัน่หญิง

ผานFacebook ของผูบริโภค 

H1 

H2 
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3. ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง 30 คน เพื่อทดสอบแบบสอบถามดวย

วิธีการหาคาประสิทธอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ณ ระดับที่มากกวา 

0.70 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่น 

สวนของคำถาม 

Cronbach’s Alpha Coefficient 

กลุมทดลอง (n = 30) กลุมตัวอยาง (n = 400) 

1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน   
- ดานผลิตภัณฑ 0.826 0.874 

- ดานราคา 0.897 0.787 

- ดานสถานท่ีการจัดจำหนาย 0.898 0.810 

- ดานสงเสริมการตลาด 0.849 0.867 

- ดานบริการแบบเจาะจง 0.893 0.900 

- ดานการรักษาความเปนสวนตัว 0.957 0.943 

2. องคประกอบของสื่อดิจิทัล   
- ขอความ 0.853 0.776 

- เสียง 0.920 0.945 

- ภาพนิ่ง 0.806 0.831 

- วีดีโอ 0.808 0.870 

3. ดานการตัดสินใจซ้ือ 0.771 0.815 

 

การวิเคราะหขอมูล 

     การศึกษานี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยใช ใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการอธิบาย

ขอมูลเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถามและขอมูลดานพฤติกรรมในการซื้อกระเปาแฟชั่นผานเฟสบุค 

นอกจากนี้ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D) ในการอธิบายขอมูลระดับ

ความสำคัญดานสวนประสมทางการตลาด,ดานองคประกอบของส่ือดิจิทัล,และระดับความคิดเห็นดานการตัดสินใจซื้อกระเปา

แฟชั่นหญิงผานเฟสบุค สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการใชการวิเคราะหแบบสมการพหุคูณ (Multiple 

Regression) ดวยวิธี Enter เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
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    กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 29-39 ป คิดเปน 51.2 %  อาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปน 45.8 % ระดับ

การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบระดับปริญญาตรี คิดเปน 72.8 %  ในสวนของรายไดผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีรายได 20,001-30,000 คิดเปน 39.0 % 

     จากการศึกษาพฤติกรรม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงออนไลนผาน

เฟสบุค เพราะซื้อเวลาไหนก็ได คิดเปน 30.7%ปริมาณในการซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงออนไลนผานเฟสบุค ตอครั้งคือ ซื้อ1ใบตอ

ครั้ง คิดเปน 83.8 %โดยความถี่ในการซื้อที่มากที่สุดคือ 2-3 ครั้งตอป คิดเปน 69.3%โอกาสซื้อที่บอยที่สุด คือ ตามแฟชั่น/

ดารา คิดเปน 38.8 %  โดยมีคาใชจายโดยเฉล่ีย ตอ1ใบ อยูที่ 1,001-1,500 บาท คิดเปน 31.0 %  

     กลุมตัวอยางประเมินระดับความสำคัญดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนมากที่สุด ในดานการรักษาความเปนสวนตวั 

(privacy) โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.58 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.725) รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ (product) โดยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.35 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.700) ตามดวยปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (place) คาเฉลี่ยอยูที่ 

4.3 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.682) สวนดานการใหบริการแบบเจาะจง ใหความสำคัญมาก คาเฉล่ียอยูที่ 4.14 (คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.726) ตามดวยดานราคา (price) คาเฉลี่ยอยูที่ 4.12 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.770) และดาน

สงเสริมการตลาด (promotion) คาเฉล่ียอยูที่ 4.07 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.724) ตามลำดับ 

     ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญดาน ภาพนิ่ง ใหความสำคัญมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูที ่ 4.34 (คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 0.663) รองลงมา คือ ขอความ ใหความสำคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.699) 

ตามดวยเสียง ใหความสำคัญมาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.9 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.844) ตามดวย วีดีโอ ใหความสำคญัมาก 

คาเฉล่ียอยูที่ 3.9 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.845) ตามลำดับ 

     ในการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค กลุมตัวอยางเห็นดวยวา มีการหาขอมูล (Facebook) จากหลายแหลง

กอนตัดสินใจซื้อ โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.19 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.812) จะแนะนำใหผูอืนมาซื้อกระเปาแฟชั่นหญิง

ผานเพจเฟสบุคนี้ คาเฉล่ียอยูที่ 4.03 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.713) และตองการกระเปาแฟชั่นหญิงทานมักจะซื้อผาน

เฟสบุค โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.713) และตองการกระเปาแฟชั่นหญิงทานมักจะซื้อผาน

เฟสบุค โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.80 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.807) ตามลำดับ 
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4.1 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 2 ตารางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

 

ปจจัย 

Unstandardized  

Beta 

 

t 

 

sig 
B Std. 

Error 

(Constant) 1.315 0.213  6.161 0.000 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 0.002 0.064 0.002 0.035 0.972 

ปจจัยดานราคา (Price) 0.118 0.052 0.137 2.289 0.023 

ปจจัยดานชองทางการจดัจำหนาย (Place) 0.173 0.065 0.177 2.655 0.008 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 0.119 0.052 0.129 2.265 0.024 

ดานการใหบริการแบบเจาะจง (Personalization) 0.085 0.053 0.091 1.598 0.111 

ปจจัยดานการรกัษาความเปนสวนตัว (Privacy) 0.134 0.055 0.146 2.423 0.016 

R Square = 0.303, F = 28.525, Sing = 0.000 

 

     เมื่อทดสอบสมมติฐานที่1ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลนพบวา มี 4ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

กระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค(Facebook) ของกลุมตัวอยาง ณ. ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ ดานปจจัยดานชอง

ทางการจัดจำหนาย (Place)โดยมีคา (t= 2.655, sig = 0.008) ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) มีคา (t= 

2.423, sig = 0.016) ปจจัยดานราคา (Price) โดยมีคา (t= 2.289, sig = 0.023) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion)โดยมีคา (t= 2.265, sig = 0.024) 

 

ตารางที่ 3 ตารางปจจัยดานองคประกอบของส่ือดิจิทัล 

 

ปจจัย 

Unstandardized  

Beta 

 

t 

 

sig 
B Std. 

Error 

(Constant) 1.309 0.188  6.950 0.000 

ปจจัยดานขอความ 0.135 0.056 0.142 2.431 0.016 

ปจจัยดานเสียง 0.045 0.048 0.057 0.939 0.348 

ปจจัยดานภาพนิ่ง 0.324 0.053 0.323 6.056 0.000 

ปจจัยดานวดีีโอ 0.147 0.047 0.187 3.105 0.002 

R Square = 0.359, F = 55.362, Sig = 0.000 
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     เมื่อทดสอบสมมติฐานที่2 ปจจัยดานองคประกอบของสื่อดิจิทัล พบวามี 3ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา

แฟชั่นหญิงผานเฟสบุค(Facebook) ของกลุมตัวอยาง ณ. ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คือปจจัยดานภาพนิ่งโดยมีคา (t=

6.056,sig= 0.000)  ปจจัยดานวีดีโอมีคา (t = 3.105, sig = 0.002) ปจจัยขอความมีคา (t= 2.431,sig = 0.016) 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 
ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

  

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน

สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค 

(Facebook) 

บางสวนคือ ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว และ ดาน

การสงเสริมการตลาด 

 

 

 

สมมติฐานที่ 2: องคประกอบของสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลตอ

การต ัดส ินใจซ ื ้อกระเป าแฟช ั ่นหญ ิงผ านเฟสบุค 

(Facebook) 

บางสวนคือ ดานภาพนิ่งดานวีดีโอและดาน

ขอความ 

 

 

 

 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ มีวัตถุประสงคในการซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงออนไลนผานเฟสบุค (Facebook)เพราะซื้อเวลาไหนก็ได ในสวนปริมาณใน

การซื้อ สวนใหญซื้อ1ใบตอครั้ง ความถี่ในการซื้อคือ 2-3 ครั้งตอป และคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้ออยูที่ 1,001-1,500 บาท 

สอดคลองกับผลวิจัยของ ปยะนุช เอกปรีชาชาญ (2561) พบวา ความถี่ในการซื้อกระเปาคือ 2-3 ครั้งตอป คาใชจายในการซื้อ

กระเปาตอครั้งเฉลี่ย 1,000-2,000 บาท  และผลวิจัยของศริศา บุญประเสริฐ (2559) ที่พบวากลุมตัวอยางไดใหเหตุผลในการ

ซื้อสินคาแฟชั่นผานเฟซบุค คือ เขาถึงไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา  

 

5.1.1 อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค 

 

     จากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 4 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผาน

เฟสบุค คือ ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการรักษาความเปนสวนตัว และ ดานการสงเสริมการตลาดสอดคลองบางสวน

กับผลการศึกษาของ กานต ศิลปะสอน (2559) ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางจัดจำหนาย 

ปจจัยดานการตลาดและนโยบายความเปนสวนตัว และปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานตลาดสินคาออนไลน ของประชากรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ผลวิจัยของศริศา บุญประเสริฐ (2559) พบวา 
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ปจจัยทางดานรูปแบบและคุณภาพสินคา ปจจัยดานการใหบริการและการรักษาขอมูลสวนบุคคล ปจจัยดานชองทางในการ

ติดตอผูขาย และ ชำระเงิน และปจจัยดานชื่อเสียงของรานคาและตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผาน

เครือขายสังคม ออนไลนเฟสบุ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 

 

5.1.2อภิปรายผลการศึกษาสมมติฐานที่ 1ปจจัยดานองคประกอบของสื่อดิจิทัลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค  

 

     จากการศึกษาพบวามีปจจัยดานการยอมปจจัยดานองคประกอบของส่ือดิจิทลั 3 ปจจัย ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา

แฟชั่นหญิงผานเฟสบุค  คือ ดานภาพนิ่งดานวีดีโอและดานขอความสอดคลองกับผลการวิจัยของรมยชลี เลาหสัจจาพร 

(2563) กลาววา รูปแบบของโฆษณาทางเฟซบุค ไดแก แบบภาพสไลด วิดีโอ รูปภาพ และ วีดิทัศน จะชวยสรางความสัมพันธ

ระหวางคุณคาของตราสินคากับทัศนคติตอโฆษณา เพื่อใหผูบริโภคเกิดการจดจำตอสินคา ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคา

ออนไลนของผูบริโภค และผลวิจัยของสุมินทร นลวชัย (2561) พบวาเนื้อหา (Content) และการแสดงรูปภาพ ในหนา 

Product Page ที่นำเสนอในหนาแสดงสินคาบนเว็บไซต E-Commerce มีผลตอการตัดสินใจซื้อโดยตรง โดยการจัดวางขอมูล 

(Layout) และขั้นตอนการส่ังซื้อ (Checkout) เปนการสรางประสบการณที่ดีใหแกผูบริโภค ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 

 

5.2. ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะที่ใหผูประกอบการ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน 

     ผูประกอบการควรเนน 4 ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ดานความเปนสวนตัว และดานราคา เนื่องจากมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 

     1. ปจจัยดานชองทางการจดัจำหนาย (Place) ตองใหบริการจัดสงตรงตอเวลาในสินคา สามารถเลือกวิธจีัดสงสินคาได

หลากหลายวิธ,ี และ มีชองทางการถามตอบที่รวดเรว็ 

     2. ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) ตองมกีารเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาเปนความลับ มีการแจงนโยบาย

ความเปนสวนตวัไดอยางชัดเจน และมีระบบการรับชำระเงินที่ปลอดภัย  

     3. ปจจัยดานราคา (Price) โดยกำหนดราคาที่ถกูกวาการซือ้จากชองทางอืน่ มีการแสดงราคากระเปาแฟชั่นหญิงบน

เฟสบุค อยางชดัเจน เพือ่ประกอบการตัดสินใจที่งายขึ้น รวมถึงมีวธิีชำระเงินที่หลากหลาย   

     4.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูประกอบการควรมบีริการจัดสงฟร ีมีการใหสวนลด ทำการ

ประชาสัมพันธขาวสารใหกับลูกคาสม่ำเสมอ และ มีการแจกของแถม เปนตน  

 

ปจจัยดานองคประกอบของสื่อดิจิทัล 

      ประกอบการควรเนน 3 ปจจัยคือดานภาพนิ่ง ดานวดีีโอ และดานขอความ เนื่องจากมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา

แฟชั่นหญิงผานเฟสบุค ดังรายละเอยดตอไปนี ้
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     1. ปจจัยดานภาพนิ่ง ตองเปนภาพถายจากสินคาจริง มอีงคประกอบของภาพที่นาดึงดูดและสรางความนาสนใจจากการ

จัด ภาพ แสง สี ใหสวยงาม  

     2. ปจจัยดานวีดีโอ ตองมีเสียงเพลงประกอบเพื่อความเพลิดเพลิน การนำเสนอในวีดีโอควรมีความสรางสรรคที่แปลกใหม 

คุณภาพ เสียงคมชัด ไมกระตกุ เปนตน 

     3. ปจจัยขอความ ผูประกอบการจะตองมกีารแสดงขอมูลการรีวิว ใชรูปแบบและสีของตวัอักษรที่ดึงดูด ตั้งหัวขอที่ดึงดดู

ใหซื้อสินคา เชน ลดราคา/ลางสตอก และเนื้อหาใหมีความจงูใจในการซือ้ เชน รุนใหมสุดฮติ/รุนนีใ้ครๆก็ตองมี เปนตน 

 

5.2.2 ขอเสนอแนะของการศึกษาในครัง้ตอไป 

 

     1. เนือ่งจากการศึกษานี้มุงเนนการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชั่นหญิงผานเฟสบุค ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากระเปา

แฟชั่นชายดวยเพื่อนำผลที่ไดมาเปรียบเทียบกบัการศึกษาในครั้งนี ้

     2. ในการศึกษาครัง้ตอไปสามารถศึกษาปจจัยอื่นเพิ่มเติม เชน แรงจงูใจ การรกัษาลูกคาสัมพันธ การยอมรับเทคโนโลยี 

นอกเหนอืจากทัศนคติดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน และ ทัศนคติดานส่ือดิจิทัลที่มตีอการตัดสินใจซื้อกระเปาแฟชัน่

หญิงผานเฟสบุค  
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อิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน โครงสรางเงินทุนและนโยบายการ 

จายปนผลที่มีผลตอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรของบริษัทที่จดทะเบียนใน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

The Effect of Cost leadership Capital structure and Dividend policy on 

Economic Value Added of Listed Company in Stock Exchange of Thailand 
 

สุมิตตา โชติชนะ0

1 , พลวัฒน เลิศกุลวฒัน2 

Sumitta Chotichana and Polwat Lerskullawa 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน โครงสรางเงินทุน

และนโยบายการจายปนผลที่มีผลตอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยใชขอมูลงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวนทั้งสิ้น 225 บริษัท 

และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา โครงสรางเงินทุนที่วัดโดยอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพย(LD/TA) มีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร(EVA) สวนอัตราสวนหนี้สินระยะส้ันตอสินทรัพย(SD/TA) รวมถึงกลยุทธความเปนผูนำ

ดานตนทุนที่วัดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม(ROA) และอัตรากำไรขั้นตน(Gross Profit Margin) และนโยบายการ

จายปนผลที่วัดจากอัตราการจายปนผล(Dividend Payout) ไมมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร  

คำสำคัญ : กลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน, โครงสรางเงินทุน, นโยบายการจายปนผล, มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study of the influence of Cost Leadership, Capital Structure, 

and Dividend Policy which affecting to the Economic Value Added (EVA) of the companies listed in the 

Stock Exchange of Thailand by analyzing the data disclosed in the financial statement of for 3 years i.e. 

2018 – 2020 for totally 225 companies. The data was analyzed by Panel Data Regression. The results were 

founded that the Capital Structure as measured by Long-term Debt to Total Assets (LD/TA) ratio has 

significant correlated with the Economic Value Added (EVA). However, the Short-term Debt to Total Assets 

(SD/TA) ratio, Cost Leadership strategy based on Return on Assets (ROA) and Gross Profit Margin, as well as 

a Dividend Policy based on the dividend payout ratio had no statistically significant correlation with the 

Economic Value Added (EVA) of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. 

Keywords: Cost Leadership strategy, Capital Structure, Dividend Policy, Economic Value Added 
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1. บทนำ 
ธุรกิจสวนใหญมักมุงหวังผลประกอบการ ความสามารถในการดำรงอยูและการเจริญเติบโตกาวหนา ซึ ่งผลการ

ดำเนินงานของธุรกิจเปนสิ่งสำคัญตอนักลงทุน ผูบริหารจะตองบริหารธุรกิจอยางไรใหมีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุด และตอง

พยายามเพิ่มมูลคากิจการใหกับผูถือหุนที่มาลงทุนอยางไร ซึ่งการบริหารจัดการและกลยุทธของบริษัทถือเปนสิ่งสำคัญที่จะ

ชวยในการกำหนดทิศทางใหกับกิจการเพื่อนำไปสูเปาหมาย ดังนั้นกิจการจะมีระบบบริหารที่ดีไดตองใชเครื่องมือชวยในการ

บริหาร คือ แนวคิดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) เปนเครื่องมือวัดมูลคาเพิ่มขึ้นของผูถือหุน ถูกพัฒนาโดย Joel Stern 

(1982) เพื่อชวยสนับสนุนตอการตัดสินใจลงทุนดวยการสรางมูลคาสูงสุดใหกับผูถือหุนและกิจการไดในอนาคต ซึ่ง ภูเบศ มา

โห (2561) ไดกลาวถึง มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (EVA) เปนผลกำไรสุทธิที่ปรับยอดกำไรขาดทุนทางบัญชีเปนกำไรทาง

เศรษฐศาสตร(Economic Profit) หรือกำไรสวนที่เหลือ(Residual income) เรียกไดวาเปนกำไรสวนที่เพิ่มขึ้นและสราง

มูลคาเพิ่มใหกิจการไดอยางแทจริง จึงถือวาเปนตัววัดประสิทธิผลการดำเนินงาน ที่มุงเนนเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุน หรือเปน

ประโยชนตอนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบันการลงทุนในหลักทรัพยเปนการลงทุนที่ไดรับความนิยม เนื่องจากสามารถสรางความมั่งค่ังและเพิ่มมูลคาแกตัว

เงินลงทุน ซึ่งนักลงทุนจำเปนที่ตองมีความรู ทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ เชน การวิเคราะหปจจัยเส่ียง การประเมิน

ราคามูลคาหุนที่เหมาะสมที่จะลงทุน ศึกษาขอมูลระดับมหภาค ขอมูลระดับอุตสาหกรรม และขอมูลบริษัท นักลงทุนจะใช

ขอมูลเหลานี้ประกอบการตัดสินใจลงทุน  โดยสวนใหญนักลงทุนจะเลือกธุรกิจที่มีฐานะการเงินและแนวโนมผลการดำเนินงาน

ที่ดี ซึ่งการวิเคราะหโดยใชตัวเลขที่แสดงในงบการเงินอาจไมใชปจจัยเพียงอยางเดียวที่จะบอกไดวาเปนบริษัทที่นาลงทุน 

เพราะการวิเคราะหขอมูลจากอัตราสวนทางการเงินเปนขอมูลในอดีตที่ไมสะทอนแนวโนมผลการดำเนินงานอยางแทจริง 

นอกจากนี้ กำไรจากการบันทึกบัญชีเปนการใชเกณฑคงคางที่อาจมีการตกแตงตัวเลข ทำใหผลการวิเคราะหผิดพลาด ดังนั้น

นักลงทุนสามารถใชแนวคิดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมาเปนตัวชวยประกอบการตัดสินใจ โดยประโยชนจากการนำแนวคิด

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร(EVA) มาใชมีความสำคัญตอนักลงทุนและผูบริหารของบริษัท รวมถึงการพิจารณาถึงปจจัยที่มีผล

ตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคากิจการ ไมวาจะเปนกลยุทธทางธุรกิจ โดยการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสม คือ การสรางจุด

แข็งในธุรกิจที่จะทำใหบริษัทสามารถขับเคลื่อนไดตามเปาหมายที่ผู บริหารตั้งไว รวมถึงการสรางธุรกิจใหม การจัดสรร

ทรัพยากรและการบรรลุประสิทธิภาพดานตนทุน นอกจากนี้ยังมีกลยุทธทางเงินที่สำคัญอีกหนึ่งกลยุทธ ที่สามารถวัดไดจาก

กิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจ โดยโครงสรางเงินทุนและนโยบายการจายปนผล ที่เปนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

ของกิจการรวมทั้งการบริหารผลตอบแทนของผูถือหุน   

     ดังนั้นแนวคิดมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร(EVA) จึงเปนแนวคิดที่นักลงทุนและผูบริหารไมควรมองขาม เนื่องจาก

สามารถชวยประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานไดอยางเหมาะสมและสรางความมั่งคั่งใหแกผูถือหุนไดในระยะยาว  และ

กิจการสามารถนำไปใชสรางมูลคาเพิ่มที่ดีที่สุดได 

 

1.1 วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุนที่สงผลกระทบตอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (EVA) 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของโครงสรางเงินทุนที่สงผลกระทบตอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (EVA) 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของนโยบายการจายปนผลที่สงผลกระทบตอมูลคาเพิ่มทางเศรษฐศาสตร (EVA) 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

     มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added : EVA)  เปนเครื่องมือในการประเมินความสามารถของธุรกิจ

ในทางเศรษฐศาสตร ในรูปแบบกำไรสวนที่เหลือ (Residual Income) ที่ควรจะนำมาเปนตัววัดทางการเงนิ ซึ่งความหมายของ

กำไรสวนที่เหลือ คือ ผลกำไรในการดำเนินงาน(Operating Profit) หักลบดวยคาใชจายเงินทุน(Capital Charge) บงบอกวา

กิจการจะสรางผลกำไรที่แทจริงได ตองมีรายไดสูงกวาตนทุนของหนี้สินและตนทุนของเจาของ EVA เปนนวัตกรรมที่นาสนใจ

เปนอยางมากที่บริษัทใหญๆ นำมาใชและไดผลดี ซึ่งเปนดัชนีวัดประสิทธิภาพที่แทจริงและแตกตางจากการวัดผลแบบอื่น โดย

คำนึงถึงคาใชจายเกี่ยวกับตนทุนเงินทุนทั้งหมดที่กิจการใช คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีลบดวยตนทุน

เงินทุนทั้งเจาหนี้และเจาของ แนวคิดเกี่ยวกับมูลคาเชิงเศรษฐศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณากำไรที่แทจริงทางเศรษฐกิจ

ของบริษัท ซึ่งการทำแบบนี้จะเปนการเพิ่มความเขาใจทางบัญชีการเงินที่วัดผลการดำเนินงานที่สงผลตอความมั่นคั่งของผูถือ

หุนที่เพิ่มขึ้น   

     สำหรับวิธีการคำนวณมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ไดนำแนวคิดของ อาษาฒ สุวรรณพฤกษ (2556) มาใช ดังนี้ 

EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 

โดยที่ 

  EVA   = มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรของกิจการที่ไดรับอยางแทจริง 

  NOPAT   =  กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี 

  WACC   =  อัตราตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียของกิจการ 

  Invested Capital = เงินลงทุนของกิจการ 

     กลยุทธการเปนผูนำดานตนทุน คือ ความพยายามที่จะผลิตสินคาหรือบริการที่มีตนทุนต่ำกวาเพื่อที่จะสามารถชนะคูแขง

ได ซึ่งกลยุทธนี้จะทำใหเกิดขอไดเปรียบ คือ กิจการสามารถคิดราคาที่ต่ำกวาคูแขง ถาหากคูแขงคิดราคาที่เทากันจะทำให

กำไรของกิจการสูงกวา ในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น และเริ่มมีการแขงขันดานราคาที่เพิ่มขึ้น กิจการจะสามารถทนตอ

สภาพการแขงขันที่รุนแรงไดดีกวาคูแขง (Michael E. Porter, 1990) 

วิธีการที่จะนำไปสูความเปนผูนำดานตนทุน ประกอบดวยหลายวิธี (ฐิตินันท อิฐรัตน, 2548) ดังนี้  

 1. ขยายยอดขายและสวนแบงตลาดออกไปจะชวยลดตนทุนการผลิตตอหนวยลง 

2. ความกลาที ่จะลงทุนในการสรางโรงงาน เครื ่องจักร อุปกรณ การผลิตดวยเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น 

3. รูปแบบและดีไซน ลักษณะของผลิตภัณฑ ที่ออกแบบใหงายตอการผลิต ใหมีลักษณธมาตรฐานและผลิตไดเยอะ 

 4. การมีหลายผลิตภัณฑ ที่มีความเกี่ยวของกันจนสามารถแชรเครื่องจักร อุปกรณการผลิต โรงงานรวมกัน จะชวย

ทำใหตนทุนตอหนวยของการผลิตลดลง 

 5. ควบคุมตนทุนดานตางๆ อยางเครงครัด ไมวาจะเปนคาใชจายการผลิต การขาย ซึ่งจะเนนการควบคุมการใชจาย

อยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

     เงินปนผล คือ ผลตอบแทนที่บริษัทจายใหแกผูถือครองหลักทรัพย บริษัทจะมีผลกำไร ซึ่งกำไรสวนหนึ่งจะถือเปนกำไร

สะสมไวเพื่อลงทุนและขยายกิจการในอนาคต กำไรสวนที่เหลือจะนำมาจายปนผล โดยจะจายเปนเงินสด แตถาหากกิจการ

ตองการสำรองเงินสดไวเพิ่มขึ้นก็จะจายในรูปแบบอื่น เชน การซื้อคืนหลักทรัพยในราคาที่กำหนดหรือเพิ่มจำนวนใหแกผูถือ

ครองหลักทรัพย รวมทั้งการจายปนผลพิเศษดวย (ภาณุพันธุ อุดมผล, 2560) ผูบริหารตองพิจารณาจำนวนเงินปนผลจายและ

แนวโนมในอนาคต วาจะมีการจายเงินปนผลแบบอัตราคงที่ หรือมีอัตราการเติบโต หรือไมมีการจายเงินปนผลเลย ซึ่งจะตอง
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พิจารณาควบคูไปกับอัตราการเติบโตของธุรกิจดวย เพราะจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุน ที่จายเงินปนผลหรือซื้อหุนคืน จะ

สงผลตอเงินสดที่สำรองไวลดลง และอาจสงผลใหพลาดโอกาสในการลงทุนจนทำใหบริษัทชะลอการเจริญเติบโตได รวมถึง

สภาพคลอง และภาระผูกพันในการชำระหนี้ดวย 

 

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร นายพิพัฒน สรอยทอง (2562) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง 

กระแสเงินสดอิสระ และอัตราสวนทางการเงินกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย

ของบริษัทจดทะเบียนกลุม SET100 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป 2559 - 2561 จากกลุมตัวอยาง 72 

บริษัท พบวา กระแสเงินสดอิสระมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจอยางมีนัยสำคัญ แตอัตราสวนทางการเงินที่

ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน กำไรตอหุนและอัตราสวนราคาหุนตอ

มูลคาทางบัญชีไมมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งขัดแยงกับประภัสสร กาพยเกิด (2559) ศึกษาผลกระทบของ

การวัดผลการดำเนินงานโดยวิธีมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรและวิธีอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET50 ตั้งแตป 2553-2557 โดยเก็บขอมูลเปนรายไตรมาส ผล

การศึกษาพบวา EVA มีความสัมพันธกับROA ROE และ EPS ไปในทิศทางเดียวกัน โดย EVA มีความสัมพันธกับ ROE สูงสุด 

ซึ่ง นางสาววรนิษฐ พรพัฒนะวัฒน (2560) ที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางโครงสรางเงินทนุกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรทีม่ี

ผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และการจายเงินปนผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย จำนวน 21 บริษัท ระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2559 รวมจำนวนตัวอยาง

ทั้งสิ้น 82 ตัวอยาง พบวา โครงสรางเงินทุนและมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธเชิงบวกกับราคาหลักทรัพย แต

โครงสรางเงินทุนและมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน ถาหากนำขนาด

ขององคกรมาเปนตัวแปรควบคุม จะทำใหโครงสรางเงินทุนและมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับอัตราสวนเงินปน

ผลตอบแทน และขนาดขององคกรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนเงินปนผลตอบแทน 

     ในขณะที่ พุทธิมน เพชรคง, และ ภวัต ยุพาภรณ (2562) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางเงินทุนของ

กิจการตอมูลคากิจการและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในชวงป พ.ศ.

2555 - 2559 พบวา โครงสรางเงินทุน วัดดวยอัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอสินทรัพยและอัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอมูลคากิจการ แตอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยไมมีความสัมพันธตอมูลกิจการ นางชนิศา มณี

รัตนรุงโรจน (2559) ไดศึกษาโครงสรางเงินทุนที่สงผลตอมูลคากิจการของบริษัทใน 6 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก เกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี บริการ สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุปโภคบริโภค และอสังหาริมทรัพยและกอสราง จำนวน 

292 บริษัท พบวา โครงสรางเงินทุนที่มีหนี้สินมีผลบวกตอมูลกิจการอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งผลกระทบของกลยุทธความเปนผูนำ

ดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตางที ่ม ีต อผลการดำเนินงานบริษัท โดย Valipour, H., Birjandi, H., & 

Honarbakhsh, S. (2012)  ไดศึกษาผลกระทบของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุนและกลยุทธการสรางความแตกตางตอผล

การดำเนินงานของบริษัท ใชขอมูล 45 บริษัท ในTehran Security Exchange(TSE) ระหวางป 2003 - 2010 โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ บริษัทที่มีกลยุทธการเปนผูนำดานตนทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับโครงสรางทางการเงิน กล

ยุทธความเปนผูนำดานตนทุนและการจายเงินปนผลกับผลการดำเนินงานของบริษัท สอดคลองกับงานวิจัยของ Birjandi, H., 

Jahromi, N. M., Darabi, S. A., & Birjandi, M. (2014) ที่ศึกษาผลกระทบของกลยุทธความเปนผูนำตนทุนตอ ROA และผล

การดำเนินงานในอนาคตของบริษัทที่ยอมรับในตลาดหลักทรัพย Tehran เห็นวาบริษัทที่มีกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุนมี

ความสัมพันธเชิงบวกระหวางอัตราสวนการขายตอรายจายฝายทุนกับรอยละการเติบโตของยอดขาย  
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การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีขอมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยหลักกับมูลคากิจการ เชน 

โครงสรางเงินทุน กระแสเงินสดอิสระ ราคาตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบกลยุทธทางธุรกิจกับผลการ

ดำเนินงาน ซึ่งการศึกษางานวิจัยขางตนที่ผานมาในอดีต จะเปนการมุงเนนหาความสัมพันธของปจจัยตางๆกับผลการ

ดำเนินงานในอดีต แตยังไมมีการหามุงเนนขอมูลผลประกอบการที่แทจริงและปจจัยที่สงผลตอมูลคาที่แทจริงของกิจการ จึง

ทำใหการศึกษาครั้งนี้เนนพิจารณาถึงกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน โครงสรางเงินทุนและนโยบายจายปนผลที่สงผลตอมูล

คาที่แทจริงของกิจการในอนาคต 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
        

3. วิธีการวิจัย 
 

     การวิจัยนี้ ผูศึกษาไดทำการเก็บรวบรวมเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยขอมูลที่นำมาใชเปนขอมูลงบการเงิน

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระยะเวลาศึกษายอนหลัง 3 ป ศึกษาแบบรายป ตั ้งแตป 

พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2563 จำนวน 225 บริษัท ยกเวนกลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เนื่องจากมีลักษณะของวงจรเงินสดและ

มีโครงสรางเงินทุนรายการที่ซับซอนแตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงคัดเลือกกลุมธุรกิจที่มีขอมูลงบการเงินไม

ครบถวนและสมบูรณ ซึ่งใชแหลงฐานขอมูลตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ SET SMART (SET Market Analysis 

and Report Tool) โดยตัวแปรที่ใชในงานวิจัยนี้ ประกอบดวย 

 1. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) 

EVA   =  NOPAT – (WACC x Invested Capital)   

2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 

 2.1) กลยุทธผูนำดานตนทุน ผูศึกษาไดเลือกอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราสวนกำไรขั้นตนเปนตัวชี้วัด

กลยุทธผูนำดานตนทุน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน 

 2.1.1) อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA) แสดงถึงการวัดประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพยใหเกิดผลกำไรนั้นไดเทาใด โดยคำนวณจากสูตรดังนี้ 

  ROA = 
กำไรสุทธิ

สินทรัพยรวมเฉลี่ย
𝑥𝑥100      

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

1. กลยุทธ์ความเป็นผู้นําด้านต้นทุน 

 - อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) 

 - อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ (Gross profit margin) 

2. โครงสร้างเงินทุน 

 - หน้ีสินระยะสั้น/สินทรัพยร์วม (SD/TA) 

 - หน้ีสินระยะยาว/สินทรัพยร์วม (LD/TA) 

3. นโยบายจ่ายปันผล  

 - อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout) 

EVA (มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐศาสตร์) 
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2.1.2) อัตราสวนกำไรขั้นตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทำกำไรขั้นพื้นฐาน ไมมีมาตรวัดที่แนนอน แตใช

เปรียบเทียบกับหุนอื่นในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันวาทำกำไรไดมากกวาคูแขงหรือไม 

Gross Profit Margin  =  
กำไรข้ันตน

ขายสุทธิ
𝑥𝑥100     

2.2) โครงสรางเงินทุน ใชอัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอสินทรัพยรวมและอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยรวม 

แสดงถึง หนี้สินทั้งหมดของกิจการเปนกี่เทาของสินทรัพยรวม และใชวิเคราะหสภาพคลองของกิจการ ณ เวลา วากิจการมีหนี้

มากแคไหน และยังสามารถเปนผลประเมินความสามารถและโอกาสในการจายหนี้ของกิจการได โดยคำนวณจากสูตรดังนี้ 

SD/TA  = 
หนี้สินระยะสั้น

สนิทรัพยรวม
      

LD/TA  = 
หนี้สินระยะยาว

สินทรัพยรวม
      

 2.3) นโยบายจายปนผล ใชอัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout) บอกถึงวาบริษัทจายปนผลคิดเปนสัดสวน

เทาไหรของกำไรสุทธิตอหุนในแตละป บริษัทที่จายปนผลเปนสัดสวนมากหรือนอย ไมไดบงบอกวาธุรกิจดีหรือแย เพราะใน

กรณีที่ผู บริหารเห็นความจำเปนที่จะนำกำไรไปตอยอดขยายธุรกิจ อาจจะไมจายปนผลใหผูถือหุน แตนักลงทุนจะไดรับ

ผลตอบแทนแบบ Capital Gain ที่สูงขึ้น โดยคำนวณจากสูตรดังนี้ 

Dividend Payout  = 
เงินปนผลตอหุน

กำไรสุทธิตอหุน
𝑥𝑥100     

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และวิเคราะหการถดถอย

ของขอมูลแบบผสม(Panel Data Regression)  

สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 กลยุทธความเปนผูนำดานตนทุนมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

 สมมติฐานที่ 2 โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

 สมมติฐานที่ 3 นโยบายจายปนผลมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
     การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่

นำมาศึกษา พบวา มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร(EVA) มีคาเฉล่ีย เทากับ -765.78 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

(ROA) มีคาเฉลี่ย เทากับ 9.40% อัตรากำไรขั้นตน(Gross Profit) มีคาเฉลี่ยเทากับ 27.58% อัตราสวนหนี้สินระยะสั้นตอ

สินทรัพย(SD/TA) มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.23 เทา อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพย มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.16 เทา และอัตรา

การจายเงินปนผล(Dividend Payout) มีคาเฉล่ีย เทากับ 0.87% ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปร N Min Max Mean S.D. 

EVA 225 -138,211.01 23,759.20 -765.78 7,312.99 

ROA 225 -5.26 31.44 9.40 5.55 

Gross Profit 225 -12.65 93.60 27.58 15.91 

SD/TA 225 0.01 0.72 0.23 0.14 

LD/TA 225 0.00 0.77 0.16 0.15 

Dividend Payout 225 0.01 31.22 0.87 1.62 
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     การวิเคราะหสหสัมพันธดวยวิธีเพียรสันเพื่อตรวจสอบทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ วาไมมีความสัมพันธ

กันเอง พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษามีคานอยกวา 0.80 แสดงวาตัวแปรอิสระดังกลาวเปน

อิสระซึ่งกันและกัน หรือไมมีความสัมพันธกันในรูปแบบเชิงเสน ไมเกิดปญหา Multicollinearity (Studenmund , 2014) 

สามารถหาคาสัมประสิทธิ์ไดทุกตัวแปร ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธดวยวิธีเพียรสัน 

Variable ROA GROSS SD/TA LD/TA DIVIDEND_PAYOUT 

ROA 1     

GROSS 0.30 1    

SD/TA -0.03 -0.34 1   

LD/TA -0.26 0.17 -0.12 1  

DIVIDEND_PAYOUT -0.19 -0.06  0.01 0.00 1 

 

     จากการวิเคราะหแบบจำลอง โดยวิธี Panel Data Analysis พบวา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

คือ โครงสรางเงินทุนที่วัดจากอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยรวม ซึ่งมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยที่ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลประมาณรอยละ 74.18 (R-squared) และไมมีอัตตะ

สัมพันธในขอมูล(Auto Correlation) เนื่องจากคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 2.47 (มีคาอยูระหวาง 1.50 – 2.50) สวนตัว

แปรอื่น พบวา ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหแบบจำลองของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic P-value 

ROA -23.36 72.95 -0.32 0.74 

GROSS 98.66 65.82 1.49 0.13 

SD/TA -152.11 5202.41 -0.02 0.97 

LD/TA 11334.48 4882.09 2.32   0.02* 

Dividend Payout 45.81 144.65 0.31 0.75 

R-squared 0.74    

Adjusted R-squared 0.61    

Prob(F-statistic) 0.00    

Durbin-Watson stat 2.47    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

     จากการวิเคราะหอิทธิพลของกลยุทธความเปนผูนำดานตนทุน โครงสรางทุน และนโยบายการจายปนผลที่มีผลตอ

มูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร พบวา โครงสรางเงินทุนที่วัดโดยอัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยมีอิทธิพลตอมูลคาเพิ่มเชิง

เศรษฐศาสตรในทิศทางเดียวกัน โดยที่อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยมีความสัมพันธกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรที่
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ระดับทางสถิตินับสำคัญ 0.05 สวนตัวแปรอิสระอื่นไมพบความสัมพันธ โดยทำการสรุปผลการศึกษาที่ตั้งสมมติไว ดังตารางที่ 

4 

ตางรางที่ 4 ผลสรุปตามสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ ทิศทาง 

สมมติฐานที่ 1 : กลยทุธความเปนผูนำดานตนทุนที่มีอทิธิพลตอมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม(ROA) ไมยอมรับ + 

- อัตรากำไรขั้นตน(Gross Profit Margin) ไมยอมรับ - 

สมมติฐานที่ 2 : โครงสรางเงินทุนที่มีอทิธิพลตอมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร 

- อัตราสวนหนี้สินระยะส้ันตอสินทรัพยรวม(SD/TA) ไมยอมรับ - 

- อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยรวม(LD/TA) ยอมรับ + 

สมมติฐานที่ 3 : นโยบายการจายปนผลที่มีอิทธิพลตอมูลคาเพิม่เชิงเศรษฐศาสตร 

- อัตราการจายปนผล(Dividend Payout) ไมยอมรับ + 

 

5. สรุปผลการศึกษา 

 

     จากการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเห็นไดวา โครงสรางเงินทุนที่วัดโดยอัตราสวน

หนี้สินระยะยาวตอสินทรัพยมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 กลาวคือ การลงทุนดวยการกอหนี้ของบริษัทเปนการสงสัญญาณถึงนักลงทุนวาผลประกอบการของ

กิจการจะมีกำไรและสามารถจายเงินปนผลได ทำใหราคาหลักทรัพยของกจิการสูงขึ้น โครงสรางเงินทุนชวยใหผูบริหารมีขอมลู

ใชในการวิเคราะหและตัดสินใจในการจัดหาเงินใหเหมาะสมกับกิจการเพื่อความมั่งคั่งสูงสุดและเพื่อเปนขอมูลใชในการตัดสิน

ในแกนักลงทุน และการจัดโครงสรางเงินทุนที่มีหนี้สินถือเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ฝายบริหารสามารถนำมาใชเพื่อควบคุมตนทนุ

ของกิจการได แตไมสอดคลองกับผลการวิจัยของวราลี ทองพุมพฤกษา(2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางเงินทุน

กับมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ที่สงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและการจายเงินปนผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธนาคาร ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากงานวิจัยทั้งสองมีกลุมตัวอยางในการศึกษาที่

แตกตางกัน ทำใหความสัมพันธระหวางโครงสรางเงินทุนและมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรมีความแตกตางกัน   

 

ขอเสนอแนะ      

     การวิจัยครั้งตอไป นักวิจัยสามารถศึกษากลุมตัวอยางอื่น เชน กลุมตัวอยางSET50 หรือSET100 หรือรายอุตสาหกรรม 

เชน กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อที่จะไดเห็นรายละเอียดของขอมูลมากขึ้น รวมถึงการเปล่ียนตัวแปรอิสระหรือเพิ่มตัว

แปรควบคุม เขาไปในการศึกษา เชน ขนาดกิจการ เพื่อดูวาตัวแปรจะสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัว

แปรตามไดเพิ่มขึ้นหรือไมและเปนไปในทิศทางใด เปนตน 
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ปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันภัยรถยนตสวนบุคคลภาคสมัครใจของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

The factors that affect car insurance consumptionvoluntary for private car 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของคนในกรุงเทพ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่

ทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ สำหรับรถยนตสวนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยคือ แบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด

บริการ ปจจัยดานคุณภาพการบริการ และมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  เมื่อทำการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานคุณภาพการ

บริการมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  
 

คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจซื้อ, ประกันภัยรถยนต 

Abstract 
A study and research on factors affecting the purchase of voluntary motor insurance in Bangkok The 

objective of this study was to study the  factors that affect the decision to buy car insurance of people in 

Bangkok. This research is a quantitative research. The sample group used in the research was people who 

had voluntarily insured for personal cars in Bangkok, 400. using questionnaires as a research tool 

The results of the study found that the majority of the sample groups focused on the service 

marketing mix factor. service quality factor And the decision to buy car insurance in Bangkok as a whole is 

at the highest level. When testing the hypothesis, it was found that consumers with different levels of 

education made car insurance purchase decisions. The voluntary sectors of consumers in Bangkok were 

different in terms of product marketing mix and the service quality influences the decision to purchase car 

insurance. Voluntary sector of consumers in Bangkok statistically significant at the 0.05 level.  
 

Keywords: service marketing mix factors, service quality, purchase decision, auto insurance 
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1. บทนำ 

     ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีสภาพการแขงขันที่รุนแรงแตเมื่อเทียบอัตราการเติบโตพบวา ในป 2563 ภาคธุรกิจประกัน

วินาศภัยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 3.25 % จากป 2562 จากจำนวนกรมธรรมประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงให

เห็นวาประชาชนใหความตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแมวาเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอ

กรมธรรมประกันภัยจะมีแนวโนมลดลงก็ตาม  สวนแนวโนมปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2564 อาจ

มีทั้งปจจัยทางบวกอันไดแก แรงสนับสนุนจากการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศ การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจ

และปริมาณการคาโลก   แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ฐาน

การขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในป 2563 ซึ่งมาจากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID 19   การประมาณการยอดขาย

รถยนตใหมที่นาจะเริ่มฟนตัวกลับมา หรือแนวโนมที่ดีในเรื่องของความตื่นตัวในการปองกัน COVID 19 ของประชาชน ทั้งนี้ใน

สวนของปจจัยลบก็ยอมมีผลตอภาคธุรกิจเชนกัน อันไดแก  ปญหาความไมแนนอนทางการเมืองที่มีผลตอเศรษฐกิจ   เงื่อนไข

ดานการจางงานและฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ  ภาระหนี้ NPLs  ความเส่ียงจากสถานการณภัยแลง ความ

ผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก  ความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาด COVID 19  การระบาดระลอกใหม  

การพัฒนาวัคซีน  และการเขาถึงวัคซีน  ดังนั้นในสถานการณปจจุบันผูประกอบการหรือบริษัทผูใหบริการจึงมีความจำเปน

อยางยิ่งที่จะตองมีความพยายามแขงขันกันในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การลดคาเบี้ย ประกันภัย การเสนอโปรโมชั่น และ

ขยายชองทางการจัดจําหนาย ดวยการขยายสาขาใหครอบคลุมทั่ว ประเทศ เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร และ

การจําหนายประกันภัยผานชองทางออนไลน เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ที่เปล่ียนแปลงไป ทำใหผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะไดทราบวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยขอมูลที่ได

จากการศึกษา สามารถนําไปใชประโยชนสำหรับผูประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ และกำหนดกลยุทธ ทาง

การตลาด เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคในปจจุบัน อันจะสรางความไดเปรียบใน การแขงขันตอคูแขง รวมถึง

ผลกําไรในการดำเนินธุรกิจใหเพิ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา  เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักประชากรศาสตรที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตในกรุงเทพมหานคร  เพื่อศึกษาปจจัยของคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนตของคนในกรุงเทพ  และเพื ่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที ่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนตของคนในกรุงเทพ 

     

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการบริการ 

     วิลาวัณย ฤทธิ์ศิริ (2559) สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง กลุมเครื่องมือดานการตลาดที่บริษัทนามาใชเพื่อการ

บรรลุวัตถุประสงคดานการตลาดของบริษัทในตลาดเปาหมาย ซึ่งเปนสวนประกอบที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง

ตอธุรกิจการตลาดเปนปจจัยที่ควบคุมได นักการตลาดจะกำหนดปรับเปล่ียน ปรับปรุงแกไขไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

และวัตถุประสงคขององคกร และภาณุมาศ ใจกันทะ (2556) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) 

หมายถึง องคประกอบหรือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได โดยมีลักษณะของการใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการแก

กลุมเปาหมาย โดยกิจการหรือธุรกิจมีความจำเปนที่จะตองสรางสวนประสมทางการตลาดบริการทีเ่หมาะสมในการวางกลยุทธ

ทางการตลาด อันประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) พนักงาน (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

หรือ 7Ps ของสวนประสมการตลาดที่ตองนำมาเกี่ยวของสัมพันธกัน 
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            แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

              กมลวรรณ  เก็งสาริกิจ (2559)  กลาววา คุณภาพการใหบริการ หมายถึง การบริการที ่ดีมีคุณภาพ เพื ่อให

ผูรับบริการรูสึกตามที่คาดหวังไว ในขณะที่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการหมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการที่มีความ

มั่นใจในบริการวามีคุณภาพการบริการที่ดี สงผลใหรูสึกมั่นใจ ไวใจ ในการบริการตามที่คาดหวังไว  และสุทธาทิพย  กำธร

พิพัฒนกุล (2558)  กลาววา คุณภาพการใหบริการ หมายถึง ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการใหบริการของธุรกิจ ซึ่งลูกคาจะ

ทำการประเมินคุณภาพในการใหบริการโดยเปรียบเทียมการรับรูจากสิ่งที่ไดรับกับความตองการหรือความคาดหวังวาจะไดรับ

จากบริการนั้นๆ โดยพิจารณาจากบริการที่เปนรูปธรรม ความเชื่อถือได การตอบสนองตอลูกคา ความมั่นใจในการบริการ 

ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ โดยเครื่องมือวัดระดับคุณภาพการใหบริการมีองคประกอบอยูดวยกัน 5 ดานซึ่งเปน

เครื่องมือที่ใชในการวัดระดับการบริการของผูใหบริการหรือพนักงาน ตอผูรับบริการหรือลูกคามีดังนี้ ดานความเปนรูปธรรม

ของการบริการ (Tangibility) ดานความนาเชื่อถือไววางใจ (Reliability) ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

(Responsiveness) ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ (Assurance) และดานการเอาใจใสผูรับบริการ (Empathy) 

              แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

              วุฒิ สุขเจริญ (2559) กลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบรโิภคไมไดเกิดขึ้นทันททีันใด แต

มีลักษณะเปนกระบวนการ และ Moody (1983) ไดนำเสนอกระบวนการตัดสินใจ โดยระบุวา การตัดสินใจบางเรื่องมีความ

ซับซอน บางเรื่องเปนเรื่องงาย ๆ และการตัดสินใจเปนกระบวนการที่เปนระบบปดแบบวนรอบ (Closed-loop decision 

process) โดยเริ่มจากการตระหนักถึงปญหา จากนั้นจึงเกิดการรับรูปญหา มีการวิเคราะหทางเลือกที่เปนไปได และผลที่ตาม

มาแลวจึงทำการเลือกทางเลือก และนำไปปฏิบัติ หลังจากนั้นจะเกิดการตอบกลับ (Feedback) และกลับไปตระหนักถึงปญหา

ใหม  สรุปไดวาความหมายของดานกระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การพิจารณาอยางถี่ถวน และรอบคอบ แลวผูใชบริการ

จึงตัดสินใจใชบริการ ซึ่งแบงเปนกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้ออยู 5 ดาน คือ ดานการรับรูถึงปญหา  ดานการแสวงหา

ขอมูล  ดานการประเมินผลทางเลือก  ดานการตัดสินใจเลือกซื้อ และดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 

               งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

               ทิพยสุภา สุวรรณอทาน (2558) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรในกรงุเทพมหานคร ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนใน กรุงเทพมหานคร จาก

การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจำนวน 208 คน คิดเปนรอย ละ 52.0 มีอายุ 31-40 ป สถานภาพ

สมรส การศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน และมี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท ปจจัยดาน

ทัศนคติ ดานคุณภาพการบริการ ดานคุณคา ตราสัญลักษณ ดานสวนประสมทางการตลาดบริการบริการ ดานการตัดสินใจซื้อ

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก ซึ่งผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานคุณคาตราสัญลักษณ ดานคุณภาพการ

บริการ ดานสวนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรใน กรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

                 วิอาภา ทับทิม (2557) การวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเขต

กรุงเทพมหานคร มี วัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในเขต 

กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก ตามปจจัยสวน

บุคคล (3) ศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทำประกันภัย รถยนตภาคสมัครใจ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

ตางกันมีผลตอการทำ ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดาน
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การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพตางกันมีอิทธิพลตอการทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใน เขตกรุงเทพมหานคร

ตางกัน 

                  พิชชานันท บุญคง (2560) งานวิจัยเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรภยนตภาคสมัครใจ 

กรณีศึกษา : นักศึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัย รถยนตภาคสมัครใจ จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต 

ภาคสมัครใจ จําแนกตามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน ประสม

ทางการตลาด กับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ผลการวิจัยพบวา ดานประชากรศาสตร เพศ อาชีพ อายุการ 

รายได สถานภาพและการใชงานรถยนตแตกตาง กัน การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแตกตางกัน พบวา อายุ 

และรายไดตอเดือนแตกตางกัน การตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแอลฟา

ระดับ .05 ปจจัยสวน ประสมทางการตลาดทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา กานชองทางการจําหนาย ดานการ

สงเสริมทาง การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ 

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในระดับปานกลางถึงสูง (r = 599 ถึง 713) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติแอลฟา ระดับ .01 ทั้งนี้ 

ดานผลิตภัณฑ (บริษัทมีชื่อเสียง และมีความนาเชื่อถือ) ประชากรใหคะแนนความสำคัญมี คาเฉลี่ยในระดับสูงมาก (mean = 

8.88 ; SD. = 1.323) ขอเสนอแนะสามารถนําผลวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑใน ธุรกิจประกันวินาศภัย และในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรเพิ่มจำนวนประชากรในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหผล วิจัยคลอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาที่ใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณประชากรการวิจัย ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครกลุม

ตัวอยางของการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เปนผูบริโภคที่เคยซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจโดยไมระบุบริษัท โดยไมสามารถ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ดา้นบุคคล (People) 

- ดา้นกระบวนการ (Process) 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 

 

 

 คุณภาพการบริการ 

-ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 

-ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 

-การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 

-การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 

-การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ   - อายุ 

- ระดับการศึกษา  - อาชีพ  

- รายได    - สถานภาพ 

 

 

การซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทราบจำนวนที่แนนอน ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการกำหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดจำนวนทั้งสิ้น 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของ

ผูตอบแบบสอบถาม  สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ  สวนที่ 3  แบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ   และสวนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ  โดยมีคา

ความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.935 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานดวย คาสถิติ t-test One-Way Anova  คาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 

Correlation Coefficient) และการวเิคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
   

           จากผลการวิเคราะหขอมูลนำมาอภิปรายผลงานวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

           วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตใน

กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  ระดับการศึกษาแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  โดยกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรีมีระดับการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอยกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

สูงกวาปริญญาตรี   สอดคลองกับงานวิจัยของวิอาภา ทับทิม (2557) การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทำประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาที่ตางกันมีผลตอการทำ 

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ ในเขตกรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

             วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยของคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของคนใน

กรุงเทพ  ผลการศึกษาพบวา   ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ   ดานราคา   ดานบุคลผูใหบริการ  ดาน

สภาพแวดลอมบริการ  และดานกระบวนการ มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เชนเดียวกับงานวิจัยของจรัสลักษณ อูทรัพย (2558) 

ทำการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเพียง 1 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ การบริการและความนาเชื่อถือ

ของบริษัท เพราะในการตัดสินใจเลือกซื้อ ผูบริโภคจะใหความสำคัญกับรูปแบบ เงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมที่ตรงตาม

ความตองการ   และสอดคลองกับงานวิจัยของวิอาภา  ทับทิม (2557) การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทำประกันภัย

รถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพตางกันมีอิทธิพลตอ

การทำประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใน เขตกรุงเทพมหานคร   และสอดคลองกับงานวิจัยของพิชชานันท บุญคง (2560) 

งานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรภยนตภาคสมัครใจ กรณีศึกษา : นักศึกษา โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง   พบวา ปจจัยสวน ประสมทางการตลาดทุกดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา กาน

ชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมทาง การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในระดับปานกลางถึงสูง (r = 599  ถึง 713) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติแอลฟา ระดับ .01   

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2181



            วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต

ของคนในกรุงเทพ  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาค

สมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา  ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจ   ดานการให

ความเชื่อมั่นตอลูกคา  และดานการรูจักและเขาใจลูกคามีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  สอดคลองกับงานวิจัยของทิพยสุภา สุวรรณอทาน (2558) 

ทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ คือประชาชนใน กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา  ปจจัยดานคุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตของประชากรใน กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
       

              สรุปผลการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง  มีอายุต่ำกวาหรือเทากับ 25 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี   มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน   มีรายไดตอ

เดือนที่ 25,001  บาทขึ้นไป  และมีสถานภาพโสด   

              สรุปผลการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญกับ

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลผู

ใหบริการ  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา คือ ดานกระบวนการ  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด  และดานสภาพแวดลอมบริการ ตามลำดับ   

              สรุปผลการศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยดาน

คุณภาพการบริการ โดยรวมอยูในระดับมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเชื่อถือไววางใจได  มีคาเฉล่ียมาก

ที่สุด รองลงมา คือ  ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา  ดานการตอบสนองตอลูกคา  ดานการรูจักและเขาใจลูกคา  และดาน

ความเปนรูปธรรมของบริการ  ตามลำดับ 

              สรุปผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการ

ตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนตในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

              สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  

                    การทดสอบปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  พบวา ปจจัยดานระดับการศึกษาแตกตางกันมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน   สวนปจจัยดานเพศ  อายุ  อาชีพ  รายได 

และสถานภาพแตกตางกันมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

                    การศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาค

สมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาค

สมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทั้ง 3 ดานสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมี 2 ดานสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัย

รถยนต ภาคสมัครใจของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายการ
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เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 

66.6 

                  การศึกษาปจจัยดานคุณภาพการบริการแตกตางกนัมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาค

สมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรทั้ง 3 ดานสงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตาม

คือการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 71.1 

         ขอเสนอแนะการนำไปใช   

          จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  ผูบริโภคที่มีระดับ

การศึกษาแตกตางกนัมีการตัดสินใจซื้อประกนัภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครแตกตางกัน  ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานบุคลผูใหบริการ  ดานสภาพแวดลอมบริการ  ดานกระบวนการ 

และปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจ   ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา  และดานการรูจักและเขาใจ

ลูกคามีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  สามารถนำผลการศึกษาไปใชไดดังนี้ 

        1. จากการศึกษาพบวา  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ   ดานราคา  ดานบุคลผูใหบริการ ดาน

สภาพแวดลอมบริการ  และดานกระบวนการ มีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นเพื่อการทำการตลาดประกันรถยนตภาคสมัครใจบริษัทประกันภัยควรพัฒนาความคุมครองของ

กรมธรรมครอบคลุมตามความตองการ รูปแบบของกรมธรรมมีใหเลือกหลากหลาย  สามารถผอนชำระคาเบี้ยประกันเปน

งวดๆได  มีความรับผิดชอบรวมถึงรักษาผลประโยชนใหลูกคา   มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ  มีขั้นตอนการซื้อกรมธรรม

งาย สะดวกในการใหบริการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาจะไดรับการบริการที่ดีดังที่คาดหวังไว 

         2. จากการศึกษาพบวา    ปจจัยดานคุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจ    ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา  

และดานการรู จ ักและเขาใจลูกคามีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื ้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดังนั ้นเพื ่อการสงเสริมการใหบริการเพื ่อสรางความมั่นใจใหแกผู บริโภค  บริษัทประกันภัยควรให

ความสำคัญกับการจัดศูนยบริการมีมาตรฐานในการใหบริการ  มีผูใหบริการของศูนยบริการมีความรูความสามรถในการ

ใหบริการ มีทักษะในการใหบริการที่ดี คลองแคลว วองไวในการใหบริการ  มีชองทางการติดตอสื่อสารที่งาย สะดวกและ

หลากหลาย  สรางความรูสึกเชื่อมั่นวาจะไดรับบริการที่ดีที่สุดทุกครั้งของการเขารับบริการบริษัทประกันภัย  รับฟงปญหา 

และขอเสนอแนะและพรอมที่จะปรับปรุงตามความตองการของลูกคาและสามารถใหบริการดวยความเขาใจถึงความตองการ

ของลูกคา 

           ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

           1. ควรเพิ่มปจจัยในการศึกษาวิจัยดานอื่น ๆ เพื่อใหครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการซื้อ

ประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในเขตกรุงเทพมหานคร มากขึ้น 

            2. ในการศึกษาครั้งตอไป ผูที่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับดานอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน พฤติกรรมของผูบริโภค    ความภักดี

ของผูบริโภค   เปนตน เพราะในปจจุบันนี้ปจจัยที่เกี่ยวของและมีความสำคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดย

การศึกษาประเด็นดังกลาวจะไดเขาใจถึงการรับรูและความตองการของผูบริโภคมากขึ้นรวมทั้งนำผลมาศึกษาวา มีความ

แตกตางจากที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไม เพื่อนำมาทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้วา มีความสอดคลองหรือ แตกตาง

กันอยางไร จนทำใหสามารถนำไปใชไดจริง 
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             3. ควรศึกษาวิธีการจัดทำวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ทำใหทราบถึงขอมูลในดานอื่นๆ เพิ่ม

มากขึ้น มีมุมมองกวางยิ่งขึ้นในการจัดทำวิจัยครั้งตอไป 
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ความสัมพนัธระหวางปจจัยที่สงผลและปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานกับความผูกพันใน

งานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

The Relationship between the Antecedents and Consequences of Work 

Engagement with Work Engagement of the Employees of  ABC Company 

Limited, Khon Kaen Province 
 

สุรีรัตน  ทนิล0

1 และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Sureerat Tanin and Tipvanna Ngarmsak 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงาน

และการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท 

ที่มีตอองคกรกับความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกนโดยใชแบบสอบถามกับพนักงานจำนวน 

120 คน เพื่อวัดปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน วัดความผูกพันในงาน ใช Utrecht Work Engagement Scale (UWES-

9)  และวัดปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงาน โดยทำการศึกษา และประเมินความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับความ

ผูกพันในงานและความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการศึกษาพบวาปจจัยที ่ส งผลตอความผูกพันในงาน ดาน

คุณลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงลบกับความทุมเทในการทำงาน และดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร มีความสัมพันธ

ในเชิงบวกกับความผูกพันในงานอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และพบวาปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงาน มีเพียงความ

ผูกพันในงาน ดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน ที่มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความมุงมั่นทุมเท ทีมีตอองคกรอยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
 

คำสำคัญ: ความผูกพันในงาน, การรับรูการสนับสนุนจากองคกร, ความมุงมั่นทุมเทที่มีตอองคกร 
 

Abstract 
The objectives of this study were to study the relationship between the antecedents of work engagement 

in job characteristics and perceived of organizational supports and consequences of work engagement in 

job satisfaction and  organizational commitment of the employees of  ABC Company Limited, Khon Kaen 

Province. The questionnaires were used to collect data from 120 employees. The antecedents of the work 

engagement measured job characteristics and perceived of organizational supports. Work engagement 

measured using Utrecht Work Engagement Scale (UWES). For the antecedents of the work engagement the 

job characteristics is significance related to the Dedication at level of 0.05 and perceived of organizational 

supports is significance related to the work engagement at level of 0.05. The consequences of work 
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engagement, absorption dimension is significance related to the organizational commitment at level of 

0.05. 

 

Keywords: Work Engagement, Perceived of Organizational Supports, Organizational Commitment  

1. บทนำ 
 

     ดานทรัพยากรบุคคล ถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะพนักงานคือ

บุคลากรที่จะชวยสงเสริมความสำเร็จขององคกร ดังนั้นบริษัทจึงมุงเสริมสรางความผูกพันในงานของพนักงานใหเพิ่มสูงขึ้นและ

รักษาใหอยูในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง ซึ่งความผูกพันในงานคือความรูสึกของพนักงานในแงบวกที่มีตอการทำงาน โดยพนักงาน

ที่มีความรูสึกผูกพันในงานของตน เกิดความมุงมั่น ทุมเท พยายามในการทำงานอยางเต็มที่ และมีความสุขในงานที่ทำ โดย

ความผูกพันในงานคือส่ิงที่สำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานขององคกร หากพนักงานมีความผูกพันในงานสูง สงผลใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและผลงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น และทำใหอัตราการลาออกลดนอยลง โดยใชแบบวัดความผูกพันในงาน

คือ Utrecht work engagement scale (UWES-9) เพื่อประเมินคาความผูกพันในงานของพนักงาน (Schaufeli, Salanova 

& Bakker, 2006) บริษัท ABC จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑคอนกรีตสำเร็จรูป โดยมีพนักงาน ทั้งหมด 

185 คน ปญหาที่สำคัญที่องคกรพบในปจจุบันคือพบวาพนักงานมีความกดดันในการทำงานสูง ไมมีความสุขในการทำงาน 

และมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงอยางตอเนื่อง  ผูศึกษาปฏิบัติงานอยูที่ บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน  จึงสนใจที่

จะศึกษาระดับความผูกพันในงาน รวมถึงศึกษาปจจัยและความสัมพันธที่มีผลกับความผูกพันในงาน  เพื่อใหผูบริหารของ

องคกรนำผลการศึกษาไปใชพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ ลดอัตราการลาออก 

และชวยรักษาพนักงานที่มีความสามารถใหคงอยูกับองคกรตอไป ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และปจจัยที่มีผลจากความ

ผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกรตอความผูกพันในงานของพนักงานบริษัท ABC 

จำกัด จังหวัดขอนแกน 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับความผกูพันในงาน 

     Macey and Schnelder (2008) ไดกลาววา ความผูกพันในงานเปนความรูสึก ในทางบวกที่มีตอการทำงานของพนักงาน  

เห็นถึงคุณคาและความสำคัญของงาน สามารถบริหารจัดงานของตนเองได รวมถึงมีความคาดหวังกับงานในอนาคตของตนเอง 

     Bakker and Demerouti (2017) ไดใหความสำคัญของความผูกพันในงานดานความตองการงาน ซึ่งเปนแรงจูงใจ 

ที่ทำใหเกิดผลกระทบในแงบวกตอผลการดำเนินงาน ในขณะที่ความกดดันจากงานสงผลกระทบเชิงลบตอผลการดำเนินงาน 

ทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และมุงเนนไปที่งาน ทรัพยากรในงานจึงเปนแรงจูงใจที่ทำใหพนักงาน เกิด

ความรูสึกผูกพันในงาน (Work Engagement) และมีความมุงมั่น ทุมเท พยายามในการทำงาน 

     Saks (2006) ไดอธิบายถึงแบบจำลองความผูกพันในงานและผูกพันในองคกรของพนักงาน โดยสาเหตุของความผูกพันใน

งานและองคกร ประกอบไปดวย ลักษณะของงาน การรับรูการสนับสนุนจากองคกรและจากหัวหนางาน การใหรางวัลและการ

ยอมรับ ความยุติธรรมดานผลตอบแทน และ ความยุติธรรมดานกระบวนการ ผลที่ทำใหพนักงานเกิดความผูกพันในงานและ

องคกร ทำใหพนักงานรูสึกพึงพอใจในงานของตน เกิดความผูกพันตอองคกร ความตั้งใจที่ไมลาออกจากการทำงาน และ

พฤติกรรมที่ดีตอเพื่อนรวมงานและตอองคกร    ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจำลองความผูกพนัของพนักงาน 

ที่มา : ดัดแปลง จาก Saks (2006) 
 

     Schaufeli, et al. (2006) ไดสรางแบบทดสอบ เพื่อใชในการวัดความผูกพันในงาน คือ Utrecht Work Engagement 

Scale (UWES) 9 ขอ ซึ่งประกอบดวยการวัดความขยันขันแข็งในการทำงาน 3 ขอ วัดความมุงมั่นทุมเทในการทำงาน   3 ขอ 

และวัดความรูสึกที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 3 ขอ โดยปจจุบันไดมีการนำแบบวัด Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES) มาปรับใชกับองคกรเพียง 3 ขอ ขอละดาน เพื่อใหองคกรไดใชวัดความผูกพันในงานอยางสม่ำเสมอ ใหอยูในระดับทีด่ี

อยางตอเนื่อง (Bakker and Oerlemans, 2011) 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานของพนักงาน     

     Saks (2006) ไดอธิบายถึงความผูกพันของพนักงาน โดยมีปจจัยสงผลตอความผูกพันในงาน ดานคุณลักษณะของงาน การ

รับรูการสนับสนุนจากองคกรและหัวหนางาน การใหรางวัลและการยอมรับ ความยุติธรรมดานผลตอบแทน และ ความ

ยุติธรรมดานกระบวนการ ที่สงผลตอความผูกพันในงานของพนักงาน และเปนผลใหพนักงานมีความรูสึกพึงพอใจในงานของ

ตน เกิดความผูกพันตอองคกร ความตั้งใจที่ไมลาออกจากการทำงาน และพฤติกรรมที่ดีตอเพื่อนรวมงานและตอองคกร        

     Bakker (2009) ไดสรุปวา ทรัพยากรในงานและทรัพยากรสวนบุคคล กอใหเกิดความผูกพันตองาน เมื่อพนักงานเกิด

ความรูสึกผูกพันในงานจะสงผลที่ดีในตอผลการทำงาน ซึ่งหากพนักงานมีผลงานที่ดีจากการทำงาน พนักงานสามารถ

เสริมสรางทรัพยากรในงานและทรัพยากรสวนบุคคลใหเพิ่มมากขึ้น และทำใหเกิดความผูกพันตองานเพิ่มมากขึ้นอีก 

     เครื่องมือที่ใชวัดปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร (Saks, 

2006) ประกอบดวยขอคำถาม 6 ขอยอยเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน และ 8 ขอยอยเกี่ยวกับการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร 

     Saks (2019) ไดคนพบวา คุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร มีความสัมพันธกับความผูกพันในงานใน

ทางบวก หากพนักงานรับรูถึงการสนับสนุนขององคกร พนักงานเกิดความรูสึกผูกพันในงาน และเปนผลทำใหพนักงานเกิด

ความพึงพอใจในการทำงานและเกิดความรูสึกผูกพันตอองคกร ความตั้งใจในการที่จะไมลาออกจากงานและพฤติกรรมที่ดีตอ

เพื่อนรวมงานและตอองคกร 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลจากการผูกพันในงาน 

     Harter, Schmidt and Hayes (2002) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงาน วาความผูกพันในงาน

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน หากพนักงานมีความผูกพันในงาน จะทำใหผลการทำงานของพนักงานมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น มากกวาพนักงานที่ไมมีความผูกพันหรือมีความผูกพันในงานที่ต่ำจะขาดความมุงมั่น ทุมเท และพยายาม

ในการทำงานนั้นใหบรรลุผลสำเร็จ 

ปัจจัยที่ส่งผล 

 (Antecedents) 

ลกัษณะของงาน  

การสนบัสนุนจากองคก์ร  

การสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน  

รางวลัและการยอมรับ 

ความยติุธรรมของผลตอบแทน  

ความยติุธรรมของกระบวนการ 

ความผูกพนัของพนักงาน  

(Employee engagement) 

ความผกูพนัในงาน 

ความผกูพนัขององคก์ร  

 

ปัจจัยที่มีผล  

(Consequences) 

ความพึงพอใจในงาน 

ความผกูพนัขององคก์ร  

ความตั้งใจท่ีจะไม่ลาออกจากงาน 

พฤติกรรมท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและตอ่

องคก์ร  
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     Saks (2006) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานและความผูกพันในองคกรของพนักงานโดยมี

ปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานและความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  ดานความพึงพอใจในงาน ดาน

ความมุงมั่น ทุมเท มีตอองคกร ดานความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน และดานพฤติกรรมที่ดีตอเพื่อนรวมงานและตอองคกร คือ 

การแสดงออกของพฤติกรรมที่ดีในการทำงานใหแกองคกรในดานตางๆ  

     เครื่องมือที่ใชวัดปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร (Saks, 

2006) ประกอบดวยขอคำถามดานความพึงพอใจในงาน 3 ขอยอย และ ดานความมุงมั่น ทุมเท มีตอองคกร 6 ขอยอย 

     Cropanzano and Mitchell (2005) ไดคนพบวาการมีความผูกพันในงานและความผูกพันในองคกรมีความสัมพันธในเชงิ

บวกกับความไววางใจ ความภักดี และความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร กลาวคือ พนักงานที่มีความผูกพันจะมีแนวโนมที่จะ

เกิดความไววางใจ ภักดี และมุงมั่นทุมเทการทำงานใหกับองคกร 

     Saks (2019) ไดสรุปผลลัพธจากการที่พนักงานมีความรูสึกผูกพันในงานของตนนั้นมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน

ดานบวก และมีความสัมพันธที่ดีตอความมุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร การมีความผูกพันในงานเปนสิ่งที่สำคัญในการพยากรณ

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และความมุงมั่นทุมเทที่มีตอองคกร ทำใหพนักงานความมีความตั้งใจลาออกจาก

องคกรลดลง 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ชัยวัฒน โพธิ์รอย และ ทิพยวรรณา งามศักดิ์ (2563) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรในงาน ทรัพยากรบุคคล ความ

ผูกพันในงาน ความสัมพันธระหวางทรัพยากรในงาน และ ทรัพยากรบุคคลกับความผูกพันในงาน และกำหนดแนวทางในการ

เสริมสรางความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดใช

แบบสอบถามกลุมตัวอยาง จากพนักงานจำนวน 155 ใชแบบสอบถามของ UWES จำนวน9 ขอ วัดความผูกพันในงาน ผล

การศึกษาพบวา ทรัพยากรในงาน ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ดานความหลากหลายของทักษะ และดานการ

สนับสนุนทางสังคมและทรัพยากรบุคคลดานการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธกับความผูกพันในงานดานบวก อยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถนำผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการเสริมสรางความผูกพันในงานของพนักงานตอไป  

     Burke and El-Got (2010) ไดทำการศึกษาเกีย่วกบัปจจัยเชิงสาเหต ุและผลลัพธจากความผูกพันในงาน การศึกษานี้ไดใช

กลุมตัวอยาง คือ ผูจัดการ และผูเชี่ยวชาญที่ทำงานในองคกรและอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศอียิปต โดยรวบรวมขอมูลจาก

ผู ตอบแบบสอบถาม 242 คน เครื ่องมือที ่นำมาใชในการศึกษา คือแบบสอบถาม Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES) ฉบับยอ 9 ขอ วัดความผูกพันในงาน โดยใช Likert Scale มาตรวัด 5 ระดับ ผลจากการศึกษาพบวา ความผูกพันใน

งาน ดานการอุทิศตนใหกับงานนั้น สามารถนำมาทำนายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได เชน แนวโนมการตัดสินใจออกจากงาน 

ความตั้งใจในการทำงาน 

     Kose (2016) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความผูกพันในการ

ทำงานกับการรับรูถึงการสนับสนุนขององคกรและบรรยากาศขององคกร ใชแบบจำลองสมการโครงสรางเพื่อวิเคราะหขอมูล 

ประชากรประกอบดวยครูในหองเรียนและภาคสนามที่ทำงานในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคกลางของ 

Dulkadiroglu และ Onikisubat ในจังหวัด Kahramanmaras วิจัยโดยรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 433 

คน วิธีการศึกษาใชแบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement จำนวน 17 ขอ ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธเชิงบวก

และมีนัยสำคัญระหวางความผูกพันในงานกับการรับรูถึงการสนับสนุนขององคกรและบรรยากาศขององคกร 

     Rana, Pant and Chopra (2019) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน  การศึกษานี้ไดใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 134 คน ไดดำเนินการเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางความผูกพันในการทำงาน ในดานความกระตือรือรนในการ

ทำงาน การทุมเทในงาน และดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน วิธีการศึกษาใชแบบสอบถามของ UWES-9 วัดความ
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ผูกพันในงาน ผลการศึกษาพบวาการมีความผูกพันในงานทั้งหมดเปนสิ่งที่สงผลตอผลการทำงานของพนักงานและการมีความ

ผูกพันในงาน มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

     Baset and Karim (2021) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการรับรูการ

สนับสนุนขององคกรตอความผูกพันในงานของพนักงาน ดานความขยันขันแข็งในการทำงาน  ดานการทุมเทในงาน และดาน

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน การวิจัยโดยรวบรวมขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม คือพนักงานธนาคารที่ใหบริการใน

ธนาคารพาณิชยเอกชนในบังกลาเทศ 120 คน วิธีการศึกษาใชแบบสอบถามของ Utrecht Work Engagement จำนวน 17 

ขอ วัดความผูกพันในงาน ผลการวิจัยพบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีผลกระทบโดยตรงตอความผูกพันในงานของ

พนักงาน ทั้ง 3 ดาน หากองคกรตองการยกระดับความผูกพันในงานของพนักงาน องคกรควรทุมเทความพยายามมากขึ้นใน

การดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 
 

2.5 กรอบแนวคิด 

     การศึกษาในครั ้งนี ้ตามวัตถุประสงค เพื ่อศึกษาความผูกพันในงาน ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดาน

คุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ศึกษาปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงานและ

ความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลดานคุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกรกับความผูกพันในงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความ

พึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

     สามารถแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

     การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และ ใชการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey) 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     สำหรับกลุมประชากรที่ใชในการทำการศึกษาในครั้งนี้คือพนักงานสาขาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแกนและจังหวัด

อุดร 7 สาขา ทั้งหมดจำนวน 185 คน กลุมตัวอยาง คำนวณโดยใชสูตรของ Cochran ในป 1977 สำหรับตัวแปรตอเนื่อง 

(Bartlett, Kotrlik, & Higgins, 2001) และกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางใหเหมาะกับการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ จึงใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 120 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

     ในการเก็บขอมูลงานวิจัยนั้นเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือการใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงคำถาม

ออกเปน 6 สวนดังนี้ 

     สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของพนักงาน ไดแก เพศ อายุงาน การศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหนงงานในปจจบุนั 

และอัตราเงินเดือน โดยใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติและแบบมาตรวัดจัดลำดับ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในงาน 

ลกัษณะงาน  

(Job characteristics)  

การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร 

(Perceived organizational support)  

 

 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัในงาน 

ความพึงพอใจในงาน 

(Job satisfaction)  

ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ท่ีมีต่อองคก์ร 

(Organizational commitment)   

 

 

ความผูกพนัในงาน  

ความขยนัขนัแขง็ในการทาํงาน (Vigor) 

การอุทิศตนในการทาํงาน (Dedication) 

ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบังาน  

(Absorption) 

 

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2189



     สวนที่ 2 ขอมูลคุณลักษณะงานของพนักงานโดยการใชแบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจาก Saks (2006) โดยมีลักษณะงาน 

6 ขอ ใชมาตราวัดระดับของประสบการณ 7 ระดับ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่ไดจากคำถามมีคาเทากับ 0.947 ซึ่ง

ถือวาดี แบบสอบถามจึงสามารถนำไปใชได โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา, 2555) 

     สวนที่ 3 ขอมูลการรับรูการสนับสนุนจากองคกรของพนักงาน โดยการใชแบบสอบถามซึ่งดัดแปลงมาจาก Saks (2006) 

โดยมีการวัดการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ซึ่งมีคำถามจำนวน 8 ขอ โดยใชมาตราวัด 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (Likert 

Scale) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบคัที่ไดจากคำถามมีคาเทากับ 0.902 ซึ่งถือวาดี แบบสอบถามจึงสามารถนำไปใชได 

โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น  

     สวนที่ 4 ขอมูลความผูกพันในงานของพนักงาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน ซึ่งดัดแปลงจาก

แนวคิดของ Schaufeli, et al. (2006) ซึ่งมีคำถามจำนวน 9 ขอ โดยวัดตามเครื่องมือวัดของ UWES ฉบับส้ัน 9 ขอ 3 ดาน ใช

มาตราวัดระดับของความรูสึก 7 ระดับ ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่ไดจากคำถามมีคาเทากับ 0.935 ซึ่งถือวาดี 

แบบสอบถามจึงสามารถนำไปใชได โดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น  

     สวนที่ 5 ขอมูลความพึงพอใจในงานของพนักงาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน โดยการใช

แบบสอบถามของ Saks (2006) ซึ่งมีคำถามจำนวน 3 ขอ โดยใชมาตราวัด 5 ระดับของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซึ่งคาสม

ประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่ไดจากคำถามมีคาเทากับ 0.887 ซึ่งถือวาดี แบบสอบถามจึงสามารถนำไปใชได โดยใชเกณฑ

การแปรผลแบบอันตรภาคชั้น  

     สวนที่ 6 ขอมูลความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกรของพนักงาน เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ มุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร 

โดยการใชแบบสอบถามของ Saks (2006) ซึ่งมีคำถามจำนวน 6 ขอ โดยใชมาตราวัด 5 ระดับของลิเคิรท สเกล (Likert 

Scale) ) ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่ไดจากคำถามมีคาเทากับ 0.879 ซึ่งถือวาดี แบบสอบถามจึงสามารถนำไปใช

ไดโดยใชเกณฑการแปรผลแบบอันตรภาคชั้น  
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูศึกษาไดดำเนินการสรางแบบสอบถามในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลนผานทางชองทาง Google Form เมื่อ

ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวไดสงลิงคของแบบสอบถาม (Link) ใหกับพนักงานสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกนและจังหวัด

อุดรธานีทั้ง 7 สาขา ผานทางขอความทางไลน (Application Line) รวมทั้งส้ิน จำนวน 120 คน 
 

3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

     ผู ศึกษาทำการวิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistics for Social Sciences) มาใชในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยทำการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย คาความถี่ 

(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) สำหรับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

คาเฉล่ีย (Mean) สำหรับขอมูลปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ขอมูลความผูกพันในงาน และขอมูลปจจัยที่มีผลจากความ

ผูกพันในงาน ทำการวิเคราะห Multiple Regression (Stepwise Method) สำหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่

สงผลกับความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและการรับรู การสนับสนุนจากองคกรและ การวิเคราะห Multiple 

Regression (Enter Method) สำหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันใน

งานดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 
 

4.  ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4.1  ผลการศึกษา 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
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 5.60
 5.80
 6.00
 6.20

ค่าเฉล่ีย
คุณลกัษณะงาน

     ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแสดงรายละเอียดในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 จำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อายุงาน ตำแหนงงาน และอัตราเงินเดือน 

     ผลการศึกษาจากรูปที่ 2 พบวา เพศของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.83 

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 26-30 ป จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 34.14 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจำนวน 65 คน คิด

เปนรอยละ 56.03 อายุงานสวนใหญเปนพนักงานที่มีอายุงาน 6-10 ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 50.83 แบงตามตำแหนง

งานพบวาสวนใหญเปนพนักงานกอสราง จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 20.83 

4.1.2  ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

ของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

     ขอมูลการวัดระดับประสบการณดานคุณลักษณะงานและวัดระดับความคิดเห็นดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรของ

พนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน แสดงรายละเอียดในรูปที่ 4 

 

 

  

  

  

 

รูปที่ 4 คาเฉล่ียระดับประสบการณดานคุณลักษณะงานและดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร  

     ผลการศึกษาคุณลักษณะงาน พบวาระดับประสบการณที่มตีอลักษณะงาน อยูในระดับคอนขางมากมีเพียง ขอที่ 2 คืองาน

ของฉันมีความสมบูรณคือมีจุดเริ่มตนและส้ินสุดที่ชัดเจน มีระดับมากที่สุด และผลการศึกษาการรับรูการสนบัสนุนจากองคกร 

พบวาระดับความคิดเห็น ที่มีตอการรับรูการสนบัสนุนจากองคกร อยูในระดับเห็นดวย คือ ขอที่ 2, 4, 5, 8 และ มีระดับเห็น

ดวยอยางยิง่ คือ ขอที่ 1, 3, 6 และ 7 

 

 

 3.80
 4.00
 4.20
 4.40

ค่าเฉล่ีย
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 

         5.29 – 6.13 ค่อนขา้งมาก 

3.41 – 4.20 เห็นดว้ย 
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 4.15

 4.20

 4.25

ค่าเฉล่ีย

4.21 – 5.00 เห็นดว้ยอยา่งยิง่

 3.50
 4.00
 4.50

ค่าเฉล่ีย

ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ทีม่ต่ีอองค์กร

 4.00
 4.20
 4.40
 4.60

ค่าเฉล่ีย ความผูกพันในงาน

4.29 – 5.14  บ่อยมาก

4.1.3  ผลการศึกษาความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

     ขอมูลการวดัระดับความผูกพันในงานของพนักงาน บริษทั ABC จำกดั แสดงรายละเอยีดในรูปที่ 5 

  

 

 

  

 

 

รูปที่ 5 คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นความผูกพันในงาน 

     ผลการศึกษาความผูกพันในงาน ทัง้ 3 ดาน ไดแก ดานความขยันขันแข็งในการทำงาน ดานความทุมเทในการทำงาน ดาน

ความรูสึกเปนอนัหนึ่งอันเดียวกบังาน พบวาระดับความรูสึกทีม่ีตอความผูกพนัในงาน อยูในระดับบอยมากไดแกขอ 1, 2, 3, 

4, 6 และอยูในระดับ บอย คือขอที่ 5, 7, 8 และ 9  

4.1.4  ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร 

ของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

     ขอมูลการวัดระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร ของพนักงาน บริษัท ABC 

จำกัด จังหวัดขอนแกน แสดงรายละเอียดในรูปที่ 5 

 

 

 

  

 

รูปที่ 6 คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นดานความพงึพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร  

     ผลการศึกษาความความพึงพอใจในงานพบวาระดับความคิดเห็นที่มีตอความพึงพอใจในงานอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง

ทุกขอ และความมุงมั่นทุมเท ที่มีตอองคกร มีระดับความคิดเห็น เห็นดวยทุกขอ 
 

4.1.5  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและดานการรับรูการ

สนับสนุนจากองคกร กับความผูกพันในงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

     ขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและดานการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกร กับความผูกพันในงานของพนักงาน ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและดานการ

รับรูการสนับสนุนจากองคกรกับความผูกพันในงาน 

ความพงึพอใจในงาน 
 

3.41 – 4.20 เห็นดว้ย 
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ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในงาน ความขยันขันแข็งในการทำงาน ความทุมเทในการทำงาน 

B SE β t Sig B SE β t Sig 

คาคงที ่ 1.294 1.010  1.281 .203 3.508 1.312  2.673 .009 

X1  : คุณลักษณะงาน      -.377 .129 -.258  .004 

X2  : การรับรูการสนับสนุนจากองคกร .759 .238 .282 3.193 .002 .724 .274 .233  .009 

R R2 Adjust R2 F VIF R = .282, R2 = .080 , Adjust R2 = .072 

F = 10.198 VIF = 1.000  

Durbin Watson = 1.967 

R = .323, R2 = .105 , Adjust R2 = .089 

F = 6.832 VIF = 1.019 

Durbin Watson = 1.051 

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในงาน ความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกับงาน ความผูกพันในงานโดยรวม 

B SE β t Sig B SE β t Sig 

คาคงที ่ .164 1.106  .149 .882 1.050 .805  1.304 .1.95 

X1  : คุณลักษณะงาน           

X2  : การรับรูการสนับสนุนจากองคกร .963 .260 .322 3.699 .000 .779 .189 .354 4.114 .000 

R R2 Adjust R2 F VIF R = .322, R2 = .104 , Adjust R2 = .096 

F = 13.685 VIF = 1.000 

Durbin Watson = 1.687 

R = .354, R2 = .125 , Adjust R2 = .118 

F = 16.922 VIF = 1.000 

Durbin Watson = 1.605 

 

     จากตารางที่ 1 พบวาคุณลักษณะงาน (X1) มีความสัมพันธเชิงลบกับความทุมเทในการทำงาน (Y2) พบวา คา P-Value  

จากการวิเคราะหคาสถิตินอยกวา 0.05  

     การรับรูการสนับสนุนจากองคกร (X2) มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ความขยันขันแข็งในการทำงาน (Y1) ความทุมเทในการ

ทำงาน (Y2) ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (Y3)  และ ความผูกพันในงานโดยรวม (Y4)  พบวา คา P-Value จากการ

วิเคราะหคาสถิตินอยกวา 0.05 

     โดยกำหนดสมมติฐานยอยจำนวน 8 สมมติฐานดังนี้ 

     H11  คุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับความขยันขันแข็งในการทำงาน 

     H12  คุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับความทุมเทในการทำงาน 

     H13  คุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 

     H14  คุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันในงานโดยรวม 

     H15  การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธกับความขยันขันแข็งในการทำงาน 

     H16  การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธกับความทุมเทในการทำงาน 

     H17  การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธกับความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 

     H18  การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันในงานโดยรวม 

     การทดสอบสมมติฐาน  จึงยอมรับเฉพาะสมมติฐาน H12 ,H15 ,H16 ,H17  และ  H18 

    โดยมีสมการในการทำนาย ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดังนี้ 

     Y2= 3.508 - .377X1  (ชุด H12) 

     กำหนดให Y2  หมายถึง  ความผูกพันในงานดานความทุมเทในการทำงาน 

   X1  หมายถึง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานคุณลักษณะงาน 

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะงานกับความผูกพันในงานดานความทุมเทในการทำงาน สามารถ

พยากรณได รอยละ 10.50 (R2 = 0.105) จึงยอมรับสมมติฐาน H12 
 

     Y1= 1.294 + .759X2  (ชุด H15) 
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     กำหนดให Y1  หมายถึง  ความผูกพันในงานดานความขยันขันแข็งในการทำงาน 

   X2  หมายถึง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางการรบัรูการสนับสนุนจากองคกรกับความผูกพนัในงานดานความขยันขันแข็งใน

การทำงาน สามารถพยากรณได รอยละ 8 (R2 = 0.080) จึงยอมรับสมมติฐาน H15 
 

     Y2= 3.508 +.724X2 (ชุด H16) 

     กำหนดให Y2  หมายถึง  ความผูกพันในงานดานความทุมเทในการทำงาน 

   X2  หมายถึง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคกรกับความผูกพันในงานดานความทุมเทในการ

ทำงาน สามารถพยากรณได รอยละ 10.50 (R2 = 0.105) จึงยอมรับสมมติฐาน H16 

     Y3= .164 + .104X2 (ชุด H17) 

     กำหนดให Y3  หมายถึง  ความผูกพันในงานดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน 

   X2  หมายถึง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคกรกับความผูกพันในงานดานความรูสึกเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับงาน สามารถพยากรณได รอยละ 10.40 (R2 = 0.104) จึงยอมรับสมมติฐาน H17 
 

     Y4= 1.050 + .779X2   (ชุด H18) 

     กำหนดให Y4  หมายถึง  ความผูกพันในงานโดยรวม 

                             X2  หมายถึง  ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร 

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนจากองคกรกับความผูกพันในงานโดยรวม สามารถ

พยากรณได รอยละ 12.5 (R2 = 0.125) จึงยอมรับสมมติฐาน H18 
 

4.1.6  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจ

ในงาน และดานความมุงม่ัน ทุมเท ที่มีตอองคกร ของพนักงานบริษัท ABC จำกัด จังหวัดขอนแกน 

     ขอมูลความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึงพอใจในงาน และดาน

ความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางความผูกพันในงานกับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานดานความพึง

พอใจในงาน และดานความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน ความมุงมั่น ทุมเท ท่ีมตีอองคกร 

B SE β t Sig B SE β t Sig 

คาคงท่ี 3.840 .421  .9129 .000 4.211 .353  11.92 .000 

X1  : ความขยนัขันแข็งในการทำงาน .318 .292 .385 1.090 .278 2.56 .245 .350 1.04 .299 

X2  : ความทุมเทในการทำงาน .270 .292 .377 .927 .356 .239 .245 .377 .976 .331 

X3  : ความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกับงาน 2.95 .315 .396 .936 .351 .619 .265 .939 2.33 .021 

X4  : ความผูกพันในงานโดยรวม -.801 .860 -.800 -.931 .354 -1.15 .722 -1.29 -1.59 .114 

R R2 Adjust R2 F VIF R = .125, R2 = .016 , Adjust R2 = .-0.19 

F = .453 VIF =  14.58-86.21 

Durbin Watson = 1.890 

R = .337, R2 .114 =  , Adjust R2 = .083 

F = 3.69  VIF = 14.58-86.21 

Durbin Watson = 1.45 
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       จากตารางที่ 2 พบวาความผูกพันในงานดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน (X3) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความ

ทุมเทในการทำงาน (Y2) พบวา คา P-Value จากการวิเคราะหคาสถิตินอยกวา 0.05  

     กำหนดสมมติฐานยอยจำนวน 8 สมมติฐานดังนี้ 

     H21  ความขยันขันแข็งในการทำงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

     H22  ความขยันขันแข็งในการทำงานมีความสัมพันธกับความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

     H23  ความทุมเทในการทำงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

     H24  ความทุมเทในการทำงานมีความสัมพันธกับความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

     H25  ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

     H26  ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงานมีความสัมพันธกับความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

     H27  ความผูกพันในงานโดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 

     H28  ความผูกพันในงานโดยรวมมีความสัมพันธกับความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

     การทดสอบสมมติฐาน  จึงยอมรับเฉพาะสมมติฐาน H26  

    โดยมีสมการในการทำนาย ปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงาน ดังนี้ 
   

     Y2= 4.211 + .619X3 

     กำหนดให Y2  หมายถึง  ความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร 

  X3  หมายถึง  ความผูกพันในงานดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน  

     จากสมการสรุปไดวาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงานดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน กับความมุงมั่น 

ทุมเท ที่มีตอองคกร สามารถพยากรณได รอยละ 11.4 (R2 = 0.114) 
 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

     การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานและการรับรูการสนับสนุนจากองคกร พบวามีเพียง

ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรที่มีผลตอความผูกพัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน โพธิ์รอย และทิพยวรรณา งามศักดิ์ (2563) ที่พบวา ทรัพยากรในงานเชนการสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และจากองคกร เปนตัวแปรที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานและนำไปสูความผูกพันใน

งานของพนักงาน สงผลใหการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสอดคลองกับงานวิจัยของ  Kose (2016) พบวา ความผูกพันใน

งานในงานมีความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสำคัญกับการรับรูถึงการสนับสนุนขององคกรและบรรยากาศขององคกร และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ Baset and Karim (2021) พบวา การรับรูการสนับสนุนจากองคกรมีผลกระทบโดยตรงตอความ

ผูกพันในงานของพนักงาน หากองคกรตองการยกระดับความผูกพันในงานของพนักงาน องคกรควรทุมเทความพยายามมาก

ขึ้นในการดูแลความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 

     การศึกษาความผูกพันในงาน พบวามีเพียงความผูกพันในงาน ดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน ที่มีผลตอความ

ความมุงมั่น ทุมเทที่มีตอองคกร  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกลาวมีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Rana, 

Pant and Chopra (2019) ที่พบวาการมีความผูกพันในงานเปนสิ่งที่สงผลตอผลการทำงานของพนักงาน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Burke and El-Got (2010) ที่พบวาความผูกพันในงาน ดานการอุทิศตนใหกับงานนั้น สามารถนำมาทำนายถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได เชน แนวโนมการตัดสินใจออกจากงาน ความมุงมั่น ตั้งใจในการทำงาน 
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5.  สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานและความผูกพันในงานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด ผู

ศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
     (1) สรุปผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงานดานคุณลักษณะงานของพนักงานพบวาสวนมากอยูระดับที่มี

ประสบการณคอนขางมาก มีเพียงขอ งานของฉันมีความสมบูรณคือมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดที่ชัดเจนเทานั้นที่อยูในระดับมาก

ที่สุด  และการรับรูการสนับสนุนขององคกรพบวาพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง จำนวน 4 ขอ 

โดยรวมแลวหมายถึง องคกรไดใหความใสใจในความเปนอยูที่ดี และพรอมชวยเหลือหากพนักงานตองเจอปญหาในการทำงาน 

และใหอภัยในความผิดพลาดโดยสุจริตที่เกิดจากสวนงานที่ทำ และมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย จำนวน 3 ขอ 

โดยรวมแลวหมายถึง องคกรเห็นคุณคาและใสใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน พรอมทั้งยินดีที่จะชวยเหลือในการทำงาน

ใหโอกาสกับพนักงานในการสรางประโยชนใหแกองคกร 
     (2) สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงานของพนักงาน ไดแก ความพึงพอใจในงานและความมุงมั่น ทุมเท 

ที่มีตอองคกร  โดยความพึงพอใจในงาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งทั้งหมด และ 

ความมุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยทั้งหมด 
     (4) สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในงาน พบวาดานการรับรูการสนับสนุนจาก

องคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันในงานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     (5) สรุปผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความผูกพันในงาน กับปจจัยที่มีผลจากความผูกพันในงาน พบวา ความผูกพัน

ในงาน ดานความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยที่มีผลกับความผูกพันในงานดานความ

มุงมั่น ทุมเท ที่มีตอองคกร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

6.  ขอเสนอแนะ 

6.1  ขอเสนอแนะสำหรับองคกร 

     (1) ผูบริหารควรจะสงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันในงานใหมีระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งพนักงานทุกคนมีคาความผูกพันใน

งานอยูในระดับสม่ำเสมอ สามารถปฏิบัติภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     (2) องคกรควรมีการนำแบบสอบถาม 3 ขอของ Ultra-Short UWES มาดำเนินการวัดความผูกพันในงานของพนักงาน

อยางสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลผลระดับความผูกพันในงานของพนักงาน หากยังมีคาต่ำ จะตองคิดโครงการใหมๆ มาดำเนินการ

ตอไป 
 

6.2  ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

     (1) ใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปรตอเนื่อง (Continuous variables) ในการศึกษาตอไปควรการกำหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการกำหนดขนาดตัวอยางสำหรับตัวแปรจัดกลุม (Categorical Data) เพื่อใหสามารถศึกษาการ

แบงกลุมประชากรได 

     (2) ควรทำการศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixture Research) เปนการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมกันใน

การดำเนินการวิจัย เพื่อหาคำตอบในการดำเนินการวิจัย ใหมีความครอบคลุม และชัดเจน ซึ่งจะทำใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่

ทำการศึกษา   
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลน ในจังหวัดสุโขทัย 

Factors influencing the decision to purchase life insurance through online 

channels in Sukhothai 
 

สุวนนัท  อินทรสุวรรณ1และ ธีรขกรณ อุดมรัตนะมณ2 

  Suwanan Insuwan  and Teeakorn Udomrattanamanee 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย โดยกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชากร

ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 405 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

และภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัย มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 

0.05  นอกจากนี้ปจจัยดานพฤติกรรมทางดานบุคคลที่มีอิทธิพลและความรูในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผาน

ชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดาน

การสงเสริมการตลาดและดานบุคลากร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ การตดัสินใจซื้อ; ประกันชีวิต; ชองทางออนไลน 

 

Abstract 
The objectives of this research were to study the demographic factors, the behaviors and the marketing 

mix factors that affecting the decision to buy life insurance via online channels in Sukhothai Province. The 

population group used in the research was the population of Sukhothai. 405 people. The results showed that 

Demographic factors, gender, age, occupation, average monthly income and domicile in Sukhothai Province, 

Sukhothai Affects the decision to buy life insurance through online channels in Sukhothai At the 0.05 level, in 

addition, behavioral factors influencing people and purchasing knowledge significantly influenced the decision 

to purchase life insurance via online channels in Sukhothai at the 0.05 level. Marketing mix factors, marketing 

promotion and personnel There was a statistically significant correlation with the decision to buy life insurance 

via online channels in Sukhothai at the 0.05 level. 

Keywords: Purchase decision; Life insurance; Online channel 
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1. บทนำ 
ปจจุบันตลาดประกันชีวิตกับดิจิทัล เขามามีบทบาทในการทำตลาดใหมๆ มากขึ้น โดยประเทศไทยถือเปนหนึ่งประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียที่มีผู ใชงานโซเชียลเน็ตเวิรกมากเปนอันดับตนๆของโลก ผูประกอบการเริ่มสราง สังคมออนไลน หรือโซเชียล

เน็ตเวิรก ส่ือสารผานแอปพลิเคชันตาง ๆบนสมารตโฟน และแท็บเล็ต ที่ผานมาบริษัทประกันชีวิตระดับท็อปทร ีตางใหความสำคัญ

กับการหันมารุกตลาดผานสื่อดิจิทัลนี้กันอยางจริงจัง ทั้งการออกสติกเกอรไลน (LINE) และการขายผานชองทางแอปพลิเคชัน 

เพื่อใหเขาถึงไลฟสไตลของคนไทย แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง และเปนไปในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาย หลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเนื่องจากปจจุบันอัตราการถือครองกรมธรรมประกันชีวิตของคนไทยยัง

อยูในระดับต่ำใหยังมีชองวางในการเติบโต (Window of opportunity) ชองทางดิจิทัลจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น เพราะบริษัท

ประกันชีวิตหลายบริษัทฯ เริ่มหันมาขาย ประกันออนไลนกันมากขึ้น 

สำหรับการขายผานชองทางโทรศัพทและชองทางดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะชองทางดิจิทัลมีการเติบโต

สูงถึงรอยละ 77.96 เนื่องจากการปรับกลยุทธและนโยบายการขายของบริษัทประกันชีวิตตามสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 และพฤติิกรรมผูบริโภคในยุค New Normal การซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางโทรศัพทและชองทางดิจิทัล จึง

เปนอีกชองทางที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก และรวดเร็วจากความสำคัญดังกลาวทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และใชเปน

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เกิดการบอกตอ และกลับมาซื้อซ้ำ โดยตองให

ความสำคัญกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อสรางความเชื่อมั่น และผูวิจัยมองเห็นวาตลาดประกันชีวิตของประเทศไทยมกีาร

เติบโตและขยายตัวตอเนื่องจึงเห็นวาเปนโอกาสที่ดีที่จะไดตอยอดทางตลาดออนไลนสามารถสรางยอดขายใหเติบโตขึ้นและเปน

ประโยชนสำหรับผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตผานส่ือสังคมออนไลนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย 

 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูประกอบธุรกิจประกันชีวิตผานสื่อสังคมออนไลนรวมถึงผูที่สนใจทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถนำขอมูลจากงานวิจัยนี้ไปปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น และตรงตามความตองการของพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 

4.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคผูวิจัย

สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผบูริโภคไดวาผูบริโภคแตละคนจะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการทีแ่ตกตางกันรวมถึง

มีเหตุจูงใจในการซื้อสินคาหรือบริการที่แตกตางกันออกไปดวยเนื่องจากแตละบุคคลมีความตองการที่แตกตางกันปจจัยตางกัน 

ส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการตางกัน ซึ่งพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบรกิารไดนั้น ตองมีเหตุจูง

ใจที่ทำ ใหเกิดการตดัสินใจซื้อหรือใชบริการและยังรวมถึงลักษณะพื้นฐานและการรับรูของผูซื้อดวย 

 4.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 เสนทางที่ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย

ผูผลิตคนกลางผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยกระจายสินคา การสงเสริม

การตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตรา สินคาหรือบริการ เพื่อเตือนความทรงจำ 

(Remind) ในผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การโฆษณาผานสื่อตางๆเชนวิทยุ หนังสือพิมพ การใชพนักงานที่มีความชํานาญมีบุคลิกดีใน

การแนะนาผลิตภัณฑตาง ๆ ของธุรกิจ การสงเสริมการขายโดยการลดแลกแจกแถม การใหขาวและการประชาสัมพันธ และการ

บอกกลาวแบบปากตอปากเพื่อเปนการสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการในการเลือกซื้อสินคาจากทางเลือกที่มีตั้งแตสองทางเลือกขึ้นไป โดยผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการตัดสินใจ ทั้งดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมทั้งทางดานจิตใจและ

กายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งสงกิจกรรมนี้ทำใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่นการตัดสินใจ คือ 

กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

แกไขปญหา (สุทามาศ จันทรถาวร, 2556) 

4.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประชากรศาสตร 
แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตรประชากรศาสตร หมายถึง กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการเปล่ียนแปลง

ของประชากรชวยใหทราบขนาดหรือจำ นวนคนที่มีอยูในแตละสังคมแตละภูมิภาค รวมทั้งศึกษาพฤตกิรรมของคนในแตละภูมิภาค 

ลักษณะประชากรศาสตรเปนปจจัยภายในสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคเชน อายุ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชพี และรายได ซึง่สามารถนำไปใชในการวิเคราะหตลาด สวนแบงทางตลาด และวางกลยทุธทางการตลาด ใหตรงกับ

กลุมเปาหมายทีน่ักการตลาดตองการใหไดมากที่สุด  

             4.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        หฤษฎ ก ุลแพทย (2564) ศึกษาการตัดสินใจซื ้อกรมธรรมประกันชีว ิตของประชาชนในเขตตลิ ่งชัน 

กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และ 2) เพื่อ

เปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตกับปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา1) ระดับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม

ประกันชีวิตของประชาชนในเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับ

จากมากไปหานอยพบวา ดานบุคลากร มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ 2) การตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตของ
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ประชาชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพครอบครัว และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

      ธันยธร แยมยิ้ม (2562) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของปจจัยสวนบุคคลทัศนคติพฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรม

ประกันสุขภาพและการตดัสินใจซื ้อประกันสุขภาพของประชากร GenerationY ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื ่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพกบัการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ผลการวิจัยพบวาประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันระดับการศึกษาตางกัน อาชีพที่ตางกัน และรายได

เฉลี่ยตอเดือนตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน และ

ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขต

กรุงเทพมหานครไมตางกนั สวนพฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพที่มีวงเงินที่คุมครองกรมธรรมประกันสุขภาพ

ตางกันระยะเวลาคุมครองของกรมธรรมประกันสุขภาพตางกันผูแนะนำหรือชักชวนใหทำประกันสุขภาพตางกัน ทำใหการตัดสินใจ

ซื้อประกันสุขภาพของประชากรGeneration Y ในเขตกรุงเทพมหานครตางกันและพฤติกรรมการเลือกซื้อกรมธรรมประกัน

สุขภาพที่มีชวงเวลาที่ซื ้อประกันสุขภาพตางกันบริษัท ที่ทำประกันสุขภาพตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของ

ประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกันสวนทัศนคติ ดานความเขาใจ (Cognition) ดานความรูสึก (Affective) 

ดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม (Conation) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากรGeneration Y ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

       นัฏฐภัค ผลาชิต (2560) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยผานชองทาง 

ธนาคารกรุงไทยในสำนักงานเขตปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยของ

ประชาชน ที่เลือกซื้อประกันชีวิต ผานชองทางธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายในสำนักงานเขตปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยผานชองทางธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายในสำนักงานเขต

ปทุมธานี และ 3) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยและการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชนที่เลือกซื้อประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย ผานชองทางธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายในสำนักงานเขตปทุมธานี กำหนดขอบเขตดังนี้ ประชากรและกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาของธนาคารกรุงไทยแตละสาขาภายในสำนักงานเขตปทุมธานีซึ่งอาศัยแบบสอบถามจาก

ผูใชบริการที่ธนาคารเทานั้น  

      ผลการศึกษาพบวาคุณภาพการบริการ ไดแกความเปนรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไววางใจได การ

ตอบสนอง การใหความเชื่อมั่นตอลูกคา และการดูแลเอาใจใส มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการโรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูรอยละ 66.5 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน 

พฤติกรรมการเขาพัก ไดแก วัตถุประสงคในการเขาพัก ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร ที่แตกตางกัน มีผลตอความตั้งใจในการใช

บริการโรงแรมขนาดกลาง ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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     สุทิศา นนทพันธ (2559) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของ

ผูบริโภคตอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจ

ซื้อประกันของผูบริโภค ตอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญจังหวัดสงขลา2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอกระบวนการตดัสินใจซื้อประกันของผูบริโภค ตอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญจังหวัด

สงขลา และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ประกันของผูบริโภค ตอบริษัทเอไอเอจำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญจังหวัดสงขลา 

    ผลการศึกษาพบวากระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผูริโภค ตอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ

จังหวัดสงขลา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันดานชองทางการจัดจำหนาย มี

ความสำคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานกระบวนการ

และดานการสงเสริมการตลาด ตามลาดับ และกลุมตัวอยางใหความสำคัญ กับกระบวนการตดั สินใจซื้อประกันอยูในระดับมาก 

สวนความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดโดยรวมกบักระบวนการตดัสินใจซื้อประกนั ของผบูริโภค ตอบริษัท เอไอเอ

จำกัดเปนไปในเชิงบวก 
 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ิ ำ  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจำหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

5. ดานบุคลากร 

6. ดานกระบวนการใหบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

 

การตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตผาน

ชองทางออนไลน 

ในจังหวัดสุโขทัย 

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค  

1. ใครบางอยูในตลาดเปาหมาย (Who) 

2. ผูบริโภคตองการซื้ออะไร (What) 

3. ทำไมผูบริโภคถึงตัดสินใจซื้อ (Why) 

4. ใครบางที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Whom) 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When) 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where) 

  

H 1 

H 2 

H 3 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

6. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ที่มาชำระเบี้ยประกันชีวิตผานหนาเคาเตอรบริษัทประกันชีวิตที่สามารถใชส้ือโซเชียลเปนโดยผานชองทางออนไลนเชน 

กลุมไลน เพจเฟสบุค โดยการแสกน Qr code ผาน Google form ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของ

การสุมตัวอยางที่ ระดับ .05 ไดผลลัพธเทากับ 385 ราย อยางไรก็ตามผูวิจัยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ เพิ่มอีก 

5% จากขนาดกลุมตัวอยางที่คำนวณได รวมเทากับ 405 ราย เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมถูกตอง

ครบถวน  

 

7. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวจิัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวตัถุประสงคของการวจิัย แบงออกเปน 5 สวนดังนี ้

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนลักษณะ

ปลายปด  

 สวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เปนลักษณะปลาย

ปด  

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยเปนคำถามแบบมีคำตอบใหเลือก 5 ระดับ  

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย โดยเปน

คำถามแบบมีคำตอบใหเลือก จำนวน 2 ขอ 

 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

8. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสำรวจอิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย นั้น มีแหลงขอมูล 2 

แหลง ดังนี้ 

  8.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยาง โดยในที่นี้

จะใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามโดยตรง หรือทำแบบสอบออนไลน ผานทาง google docs หรือ Social Network โดยใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง แบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveSampling) คือ จะเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมผูบริโภคที่เคยซื้อ

กรมธรรมประกันชีวิตและใชส่ือโซเชียลเปนและเปนผูที่อยูในจังหวัดสุโขทัยเทานั้น 

  8.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาขอมูลที่มีผู รวบรวมไวแลว เชน ตำรา บทความ ทฤษฎี 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพื่อนำมาใชเปนแนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม 
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9. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดทำการรวบรวม และตรวจสอบความถกูตองของขอมูล ของแบบสอบถาม และลงรหัสที่ไดจัดทำไว จากนั้นได

บันทึก และใชโปรแกรมเพื่อประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ-test, ANOVA และคาสหสัมพันธ (Correlation) 

 

10. ผลการศึกษา 

      10.1 ขอมูลดานปจจัยประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
        ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 202 คน คิดเปนรอยละ 49.9 มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป 

จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.1 มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 124 คน คิดเปนรอยละ 30.6 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 

25.7 และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัยอยูที่อำเภอบานดานลานหอยและอำเภอกงไกรลาศ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลำเนาในจังหวัด

สุโขทัยสุโขทัย มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

      10.2 ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค 
        ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลน 

จำนวน 375 คน คิดเปนรอยละ 92.6 ซื้อประกันแบบเงินไดประจำ/แบบบำนาญ จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 20.3 ตัดสินใจ

ซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนเพราะอยูที่ไหนก็สามารถเลือกซื้อประกันชีวิตได จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.2 ซื้อ

เพราะครอบครัว จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มีความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้ง/ป จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 49.1 ซื้อ

กรมธรรมประกันชีวิตออนไลนลาสุดผานชองทางเว็บไซตตัวแทน จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.2 และมีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับขอมูลการซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในระดับพอรูบาง จำนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 43.5 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมทางดานบุคคลที่มีอิทธิพลและความรูในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผาน

ชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  

       10.3 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
        ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อจำแนกเปนรายดานแลว พบวา ดานชองทาง

การจัดจำหนาย อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบุคลากร 

และดานผลิตภัณฑและบริการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสรมิการตลาด

และดานบุคลากร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย (r= -.134, Sig = .007) 

(r= -.109, Sig = .028) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

10.4 ผลการทดสอบสมมติฐานไดผล  
      สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนใน

จังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดอืน และภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัย
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สุโขทัย มีผลตอการตดัสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยางมีนยัสำคัญที่ระดับ 0.05 ดงัแสดงในตาราง

ที่ 1  

ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัด

สุโขทยั 

ปจจัยดานประชากรศาสตร t-test/f-test Sig 

เพศ 1829.398 0.000* 

อาย ุ 3.971 0.004* 

อาชีพ 7.634 0.000* 

ระดับการศึกษา .301 0.704 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 13.775 0.000* 

ภูมิลำเนา 5.981 0.000* 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

      สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัด

สุโขทยั พบวา ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานบคุคลที่มีอิทธิพลและความรูในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทาง

ออนไลนในจงัหวัดสุโขทัยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหปจจัยดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวดั

สุโขทยั 

ปจจัยดานพฤติกรรม t-test/f-test Sig 

การตดัสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย -1.312 0.190 

ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทาง

ออนไลน   

2.209 0.111 

ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานบคุคลที่มีอิทธิพล 7.587 0.000 

ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานความถี่ในการซือ้ 2.021 0.134 

ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานชองทาง  2.333 0.055 

ปจจัยดานพฤตกิรรมทางดานความรูในการซือ้ 3.385 0.035 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

     สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลน

ในจังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดและดานบุคลากร มีความสัมพันธกับ

การตดัสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยางมีนยัสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ดงัแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 การวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนใน

จังหวัดสุโขทัย 
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สวนประสมทางการตลาด 
การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวดัสุโขทัย 

r Sig. 

ดานผลิตภัณฑและบริการ -.056 .259 

ดานราคา -.087 .080 

ดานชองทางการจัดจำหนาย -.003 .956 

ดานการสงเสรมิการตลาด -.134* .007 

ดานบุคลากร -.109* .028 

ดานกระบวนการใหบริการ .031 .537 

ดานลักษณะทางกายภาพ .017 .731 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 

11. สรุปผลการศกึษา 
11.1 จากการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัด

สุโขทัย ปจจัยดานประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย ควรมีการกำหนดคุณสมบัติในการทำประกันชีวิตที่สามารถทำ

ไดทุกเพศทุกวัยรวมถึงผูมีรายไดคอนขางต่ำก็สามารถทำไดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 

11.2 จากการศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย 

ปจจัยดานพฤติกรรมทางดานบุคคลที่มีอิทธิพลและความรูในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนใน

จังหวัดสุโขทัย ควรมีการใหขอเสนอแนะทางดานความรูใหกับผูที่สนใจทำประกันกอนเนื่องจากลูกคาที่สนใจทำประกันบางทานยัง

ไมมีการศึกษาเกี่ยวกับของตกลงและเงื่อนไขของบริษัทมากอน 

11.3 จากการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนใน

จังหวัดสุโขทัย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดและดานบุคลากร มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย ควรมีการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการตลาดของการทำประชาให

มีความนาสนใจและดึงดูดใจลูกคามากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการคัดเลือกพนักงานในการใหบริการซึ่งเปนแนวทางในการสรางความ

ประทับใจใหกับลูกคามากยิ่งขึ้น 

 

12. อภิปรายผลท่ีเก่ียวของ 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย” ผูวิจัยได

อภิปรายผลตามสมมติฐานมีผลการอภิปรายดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัด

สุโขทัย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลำเนาในจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทยั อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะ แตละเพศมี

ความตองการในการทำประกันชีวิตที่แตกตางกันโดยในการทำประกันชีวิต วัยที่เหมาะกับการทำประกันเพื่อการเกษียณมากที่สุด 
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จะอยูในชวงวัยเริ่มทำงาน ตั้งแตอายุ 25 ป ขึ้นไป ไมควรเกินอายุ 50 ป โดยการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยคอนขาง

สูงตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผูที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป ในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจจะมีการตรวจสุขภาพ

หรือไมก็ได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัท เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยธร แยมยิ้ม (2562) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา ประชากรใน

กรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกันระดับการศึกษาตางกัน อาชีพที่ตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกัน

สุขภาพของประชากร อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา นาพงษ (2557) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ สวนประสมทางการที่

ใชในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของกลุมวัยทำงานในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัย

ประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ สถานภาพ ตางกันมีสวนประสมการตลาดที่ใชในการตัดสินใจซื้อแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวดัสุโขทยั 

พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมทางดานบุคคลที่มีอิทธิพลและความรูในการซื้อมีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทาง

ออนไลนในจังหวัดสุโขทัยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะ การทำประกันใหความคุมครองกับผูทำประกันรวมถงึชวย

บรรเทาความเดือดรอนเรื่องการเงินหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นของครอบครัวอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของผูเอาประกันภัย จึงทำให

ครอบครัวเปนบุคคลที่ผูทำประกันจะนึกถึงเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันยธร แยมยิ้ม (2562) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากร Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา พบวา พฤติกรรม

การเลือกซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพที่มีวงเงินที่คุมครองกรมธรรมประกันสุขภาพตางกันระยะเวลาคุมครองของกรมธรรมประกัน

สุขภาพตางกันผูแนะนำหรือชักชวนใหทำประกันสุขภาพตางกันทำใหการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของประชากรGeneration Y 

ในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กิติทัศน ทัศกุณีย (2559) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโกซํ้าของผูหญิงที่มาใชบริการในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย

สวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการตั้งใจซื้อซ้ำของผูบริโภคในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนใน

จังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดและดานบุคลากร มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตผานชองทางออนไลนในจังหวัดสุโขทัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปนเพราะทางองคกรมี

กระบวนการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ เชน มีการผอนชำระ 0% จำนวน 10 เดือนรวมกับบัตรเครดิตหรือไดรับแตมสะสม

รวมกับบัตรเครดิต หรือมีการแจกแตมสะสมหรือของของสมนาคุณ เปนตนรวมไปถึงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของตัวแทน

จึงสามารถตัดสินใจในการใชบริการไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ (2560) ได

ทำการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยที่มี

ผลตอการเลือกซื้อประกันชีวิตของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 4 ปจจัย ปจจัย

ดานบุคคลและกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมการตลาด และ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทิศา นนทพันธ (2559) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคตอบริษัท เอไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอกระบวนการตัดสินใจซื้อประกันของผูบริโภคตอบริษัท เอ

ไอเอ จำกัด ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนไปในเชิงบวก 
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อิทธิพลของโครงการสงเสริมความรูดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการลงทุน 

กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคมอตุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

The Influence of Government Financial Literacy Promotion Project on Saving and 

Investment Attitudes, Case Study, Population in Chonburi-Rayong Industrial Estate 
 

หทยัรัตน จันทรนา1  และ ณัฐวุฒิ ควูัฒนเธยีรชัย2 

Hathairat Janna and Nattawoot Koowattanatianchai 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค อิทธิพลของโครงการสงเสริมความรูดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการ

ลงทุน กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยองโดยการเก็บขอมูลเปนแบบปฐมภูมิจากจาก

พนักงานที่ทำงานในบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด และนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง สถิติ

ที่ใชในงานวิเคราะหขอมูล ไดแก คาสถิติ t-test , One Way ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยกำหนดระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 1) ขอมูลทั่วไปที่ตางกันดานอายุ การศึกษาสถานภาพ รายไดและระยะเวลา

ในการทำงานมีผลตอทัศนคติการออมและการลงทุน 2)โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ ดานการมีสวนรวมกิจกรรม มีอิทธิพล

ตอทัศนคติการออมและการลงทุน 3) ความรูทางการเงิน มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน 

 

คำสำคัญ: ความรูดานการเงิน, ทัศนคิตการออม, ทัศนคติการลงทุน 

 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study are The Influence of Government Financial Literacy Promotion Project 

on Saving and Investment Attitudes, Case Study, Population in Chonburi-Rayong Industrial Estate by 

collecting primary data from employees working in private companies in WHA Industrial Estates Eastern 

Seaboard and nearby industrial estates. The statistics used in the data analysis were t-test, One Way ANOVA, 

and multiple regression analysis with statistical significance at 0.05 level. The results showed that 1) 

different general information, age, education, status, income, and length of work influenced saving and 

investment attitudes. 2) government finance promotion projects Participation in activities influenced saving 

and investment attitudes 3) financial literacy Influenced saving and investment attitudes. 

 

Keywords: Financial Literacy, Saving attitude, Investment attitude
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1. บทนำ 
 

ที่ผานมารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการสงเสริมสนับสนุนความรูทางการเงินใหกับประชาชนมาโดยตลอด 

จากรายงานทางสถิติการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการออมในป 2564 พบวา สัดสวนผูมีเงินออมในกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น 

และคนสวนใหญมีความตระหนักเรื่องการออมเงินเพื่อใชในยามฉุกเฉิน และการออมเพื่อการเกษียณ ซึ่งการแพรระบาดของ

โรคโควิด 19 นาจะเปนสาเหตุที่ทำใหประชาชนตระหนักถึงความจำเปนของการเก็บเงินสำรองมากขึ้น อยางไรก็ดี มีเพียงรอย

ละ 38 ที่มีเงินสำรองอยูไดเกิน 3 เดือนหากตองหยุดงานกะทันหัน แสดงใหเห็นวายังมีความจำเปนตองสงเสริมการออมให

บรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ แรงจูงใจสำคัญในการออมมาจากการมีเปาหมายหรือแผนที่ชัดเจนที่จะตองใชเงินในอนาคต แตมีเพียง

รอยละ 19.7 ที่จัดสรรเงินเพื่อออมกอนนำเงินไปใชจายจึงอาจเปนเหตุผลที่ทำใหเปาหมายการออมไมสำเร็จ (ธนาคารแหง

ประเทศไทย, 2564)  

จากปญหาและความสำคัญที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาประเทศไทยมีความหลากหลายของประชากรวัยแรงงานเปน

อยางมาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของโครงการสงเสริมความรูดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการ

ลงทุนของกลุมประชากรซึ่งเปนกลุ มแรงงานที่อยู ในสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอการสรางความเขาใจทางการเงิน มีความ

หลากหลายของประชากรมาก จึงเปนที่มาของการศึกษานี้ โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปที่มีผลตอทัศนคติการ

ออมและการลงทุน 2) เพื่อศึกษาโครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน 3) เพื่อ

ศึกษาระดับความรูทางการเงิน มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน โดยคาดวาการศึกษานี้จะไดรับประโยชนในการ 1) 

ทราบขอมูลทั่วไปที่มีผลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – 

ระยอง 2) โครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐที่มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคม

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 3) ระดับความรูทางการเงินที่มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา 

ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง โดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใชไปเปนขอมูลในการ

ประเมินโครงการและปรับปรุงโครงการตางๆ ใหเหมาะสมกับประชาชน หรือพนักงานในองคกรไดมากขึ้น 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก โครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ 

แนวคิดเกี่ยวกับความรูทางการเงิน และแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยยกตัวอยางแนวคิดของโครงการสงเสริม

ความรูทางการเงินของภาครัฐ 2 โครงการ ไดแก โครงการ Fin. ดี Happy Life ของธนาคารแหงประเทศไทย (2564) และ 

โครงการ Happy Money ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2564) โดยมีแนวคิดที่คลายคลึงกัน คือ การใหความรูดาน

การเงิน กับประชาชนทั่วไปและตัวหนวยงานตาง โดยผานการเขารวมกิจกรรมตางจัดกิจกรรม ผูที่เขารวมโครงการจะนำ

ความรูที่ไดไปปรับใชกับแผนการเงินของตนเอง และ จะตองนำความรูในการจัดกิจกรรมไปสื่อสารความรูทางการเงินเพื่อ

กระตุนพฤติกรรมทางการเงินที่ดีในหนวยงาน โดยตั้งเปาหมายใหผูเขารวมโครงการ สามารถบริหารจัดการหนี้ มีการวาง

แผนการออม และการลงทุนที่เหมาะสม 

ความรูดานการเงินคือ ความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงิน การมีความรูทางดานการเงินเบื้องตนทำให

สามารถเตรียมการวางแผนเรื่องการเงินในการดำเนินชีวิตไดราบรื่น ลดโอกาสในการมีปญหาเรื่องการเงินในอนาคต ดังที่ 

เหมวลา เชิดชูพันธเสรี (2558) ไดอธิบายถึง ความตองการถือเงินของนั้นแบงความตองการถือเงินออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 1) 

ความตองการถือเงินเพื่อจับจายใชสอยประจำวัน อันเนื่องมาจากการมีรายไดเปนตัวกำหนดในปริมาณ การใชจาย ดังนั้นถามี
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รายไดสูงก็จะมีปริมาณการใชจายสูงตามไปดวย 2) ความตองการถือเงินเพื่อใชยามฉุกเฉิน เนื่องจากรายไดและรายจายนั้น

ไมไดมีการเกิดขึ้นพอมกัน จึงทำใหเกิดความตองการในการถือเงินเพื่อไวใชยามฉุกเฉิน และจะมีความสัมพันธโดยตรงกับ

รายได และ 3) ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกําไร ซึ่งการถือเงินประเภทนี้ของแตละบุคคลจะมีมากหรือนอยนั้นจะขึ้นอยู กับ

ปจจัยดานตางๆ และรูปแบบของการถือออม และอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ   

ทัศนคติการออมและการลงทุน  การออมเปนการเก็บเงินทีละนอยใหพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผานไป ซึ่งการออมสวน

ใหญมักจะอยูในรูปของเงินฝากธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทนจุดประสงคหลักคือ เพื่อใชจาย

ยามฉุกเฉิน สอดคลองกับ จิตราพร คงประสพ และเอกภัทร มานิตขจรกิจ (2564)  ไดอธิบายไววา ปจจัยดานระดับความรูทาง

การเงิน ดานความรู ดานพฤติกรรมและดานทัศคติทางการเงินที่มีความสัมพันธในเชิงบวก เนื่องจากการทัศนคติทางการเงินที่

ดี รวมถึงการมีความรูความเขาใจในเรื่องการเงินที่ดี และดานพฤติกรรมการเงินที่ดีจะสงผลสนับสนุนใหบุคคลเปนผูออมเงิน 

สอดคลองกบั Lad-Sa-And et al. (2018) พบวา ความรูทางการเงิน ระดับการศึกษา การควบคุมตนเองมีอิทธิพลตอทัศนคติ

ที่นำไปสูพฤติกรรมการออมของบุคคลเริ่มทำงาน การลงทุนเปนการกันเงินไวจำนวนหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกอใหเกิด

กระแสเงินสดในอนาคตซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุมกับอัตราเงินเฟอและคุมกับความไมแนนอนที่

จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต ดังที่ จิรัตน สังขแกว (2561) ไดกลาววา การลงทุนเปนการออมเพื่อใหไดรับ

ผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะตองยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเชนกัน การตัดสินใจนำเงินออมมาลงทุนจึงตองพิจารณาอยาง

รอบคอบ และศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของเปนอยางดี เพื่อใหไดรับผลตอบแทน 

การศึกษาผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน และวิทยานิพนธ

ที่เกี่ยวของ สามารถนำตัวแปรมากำหนดเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 

         ตัวแปรตน                                                        ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1) ขอมูลทั่วไปที่ตางกัน มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุรี – ระยอง แตกตางกัน  

2) โครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคม

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง  

โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ 

1. การรับรูขอมูล 

2. การมีสวนรวมกิจกรรม 

ความรูทางการเงิน 

1. ความรู 

2. ทัศนคต ิ

3. พฤติกรรม 

ทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากร

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี - ระยอง 

1. การออม 

2. การลงทุน 

3. คาใชจาย 

4. สรางรายได 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2212



3) ระดับความรูทางการเงิน มีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุรี – ระยอง 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การวิจ ัยครั ้งน ี ้ เป นการวิจ ัยเช ิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการ

ออกแบบตัวแปรที่ตองการตามกรอบแนวคิดในการทำวิจัยจากทฤษฎีดานตาง ๆ ไดแกโครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ, 

ความรูทางการเงิน และทัศนคติการออมและการลงทุน ตลอดจนพิจารณาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 1) โครงการ

สงเสริมดานการเงินของรัฐ ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ ขวัญรัตน เปารัมย (2560) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(2564) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2564) จากนั้นนำแนวคิดที่ไดรับมาประยุกตใชในการสรางแบบสอบถามแบง

ตามรายดานได 2 ดาน ไดแก ดานการรับรูขอมูล และดานการมีสวนรวมกิจกรรม 2) ระดับความรูทางการเงิน ผูวิจัยไดศึกษา

จากแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ ศิรินุช อินละคร (2563) และกัลยา อันศิริ (2564) จากนั้นนำแนวคิดที่ไดรับมาประยุกตใชในการ

สรางแบบสอบถาม แบงตามรายดานได 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม 3) ทัศนคติการออมและ

การลงทุน ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี้ บุญรุง จันทรนาค (2558) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559) 

กลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2564) และ ชาลิสา พุกกะรัตน (2562) จากนั้นนำแนวคิดทีไดรับมาประยุกตใช ในการ

สรางแบบสอบถาม แบงตามรายดานได 4 ดาน ไดแก ดานการออม ดานการลงทุน ดานคาใชจาย  และดานการสรางรายได 

โดยแบงแบบสอบถามไดดังนี้ 1) แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) สำหรับสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากร 2) 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของไลเคิรท (Likert's) สำหรับแบบสอบถามสวนที่ 2 ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสงเสริมดานการเงิน, สวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับระดับความรูทางการเงิน และสวนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับ

ทัศนคติการออมและการลงทุน  

การวิเคราะหงานวิจัยโดยใชสถิติสำหรบังานวจิัย กัลยา วานิชยบัญชา (2545) เปน 2 สวน ไดแก 1) สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก ก) การแจกแจงความถี ่ (Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) เพื่อ

วิเคราะหขอมูลทั่วไป และ ข) , คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อวิเคราะห โครงการสงเสริมดานการเงนิ

ของรัฐ ระดับความรูทาง และทัศนคติการออมและการลงทุน 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก ก) คาที (t-

test) ไดแก เพศ   ข) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA ไดแก อายุ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระยะเวลาในการทำงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ค) การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ไดแก โครงการ

สงเสริมดานการเงินของรัฐ และระดับความรูทางการเงิน 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

จากผลการศึกษา พบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 384 คน สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 204 คน คิด

เปนรอยละ 53.1 และเปนเพศหญิง จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 46.9 อายุระหวาง 21-30 ป จำนวน 136 คน คิดเปนรอย

ละ 35.4 การศึกษาปริญญาตรี จำนวน 181 คน คิดเปนรอยละ 47.1 สถานภาพสมรส จำนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 45.8 

มีรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท จำนวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.2 และมีระยะเวลาในการทำงาน 3-6 ป จำนวน 

166 คน คิดเปนรอยละ 43.2 การศึกษาความคิดเห็นตอโครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 2.76  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวมกิจกรรม 2.86 และดานการรับรูขอมูล 2.67 ตามลำดับ 

การศึกษาระดับความรูทางการเงิน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก 3.42 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรู 3.67, 

พฤติกรรม 3.41 และดานทัศนคติ 3.18 ตามลำดับ การศึกษาทัศนคติการออมและการลงทุน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก 

3.48 โดยดานคาใชจาย 3.71, ดานการออม 3.50 และ ดานการสรางรายได 3.28 ตามลำดับ 

จากผลการทดสอบ ขอมูลทั่วไป พบวา เพศ ที่ตางกัน มีทัศนคติการออมและการลงทุนในภาพรวมและรายดานทุก

ดานไมแตกตางกัน นอกจากนั้นยังพบวา ขอมูลทั่วไปดาน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

ระยะเวลาในการทำงาน ที่ตางกัน มีทัศนคติการออมและการลงทุน โดยภาพรวม และรายดานทุกดานแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได ดังนี้ 1) ผูมีอายุ 21 – 30 ป มีทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวม 

นอยกวาประชากรที่มีอายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป และมากกวา 50 ปขึ้นไป 2) ผูที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มี

ทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวมนอยกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

มีทัศนคติการออมและการลงทุนกวา มากกวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี และปริญญาตรี  3) ผูมีสถานภาพโสด มี

ทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวม นอยกวาผูที่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพแยกกันอยู หรือหยาราง 4) ผูมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 45,000 บาท มีทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวม มากกวาประชากรที่มีรายไดเฉล่ีย 

15,000 บาท หรือนอยกวา, 15,001 – 25,000 บาท, 25,001 – 35,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท นอกจากนั้นยัง

พบวา ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท มีทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวม มากกวาประชากรที่มี

รายไดเฉล่ีย 35,001 – 45,000 บาท 5) ผูมีระยะเวลาในการทำงาน ต่ำกวา 3 ป มีทัศนคติการออมและการลงทุน ในภาพรวม 

นอยกวาประชากรที่มีระยะเวลาในการทำงาน 7 – 9 ป และมากกวา 9 ป จึงสรปไดวา ขอมูลทั่วไป จำแนกตาม อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ที่ตางกัน  

การศึกษา โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ กับทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคม

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธของโครงการสงเสริมการเงินของรัฐ โดยรวมกับทัศนคติการออม

และการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

โครงการสงเสรมิ

การเงินฯมีอทิธพิล

ตอทัศนคติการออม

ฯ   

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

b Std. Error β 
Tolerance VIF 

คาคงที ่ 2.444 .116  21.051 .000   

X1-2 .375 .039 .442 9.630* .000 1.000 1.000 

R 

R Square 

.442 

.195 
      

   X1  หมายถงึ ดานการรับรูขอมูล   X2  หมายถงึ ดานการมีสวนรวมกิจกรรม  

 

จากตารางที่ 1 พบวา โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ กับทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขต

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ี– ระยอง มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เทากับ 0.195 
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ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางโครงการสงเสริมการเงินของรัฐ กับทัศนคตกิาร

ออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัชลบุรี – ระยอง 

โครงการสงเสรมิการเงินฯมี

อิทธิพลตอทัศนคติการออม

ฯ   

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

β  Toleranc

e VIF 

คาคงที ่
2.388 0.116  

20.53

3 
0.000   

ดานการรับรูขอมูล  0.003 0.064 0.003 0.042 0.966 0.323 3.100 

ดานการมีสวนรวมกิจกรรม  0.379 0.066 0.460 5.759* 0.000 0.323 3.100 

ตัวแปรตาม Y : ทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนคิมอุตสาหกรรมจังหวดัชลบุรี – ระยอง 

 

จากตารางที่ 2 พบวา โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ ดานการรับรูขอมูล ไมมีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการ

ลงทุน ระยอง แตในสวนของ โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ ดานการมีสวนรวมกิจกรรม มีอิทธิพลกับทัศนคติการออมและ

การลงทุน เทากับ 0.379 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  สามารถสรางสมการถดถอยไดดังสมการในการพยากรณนี้ คือ   

ทัศนคติการออมและการลงทุน (Y)   = 2.388 + 0.003 (ดานการรับรูขอมูล) + 0.379 (ดานการมีสวนรวมกิจกรรม) 

 

จึงสรุปไดวา โครงการสงเสริมการเงินของรัฐ ดานการมีสวนรวมกิจกรรม เพิ่มขึ้น จะมีผลทำใหทัศนคติการออมและการลงทุน 

ของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษาน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วรรณธนัง (2563) พบวา รูปแบบการ

สงเสริมการออมในการวางแผนจะออมเงินในกองทุนการออมแหงชาติ ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยูในระดับมาก 

ดังนั้นจึงควรมุงใหประชากร ไดมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมดานการเงินของรัฐเพื่อใหประชากรมีทักษะในการออมและการ

ลงทุน สามารถนำไปใชในการวางแผนทางการเงินใหตนเองไดดีขึ้น จึงควรมีการประยุกตใชแนวคิดของ ธนาคารแหงประเทศ

ไทย (2564) ซึ่งอธิบายวา พนักงานของหนวยงานที่เขารวมโครงการ Fin. ดี Happy Life จะตองนำความรูในการจัดกิจกรรม

ไปสื่อสารความรูทางการเงินเพื่อกระตุนพฤติกรรมทางการเงินที่ดีในหนวยงาน โดยใหพนักงานเริ่มตั้งเปาหมายในการวางแผน

การเงิน เลือกผลิตภัณฑการออมที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเองไดอยางเหมาะสม โดยตองมี

การกำหนดสัดสวนเงินออม หนี้สิน และเงินออมเผ่ือฉุกเฉิน และแนวคิดของ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2564) อธิบาย

วา การเขารวมกิจกรรมโครงการ Happy Money ผูเขารวมกิจกรรมสามารถเรียนผาน Online/Offline ฝกวิเคราะห ฝกให

คำแนะนำ เปนตัวอยาง สรางกลุมผูใหความรู โดยเรียนรูวิธีการบริหารจัดการเงิน ทำใหสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การเงิน เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับตนเองได เมื่อมีความรูแลวควรจะเปนพี่เลี้ยงในเรื่องการเงิน โดยเผยแพรและ

ใหคำแนะนำดานการเงินใหกับผูอื่นไดเขาถึงความรูดานการเงินสามารถบริหารจัดการเงินไดอยางเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นวา

หนวยงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง ควรสงเสริมใหพนักงาน มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการสงเสริมดาน

การเงินของรัฐ เพื่อสามารถนำความรูและทักษะที่ไดรับการฝกจากโครงการมาประยุกตใชในการใชจายในชีวิตประจำวันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษา ระดับความรูทางการเงินมีอิทธิพลตอทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษา ประชากรในเขตนิคม

อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี - ระยอง ได ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางระดับความรูทางการเงิน กับทัศนคติการออม

และการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง 

ระดับความรูทาง

การเงิน มีอิทธพิลตอ

ทัศนคติการออมฯ   

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error β  Tolerance VIF 

คาคงที ่ .723 .113  6.371 .000   

X1-3 .806 .032 .790 25.200* .000 1.000 1.000 

R .790       

R Square .624       

Adjusted R Square .623       

    X1  หมายถงึ ดานความรู, X2  หมายถงึ ดานทัศนคติ, X3  หมายถงึ ดานพฤตกิรรม 

 

จากตารางที่ 3 พบวา ระดบัความรูทางการเงิน กับทัศนคติการออมและการลงทุน มคีวามสัมพันธกนัในระดับ

คอนขางสูง โดยมีคา R Square เทากับ 0.624  

 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางระดับความรูทางการเงิน กบัทัศนคติการออม

และการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวดัชลบุรี – ระยอง 

ระดับความรูทาง

การเงิน มีอทิธพิลตอ

ทัศนคติการออมฯ   

Unstandardized 

 Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error β  Tolerance VIF 

คาคงที ่ .882 .121  7.276 .000   

ความรู .145 .043 .142 3.391* .001 .544 1.839 

ทัศนคติ .373 .040 .447 9.312* .000 .413 2.418 

พฤตกิรรม .258 .046 .295 5.553* .000 .337 2.963 

R 

R Square 

Adjusted R Square 

.798 

.637 

.634 

    

  

ตัวแปรตาม Y : ทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนคิมอุตสาหกรรมจังหวดัชลบุรี – ระยอง 

 

 จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความรูทางการเงิน มีอิทธิพลกับทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากร

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้ ดานความรู เทากับ 0.145,  ดานทัศนคติ 

0.373  และดานพฤติกรรม 0.253 สามารถสรางสมการถดถอยไดดังสมการในการพยากรณนี ้

 

ทัศนคติการออมและการลงทุน (Y) = 0.882 + 0.145 (ดานความรู) + 0.373 (ดานทัศนคติ) + 0.258 (ดานพฤติกรรม) 

จึงสรุปไดวา  ระดับความรูทางการเงินเพิ่มขึ้น ทุกดาน ไดแก ดานความรู ดานพฤติกรรม และดานทัศนคติ ตามลำดับ จะมีผล

ทำใหทัศนคติการออมและการลงทุน กรณีศึกษาประชากรในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง เพิ่มขึ้น สอดคลอง
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กับงานวิจัยของ จันทะสุก ลาดสะอาด (2563) พบวา ความรูทางการเงิน มีอิทธิพลตอปจจัยทัศนคติในการออม ดังนั้นจึงเปน

เหตุผลสำคัญที่หนวยงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง ควรสงเสริมความรูทางการเงินใหกับพนักงานซึ่ง

นอกจากจะคัดเลือกตัวแทนเขารวมโครงการสงเสริมความรูทางการเงินของรัฐแลว ยังควรมีการดำเนินการพัฒนาความรูทาง

การเงิน โดยประยุกตตามโครงการ Happy Money ดังที่ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2564) อธิบายไว สรุปไดวา การ

สงเสริมความรูทางการเงิน สามารถสงเสริมความรูรายบุคคลในการฝกใหบุคคลไดเรียนรูวิธีการบริหารจัดการเงิน ทำให

สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเงิน เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินใหกับตนเองได รวมไปถึงการเปนพี่เลี้ยงตัวจริงใน

เรื่องการเงิน มีการเผยแพรและใหคำแนะนำดานการเงินใหกับผูอื่น ทำใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน และเพื่ออาชีพ โดย

การใหโอกาสในการยกระดับความรูสูคุณวุฒิทางวิชาชีพการเงินดานตาง ๆ ซึ่งการสงเสริมความรูทางการเงินดังกลาว จะทำให

พนักงานมีความรูทางการเงินดีขึ้น และจะทำใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น 

 

5. สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษา สรุปไดวา ผู ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 384 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-30 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายไดระหวาง 15,001 – 25,000 บาท และมีระยะเวลาในการทำงาน 3-6 ป 

พบวา ขอมูลทั่วไปดาน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ที่ตางกัน มี

ทัศนคติการออมและการลงทุนที่แตกตางกัน สวนเพศที่แตกตางกัน มีทัศนคติดานการออมและการลงทุนไมแตกตางกัน จาก

การศึกษา โครงการสงเสริมดานการเงิน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอโครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยอันดับแรก คือ ดานการมีสวนรวมกิจกรรม รองลงมา คือ ดานการรับรูขอมูล ตามลำดับ 

และจากการศึกษา ระดับความรูทางการเงิน พบวา ความคิดเห็นตอระดับความรูทางการเงิน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยอันดับแรก คือ ดานความรู รองลงมา คือ ดานพฤติกรรม และอันดับ

สาม คือ ดานทัศนคติ ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

1) โครงการสงเสริมความรูทางการเงิน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี – ระยอง ควรมุงเนนกลุมที่มีอายุนอย

กวา 30 ป การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีระยะเวลาการทำงาน ต่ำกวา 3 ป เขารวมรวมกิจกรรม เพื่อใหมี

ความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงิน จะทำใหมีทัศนคติตอการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และควร

สงเสริมความรูดานการเงินเปนครั้งคราวกับกลุมอื่นๆ เพื่อใหยังคงตระหนักถึงการออมและการลงทุน 2) ควรสงเสริมให

พนักงาน มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการสงเสริมดานการเงินของรัฐ เพื่อใหรูจักวางแผนการใชจายเงินสวนบุคคล ซึ่งจะทำใหมี

ทัศนคติที่ดีตอการออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น 3) ควรสงเสริมความรูทางการเงินใหกับพนักงาน โดยใหพนักงานที่มีความรูทาง

การเงิน ไดเรียนรูวิธีการบริหารจัดการเงินของตนเอง  และกลับมาเปนพี่เล้ียงในเรื่องการเงิน ใหกับพนักงานในหนวยงาน และ

ควรสงเสริมความรูในการลงทุนทางการเงินดานตาง ๆ จะทำใหพนักงานมีความรูทางการเงินดีขึ้น และจะทำใหเกิดทัศนคติที่ดี

ตอการออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น  
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มุงเนนอิทธิพลของโครงการสงเสริมดานการเงินของภาครัฐตอทัศนคติการออมและการ

ลงทุน อยางไรก็ตามเพื่อใหครอบคลุมงานวิจัยและสามารถนำไปใชไดอยางกวางขวาง ควรศึกษาอิทธิพลของโครงการสงเสริม

ความรูดานการเงินของภาครัฐตอตัวแปรอื่นๆ เชน พฤติกรรมการออมและการลงทุน ระดับดับการออมและการลงทุน เปนตน 
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การบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีผลตอความสามารถในการทำกำไรของบริษัท Trading Firm ท้ัง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย และบรษัิทท่ีไมไดจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยในประเทศไทย 

Working Capital Management that Affected Profitability of Trading Firm Company 

Which List in Stock Exchange of Thailand and  Non - Listed Trading Company in 

Thailand 
 

อดิศร  โฟดา1 ,  เอกภัทร  มานิตขจรกิจ2 

Adisorn  Foda and Eakapat  Manitkajornkit, 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธและความแตกตางระหวางองคประกอบการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Trading ระหวางบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย โดยใชขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2559-2563 รวม 5 ป จำนวน 184 

บริษัท วิเคราะหการถดถอยของขอมูลแบบ Panel Data ผลการศึกษาพบวา อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคามีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน และอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม

กับดานอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Trading ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย 

สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Trading ที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย พบวา อัตราการหมุนเวียนสินคา

คงเหลือมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับดานอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน, ความสามารถในการทำกำไร,  บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย, บริษัทที่ไมไดจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย, บริษัท Trading Firm  
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study the relationship and the differences between working 

capital management components and profitability of Trading Firm company which list in Stock Exchange 

of Thailand and non - listed company. The data used are the company financial report in the past 5 years 

since 2016-2020 a total of 184 companies. The data was analyzed by Panel Data Regression. The results 

show that; the account receivable is related in the same direction as the return on equity, and quick 

ratio is a correlation in the opposite direction to the return on equity of Trading Firm company group which 

list in Stock Exchange of Thailand. Trading Firm company group of Non - listed in Thailand found the 

inventory turnover ratio there is a relationship in the same direction as the return on equity at .05 

statistically significant. 
Keywords : Working Capital Management, Profitability, Company which list in Stock Exchange, Non - listed company 

in Stock Exchange, Trading Firm.  
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1. บทนำ 
 

     การบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจเพราะสงผลโดยตรงตอสภาพคลอง และความสามารถใน

การทำกำไร ผูบริหารกิจการตองเพิ่มความสามารถดวยการลดจำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การคา และจำนวนวันหมุนเวยีนของ

สินคาคงเหลือ รวมทั้งการลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนในสัดสวนที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดภาระตนทุนทางการเงินเกินความจำเปน 

เจาของกิจการหรือผูประกอบการตองเตรียมเงินสดสำรองไวกอนจำนวนหนึ่งเพื่อใชจายชำระสินคา กอนที่จะไดรับเงินจากการขาย

สินคาและบริการเพื่อนำมาใชหมุนเวียนในกิจการตอไป จึงตองบริหารเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกิจการมีสภาพ

คลองทางการเงินและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และสรางผลกำไรที่ดีใหกับกิจการ ดังที่ สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ (2553) กลาว

วา การบริหารวงจรเงินสดดวยการลดชวงเวลาหมุนเวียนสินคาคงคลังเปนสิ่งสำคัญที่สงผลตอความสามารถในการทำกำไรของ

ธุรกิจ ที่สามารถวัดไดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) ที่พิจารณาควบคูกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) 

และไดมีงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไร อาทิ Yogendrarajah, (2011) 

ภูษณิศา  สงเจริญ (2564) และ มโนรา รังสิมาวรางกูล (2563) ที่ระบุวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนหมุนเวียนของเจาหนี้ อัตราสวนหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ และขนาดของกิจการ มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการทำกำไร ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญจึงทำการศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลตอ

ความสามารถในการทำกำไรของบริษทั Trading ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัททีไ่มไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจาก

ธุรกิจ Trading ดำเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไป เจาของกิจการไมจำเปนตองมีความรูดานการผลิตสินคา จึงดำเนินการโดยการซื้อ

สินคามาขายตอใหมีราคาสูงขึ้น เพื่อหวังผลกำไรจากสวนตาง และธุรกิจแบบนี้นับวันจะมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อยางไรก็

ตามการดำเนินธุรกิจสวนใหญจะเปนไปเพื่อสรางผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน และใหมีเงินสดกลับเขามาในธุรกิจในเวลา

อันรวดเร็วซึ่งเปนผลดีตอธุรกิจ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธและความแตกตางระหวางการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Trading Firm ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและบริษัทที่ไมได

จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ซึ่งประโยชนของการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารธุรกิจ และผูที่สนใจนำไปใชในการพัฒนาการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน เชน การบริหารลูกหนี้การคา การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการเจาหนี้การคา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

และการบริหารสภาพคลอง ทำใหบริษัทไดรับผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

ธุรกิจ Trading ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพยทราบวามีอัตราสวนใดมีผลตอการทำกำไรของธุรกิจ นักลงทุนสามารถนำขอคนพบ

ไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุนกับกิจการดาน Trading และผูบริหารกิจการสามารถนำขอคนพบจากการวิจัยไป

พิจารณาการนำบริษัท Trading ของตนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

     2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ (2558) กลาววาเงินทุนหมุนเวียนเปรียบเสมือน
น้ำมันหลอล่ืนของเครื่องจักรที่ชวยใหกิจการดำเนินไปอยางตอเนื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนตองบริหารจัดการใหเหมาะสมทั้ง
สวนประกอบและปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนหรือผลกำไร เงินทุนหมุนเวียนจึงตองมีขนาดที่
เหมาะสม ถามีมากไปก็จะทำใหกิจการเสียกำไรจากการลงทุนและถือเงินสดมากเกินความจำเปน ถากิจการมีลูกหนี้ที่เก็บไมได
จำนวนมากก็จะทำใหเงินทุนจมอยูในตัวลูกหนี้มีความเสี่ยงตอการเกิดหนี้สูญ มีคาใชจายในการเก็บหนี้มากขึ้น และถามีสินคา
คงเหลือจำนวนมากก็จะทำใหเงินทุนจมได เพราะสินคาเสื่อมสภาพลาสมัยไมสามารถขายไดตามราคาที่กำหนดไว กอใหเกิด
คาใชจายในการเก็บรักษาสินคาแตถาสินคาเหลือนอยเกินไป ทำใหสินคาขาดมือจนสวนแบงการตลาดลดลง ถามีสินทรัพย
หมุนเวียนนอยเกินไปจะทำใหมีปญหาจำนวนเงินสดไมเพียงพอในการจายชำระหนี้ และนำมาจายคาใชจายในการดำเนินการ หรือ
ถากิจการเก็บหนี้ไดเร็วขึ้นดวยการเรงรัดการชำระหนี้ อาจมีผลใหยอดขายลดลงได เพราะลูกคาเปล่ียนไปซื้อสินคาจากรายอื่นที่ให
เครดิตนานกวา  
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     2.1.2 ความสามารถในการทำกำไร Brigham & Ehehardt (2005) กลาววา การวัดความสามารถในการทำใหเกิดกำไร เปน
การวัดคาจากรายไดหลังการขายดวยการหักคาใชจายทั้งหมดแลว เพื่อใหเห็นรายไดและประสิทธิภาพการควบคุมคาใชจาย ถา
กิจการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจำทะกำไรที่เกิดขึ้นมีคาสูง และมีอัตราผลตอบแทนที่สูง แสดงวา 
กิจการมีความสามารถในการทำกำไรสูง เปาหมายหลักของทุกกิจการ คือ การสรางผลกำไร 
     2.1.3 ความสัมพันธระหวางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการทำกำไร ปรียานุช  กิจรุงโรจน (2558) และ 
อรุณรุง วงศกังวาน (2559) กลาววา การบริหารเงินทุนหมุนเวียนขึ้นอยูกับวงจรดำเนินงานและวงจรเงินสด รวมทั้ง การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน ไดแก เงินสด หลักทรัพย ลูกหนี้การคา สินคาคงคลัง สงผลตอความสามารถในการทำกำไรและมูลคาของกิจการ
แตกตางกัน ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจแตละประเภท หรือแมแตธุรกิจประเภทเดียวกันจะมีความตองการเงินทุนและองคประกอบของ
สินทรัพยหมุนเวียนแตกตางกันไป โดยจะขึ้นอยูกับความตองการที่จะรักษาสภาพคลองและเพิ่มความสามารถของธุรกิจในการ
สรางผลกำไร  

 

2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
     วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธกับความสามารถในการทำกำไร ไดแก งานวิจัยของ ประนอม  
คำผา (2562) และ ภูษณิศา สงเจริญ (2564) สำหรับงานวิจัยที่พบวา อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคามีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการทำกำไร ดังผลการวิจัยของ ภาณะพันธ เพ็ชรไพศาล (2563) พบวา อัตราลูกหนี้การคามีผลกระทบตอ
อัตราสวนผลกำไร และ อัตราเจาหนี้การคามีผลกระทบตออัตราสวนผลกำไร และ พลพัต  อังคณานนท (2564) พบวา อัตราการ
หมุนเวียนลูกหนี้การคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความสามารถในการทำกำไร สวนงานวิจัยที่พบวา อัตราการหมุนเวียนสินคา
คงเหลือมีความสัมพันธกับความสามารถในการทำกำไร ดังผลการวิจัยของ มโนรา  รังสิมาวรางกูล (2563) พบวา อัตราสวนทุน
หมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาและอัตรากระแสเงินสดสทุธิจากการดำเนินงาน  มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทน
จากการลงทนุในหลักทรัพย  
 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     จากการศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียนและความสามารถของการสรางผลกำไร 
นำมากรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยด้านเงินทุนหมุนเวยีน ประกอบด้วย 

1. อตัราการหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 

2. อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  

3. อตัราการหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ 

4. อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

 

ความสามารถในการทํากาํไรของบริษัทที่ดาํเนิน

ธุรกจิ Trading Firm ในด้าน 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ 

ตัวแปรควบคุม 

ขนาดของกิจการ  
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

     ประชากร คือ บริษัทที่ดำเนินกิจการ Trading ในหมวดยอย 46 (การขายสง) และหมวด 47 (การขายปลีก) และเปนบริษัท

ที่ดำเนินกิจการดาน Trading ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จำนวน 85 บริษัท และมีบริษัทที่อยูในหมวดยอย 46 และ 47 

และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 100 ลานบาท จำนวน 2,010 

บริษัท และเปนกิจการที่ยังดำเนินกิจการอยู โดยรวบรวมจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  

     กลุมตัวอยาง คือ บริษัทที่ดำเนินกิจการดาน Trading จำนวน 184 บริษัท ประกอบดวย บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย จำนวน 85 บริษัท บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จำนวน 99 บริษัท มีทุนจดทะเบียนมากกวา 100 

ลานบาท และมีขอมูลงบการเงินครบถวน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยยึดหลักการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ตามหลักการ

จัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่จัดตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในหมวดยอย รหัส 46 (การขายสง) และ รหัส 47 (การ

ขายปลีก) ที่ใหบริการเกี่ยวกับสินคา การขายสงและขายปลีกที่ไมรวมการขายสงยานยนต รถคาราวานและจักรยานยนต การ

ขายสงอุปกรณเสริมของยานยนต การใหเชา และการเชาซื้อสินคาการบรรจุภัณฑสำหรับของแข็งและการบรรจุขวดสำหรับ

ของเหลวหรือกาซ 
 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

     การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยใชขอมูลทางการเงินของบริษัทที่ดำเนิน

กิจการดาน Trading ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ใช

ระยะเวลายอนหลัง 5 ป คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2563 ขอมูลที่นำมาคำนวณ อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) 

อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคา (RT) อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (IT) อัตราการหมุนเวียนเจาหนี้การคา (APT) และ

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) และ ขนาดของกิจการ (SI) = log (TA)t  (TA = สินทรัพยรวมของบริษัท ณ ปที่ (t)  
 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 

     การวิเคราะหขอมูล หลังจากมีการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลแลว ไดใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

เปนเครื่องมือในการประมวลผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

     1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาสูงสุด คาต่ำสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     2. สถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root Test) การทดสอบปญหา Multicollinearity โดยใช

การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบคาองคประกอบการขยายความแปรปรวน VIF ของตัวแปร

อิสระ การทดสอบคา Tolerance และการทดสอบปญหา Autocorrelation ดวยวิธี Durbin Watson การประมาณคา

แบบจำลองดวยวิธี Panel Data Analysis มี 3 วิธีคือ 1) Pooled OLS Regression 2) Fixed Effect Regression Model 

(FEM) และ 3) Random Effect Regression Model (REM) 
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4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 
 

     ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนาขอมูลของบริษัทที ่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย พบวา ตัวแปรตาม อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) มีคาเฉล่ียเทากับ 11.668 โดยตัวแปรอิสระที่มีเฉล่ียคาสูงสุด คือ อัตราการหมุนเวียนสินคา

คงเหลือ (IT) มีคาเฉล่ียเทากับ 94.346 และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SI)  มีคาเฉล่ียเทากับ 9.384 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาสถิติเชงิพรรณนาของตัวแปรที่ทำการศึกษาของบริษทัที่จดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย    

Variable หนวย N Mean Std. Dev. Maximum Minimum 

ROE % 425 11.668 8.914 52.01 .42 

RT เทา 425 60.465 309.228 2,605.21 .20 

IT เทา 425 94.346 456.457 3,351.14 .69 

APT เทา 425 20.022 100.234 931.37 -29.83 

QR เทา 425 1.921 2.359 14.35 .13 

SI ลานบาท 425 9.384 .576 11.48 8.58 
 

     การวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน เพื่อตรวจสอบทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

ตัวแปร ROE RT IT APT QR SI 

ROE 1.00      

RT .179 1.00     

IT -.021 -.016 1.00    

APT .031 -.009 .278 1.00   

QR -.129 .013 -.012 -.015 1.00  

SI .090 .407 .014 -.021 -.109 1.00 
 

จากตารางที่ 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษาทุกตัวมีคานอยกวา 0.8 แสดงวา ตัวแปร

ดังกลาวเปนอิสระซึ่งกันและกัน หรือไมมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และไมเกิดปญหา Multicollinearity โดยตัวแปร 8 คูมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ที่มีคาเปนลบ มีคาระหวาง  -0.012 ถึง -0.128 และอีก 7 คูที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เปน

บวก มีคาระหวาง 0.014 ถึง 0.407 โดยตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) มากที่สุด 

คือ อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) .179 มีความสัมพันธระดับต่ำ  

      การประมาณคาแบบจำลอง เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามที่เปนความสามารถของ

การทำกำไร ดวยวิธีประมาณคาแบบจำลอง Panel Data Analysis พบวา อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคา (RT) และมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) มีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) มีความสามารถในการทำนายเทากับรอยละ 4.00 (Adjust 

R2 = 0.040) และแบบจำลองไมเกิดปญหา ปญหาอัตตะสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เนื่องจาก

คาสถิติ Durbin Watson ที่คำนวณไดมีคาเทากับ 1.942 ซึ่งอยูในเกณฑที่ไมเกิดปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความ

คลาดเคลื่อน สวนตัวแปรที่เหลือ ไดแก อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (IT) อัตราการหมุนเวียนของเจาหนี้การคา 

(APT) และขนาดของกิจการ (SI) ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตามอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่กำหนด ผลปรากฏดังตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหแบบจำลองของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

Constant 11.500 10.193 1.128 .260 

RT .007 .002 3.427 .001* 

IT .000 .001 -.606 .545 

APT .002 .003 .779 .436 

QR -.543 .200 -2.717 .007* 

SI .086 .200 .079 .937 

R2= .051 , Adjust R2= .040, Prob (Sig.) = 0.001, F-statistic = 4.504*, Durbin Watson = 1.942 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

สมการทีท่ดสอบออกมาสามารถเขยีนไดดงันี ้

ROEit =  11.50 + .007RT + .000IT + .002APT − .543QR + .0865SI                                                (1) 
 

     จากตารางที่ 3 พบวา กลุมบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคา (RT) มีความสัมพันธใน

ทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) นั่นคือ หากกิจการสามารถนำเงินที่จัดเก็บกับลูกหนี้การคาไดเร็วขึ้น ทำ

ใหกิจการมีเงินสดจากการชำระหนี้กลับมาใชหมุนเวียนในกิจการไดเร็วขึ้น จึงทำใหกิจการนำเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลกำไรได

ตอไป ซึ่งผลการคำนวณอัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคาแสดงใหเห็นวา กิจการมีความสามารถที่จะเปลี่ยนลูกหนี้ใหเปนเงินสด 

โดยเทียบกับยอดขายเชื่อหรือยอดขายสุทธิ และกิจการตองการบริหารลูกหนี้ดวยการลดจำนวนวันหมุนเวียนของลูกหนี้การคา ถา

อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคามีคาสูง ก็จะมีผลดีตอกิจการ และลูกหนี้ของกิจการนั้นเปนลูกหนี้ชั้นดี หรือลูกหนี้ของกิจการ

นั้นมีสภาพความคลองตัวสูง แตถาอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคาต่ำ ซึ่ง ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2556) กลาววา ลูกหนี้การคา

เปนจำนวนเงินที่ลูกคาคางชำระคาสินคาหรือบริการ และเปนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่กิจการขายหรือใหบริการตามปกติ  

จึงเปนสิทธิเรียกรองอยางหนึ่งของเจาหนี้การคาในการชำระหนี้ดวยเงินสดหรือทรัพยสินอื่นๆ โดยเจาหนี้จะมีความคาดหวังวาจะ

ไดรับชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ของลูกหนี้ นอกจากนี้ อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเรว็ (QR) มีความสัมพันธในทิศ

ทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย มีเงิน

สดหรือสินทรัพยที่สามารถแปรสภาพเปนเงินสดไดเร็ว จึงทำใหเกิดสภาพคลองสูง และอาจทำใหเสียมีโอกาสในการทำกำไร 

ดังนั้นกิจการตองรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมสูงหรือต่ำจนเกินไป สอดคลองกับผลการศึกษาของ สาริยา  นวลนิล 

(2562) พบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนมีผลตอผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน  
 

4.2 ผลการวิเคราะหบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย 

     ผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนาขอมูลของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย พบวา ตัวแปรตาม อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) มีคาเฉลี่ยเทากับ .512 สวนตัวแปรอิสระที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตราการหมุนเวียนเจาหนี้

การคา (APT) มีคาเฉลี่ยเทากับ 236.246 สวนตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ (SI)  มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.413 ดังตารางที่ 

4 
 

ตารางที่ 4 สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรที่ทำการศึกษาของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย     
Variable หนวย N Mean Std. Dev. Maximum Minimum 
ROE % 495 .512 56.461 153.33 45.67 
RT เทา 495 108.999 788.661 10,250.83 .00 
IT เทา 495 33.309 122.332 1,534.55 .00 
APT เทา 495 263.246 3,178.684 45,467.92 .00 
QR เทา 495 7.435 27.975 278.50 .00 
SI ลานบาท 495 8.413 .438 9.62 4.93 
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     การวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีของเพียรสัน เพื่อตรวจสอบทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปร ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพยีรสันของบริษทัที่ไมไดจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย 

ตัวแปร ROE RT IT APT QR SI 
ROE 1.00      
RT -.003 1.00     
IT .089 -.027 1.00    
APT .004 .009 -.012 1.00   
QR .012 .067 -.038 .012 1.00  
SI .028 -.212 -.034 -.054 -.136 1.00 

 

     จากตารางที่ 5 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษาทุกตัวมีคานอยกวา 0.8 แสดงวา ตัวแปร
ดังกลาวเปนอิสระซึ่งกันและกัน หรือไมมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน และไมเกิดปญหา Multicollinearity ตัวแปร 8 คูที่มีคา
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธระหวาง -0.003 ถึง -0.212 มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และอีก 7 คูที ่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง 0.028 ถึง 0.089 ที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรอิสระที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
มากที่สุด คือ อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (RT) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) .089 ซึ่งมีคาความสัมพันธระดับต่ำ
มาก  
     การประมาณคาแบบจำลอง เพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามที่เปนความสามารถของการ
ทำกำไร ดวยวิธีประมาณคาแบบจำลอง Panel Data Analysis พบวา อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (IT)  มีความสัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไร ดานอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) ของบริษัท Trading Firm ที่ไมได
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย โดยมีความสามารถในการทำนายเทากับรอยละ 1.00 (Adjust R2 = 0.001) และ
แบบจำลองไมเกิดปญหา ปญหาอัตตะสหสัมพันธของความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) เนื่องจากคาสถิติ Durbin Watson 
ที่คำนวณไดมีคาเทากับ 1.772 ซึ่งอยูในเกณฑที่ไมเกิดปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางคาความคลาดเคล่ือน ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหแบบจำลองของบรษิัทที่ไมไดจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย 
 Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 
Constant -40.038 50.742 -.789 .430 
RT .000 .004 .126 .900 
IT .042 .021 2.013 .045* 
APT .000 .001 .158 .874 
QR .041 .092 .442 .658 
SI 4.605 5.997 .036 .443 
R2= .009, Adjust R2= .001, Prob (Sig.) = 0.468, F-statistic = .920, Durbin Watson = 1.772 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
สมการทีท่ดสอบออกมาสามารถเขยีนไดดงันี ้

ROEit =  −40.038 + .000RT + .042IT + .000APT + .041QR + .4605SI                                                          (2) 
 

     จากตารางที ่ 6 พบวา กลุ มบริษัทที ่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (IT) มี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) โดยมีความสามารถในการทำนาย รอยละ 0.10 (Adjust 

R2 = 0.001) แสดงวา ถามีสินคาคงเหลือจำนวนมากทำใหมีคาใชจายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บสินคา จึงสงผล

กระทบตอผลกำไรของกิจการ เนื่องจากสินคาคงเหลือเปนเงินทุนประเภทหนึ่งของกิจการ การลดสินคาคงเหลือ ไมเก็บสินคาไว

จำนวนมาก อาจทำใหกิจการมีเงินสดเพียงพอตามที่กิจการตองการได แตการมีสินคาคงเหลือมากเกินไปก็อาจเกิดปญหาหลาย

ประการ เชน สินคาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ตองเสียตนทุนการดูแลรักษา และเสี่ยงตอการสูญหายจากการถูกโจรกรรมและภัย

ธรรมชาติ เสียโอกาสที่จะนำเงินที่จมอยูกับสินคาคงเหลือไปทำใหเกิดประโยชนดานอื่นๆ ดังแนวคิดของ ตราวุทธิ์  เหลืองสมบูรณ 
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(2561) ที่กลาววา อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นอัตรา  การหมุนเวียนสินคาของกิจการนั้นวามีความรวดเร็ว

หรือไม  
 

ตารางที่ 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม       

ตัวแปร สมมติฐานทิศทางความสัมพันธ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การคา (RT) ทิศทางเดียวกัน (+) ทิศทางเดียวกัน (+)  มีนัยสำคัญ 

2. อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (IT) ทิศทางเดียวกัน (+) ทิศทางเดียวกัน (+)  มีนัยสำคัญ 

3.อัตราการหมุนเวียนเจาหนี้การคา (APT) ทิศทางตรงกันขาม (-) ทิศทางเดียวกัน (+)  ไมมีนัยสำคัญ 

4.อัตราสวนเงนิทุนหมุนเวียนเร็ว (QR) ทิศทางเดียวกัน (+) ทิศทางตรงกันขาม (-)  มีนัยสำคัญ 

5. ขนาดของกิจการ (SI) ทิศทางเดียวกัน (+) ทิศทางเดียวกัน (+)  ไมมีนัยสำคัญ 
 

     จากผลการศึกษาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีผลตอความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จดทะเบียน กับตลาด

หลักทรัพยและบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย พบวา อัตราสวนผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน ของบริษัทที่ไมไดจด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยมีคาเฉล่ียต่ำกวาของบริษทัที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย และยังพบวา อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้

การคา อัตราการหมุนเวยีนเจาหนี้การคา อัตราสวนเงินทนุหมุนเวียนเร็ว บริษัท Trading Firm ที่จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย

มีคาเฉลี่ยต่ำกวาบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย แตอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือของบริษัทที่จด

ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยมีคาเฉลี่ยสูงกวาบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย อาจเนื่องมาจาก บริษัทที่จดทะเบียน

กับตลาดหลักทรัพยมีการดำเนินงานแบบมืออาชีพ มีความรับผิดชอบตอผูลงทุนและผูเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ เปนกิจการที่

มีโอกาสเติบโตในระยะยาว เขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย และไดรับการสนับสนุนเงินกูจากสถาบันการเงินในวงเงินกูที่สูงและดอกเบี้ย

ต่ำ จึงพบวา มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็วที่ระดับต่ำกวาบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจเกิดจากมีหนี้สิน

หมุนเวียนในปริมาณมาก อยางไรก็ตามการดำเนินกิจการใดๆ ตองบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสวนประกอบของเงินทุนหมุนเวียน 

เชน เงินสด ทรัพยสิน ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ และหนี้สินหมุนเวียน เชน เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย เงินทุนระยะส้ันใหมี

ปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาความเส่ียงและความสามารถในการทำกำไร (อรุณรุง  วงศกังวาน, 2559)  

     โดยผลการทดสอบแบบจำลองของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย พบวา  อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ี

การคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมี

ระบบการควบคุมกำกับดูแลจากหนวยงานภายนอก โดยผานผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุญาต การดำเนินงานจึงตองเปนระบบ โปรงใส และ

ตรวจสอบได มีนโยบายควบคุมกำกับดูแลขั้นตอนตางๆ มีโอกาสในการระดมทุนสูงกวาบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยในประเทศไทย โดยบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับคลาดหลักทรัพย มีผูควบคุม คือ เจาของกิจการ หรือผูบริหารเทานั้น 

ตองพึ่งพาเงินทุนจากเจาของกิจการ ที่ทำใหมีตนทุนทางการเงินสูง จึงตองมีการบริหารจัดการสภาพคลองใหอยูในระดับที่

เหมาะสม เพื่อสรางโอกาสตอรองเจาหนี้ในการพิจารณาเรื่องเครดิตหากตองการกูเงินจากสถาบันการเงิน แตในขณะเดียวกัน

บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย ยังพบวา อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน เนื่องจากบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยมีเงินสด และสินทรัพย

หมุนเวียนที่สามารถแปรสภาพเปนเงินสดไดเร็ว จึงทำใหเกิดสภาพคลองสูง อาจทำใหเสียโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ที่

สำคัญบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยจะใหความสำคัญกับการทำผลกำไร สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยที่พยายามบริหารจัดการเรื่องการจายภาษี ดังนั้นบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยจะมี

ความสามารถในการระดมทุน จึงมีความสามารถในการบริหารจัดการสินคาที่มีไวเพื ่อจำหนายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ Yogendrarajah (2011) ที่พบวา การลงทุนในสินคาคงเหลือ และอัตราสวนลูกหนี้การคา มี

ความสัมพนัธกับประสิทธิภาพการบริหารการเงินที่คำนวณจากวันที่คิดสินคาคงเหลือ วันที่คิดบัญชีชำระของลูกหนี้การคา วันของ

บัญชีเจาหนี้ และวงจรเงินสด  
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     การทดสอบแบบจำลองของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย พบวา อัตราการหมุนเวียนสินคา

คงเหลือ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน เนื่องจากกิจการ Trading Firm  เปนแบบซื้อมาขาย

ไป สินคาจึงเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจประเภทนี้  ทำใหกิจการประเภทนี้จำเปนตองควบคุมปริมาณสินคา ไมวาจะเปนชนิดของ

สินคาที่ตองคัดเลือกใหตรงกับความตองการของตลาด ถามีปริมาณสูงเกินไปจะตองใชเวลาในการจำหนายออกไป จนทำใหสินคา

คงเหลือสูญเสียมูลคา จึงมีผลตอผลกำไรของกิจการ แตถากิจการมีสินคานอยเกินไปก็จะสงผลตอความพรอมในการจัดจำหนายได 

เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมักจะมีความตองการที่จะไดรับสินคาในทันที หรือตองรูกำหนดเวลาที่จะไดรับสินคาที่แนนอน เมื่อ

พิจารณาผลการวิเคราะหแบบจำลองของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย พบวา อัตราการหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ไมมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการทำกำไร เนื่องจากมีระบบการทำบัญชีที่ดี โดยมีการควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือตามมาตร

สากล โดยมีการตัดสินคาที่เสื่อมสภาพออกหรือสินคาคงคลังที่ไมสามารถจำหนายได (Dead Stock) ทำใหสินคาคงเหลือของ

บริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยเปนสินคาที่สามารถในการประกอบธุรกิจไดจริง ดังแนวคิดของ ปรียานุช 

กิจรุงโรจนเจริญ (2558) ที่กลาววา สินคาคงเหลือเปรียบเสมือนสินทรัพยอยางหนึ่งของกิจการที่ตองมีการจัดการอยางเหมาะสม 

เพราะบริษัทเปนเจาของสินทรัพยนั้น เมื่อกิจการมีสินคาคงเหลือจำนวนมากก็จะสงผลใหกิจการเกิดภาวะเงินจม เพราะสินคา

เส่ือมสภาพลาสมัยไมอาจขายไดตามราคาทีก่ำหนด ทำใหมีคาใชจายในการเกบ็รักษาตามมา 

     ขอเสนอแนะของการศึกษาวิจัย ควรทำการศึกษาโดยกำหนดชวงเวลาของขอมูลในชวงวิกฤติเศรษฐกจิ เชน ชวงการระบาดของ

โรคโควิด 19 แบงเปนชวงกอนการระบาดและชวงการระบาดของโรคโควิด 19 ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มตัวแปรที่ทำการศึกษา  ตัวแปร

ตาม เชน  อัตรากำไรขั้นตน อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และตัวแปรอิสระ เชน ระยะเวลาในการจำหนายสินคาคงเหลือ พรอม

ทั้งเพิ่มตัวแปรควบคุม และเปรียบเทียบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่จดทะเบียน และบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพยในประเทศไทยในกิจการอื่นๆ ที่ไมใชธุรกิจ Trading Firm  

 

บรรณานุกรม 
 

ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ. (2561). The Jitta Way: วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเนนคุณคา. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

นิกขนิภา บุญชวย และ สุพรรณกิา สันปาแกว.  (2563).  ปจจัยที่มีผลตอการจายเงินปนผลของกลุมหลักทรัพยในตลาดหลักทรพัย

ในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย กรณีศึกษา กลุมหลักทรัพยพลังงานและสาธารณูปโภค.  (รายงานผลการวิจยั). 

กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุร.ี 

ประนอม คำผา. (2562). รูปแบบความสัมพนัธเชงิสาเหตุของอัตราสวนทางการเงนิและผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน ของบรษิทั

จดทะเบียนในรายชื่อหุนยัง่ยืน. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 

ปรียานุช  กิจรุงโรจนเจริญ. (2558). การเงินธุรกิจ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สหายบล็อก. 

มโนรา  รังสิมาวรางกูล. (2563). ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยของ

บริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค. (รายงานผลการวิจยั). 

กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑิตย. 

พลพัต  อังคณานนท.  (2564).  การศึกษานโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.  (รายงานผลการวจิยั). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ภาณะพันธ เพ็ชรไพศาล. (2562). ผลกระทบของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอการวัดมูลคาราคาตลาดของหุนของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ภูษณิศา  สงเจริญ. (2564). ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารรัชตภาคย, 15, 38(มกราคม-กุมภาพันธ): 30-41. 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2228



วิไลวรรณ  ภานุวิศิทธิ์แสง. (2561). ปจจัยที่มีผลกระทบตออัตราผลตอบแทนของหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในกลุม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ

ส่ือสาร, 13, 1(มกราคม-เมษายน): 137-149. 

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2556). เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับธรุกจิ SMEs รุน 1. กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม. 

สาริยา  นวลนิล.  (2562).  อัตราสวนทางการเงินที่สงผลตอการจายเงินปนผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กลุมดัชนี sSET.  (รายงานผลการวิจัย). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อรุณรุง วงศกังวาน. (2559). การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา. 

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2007). Fundamentals of Financial Management. USA: Thomson Corporation. 

Yogendrarajah, Rathiranee. (2011). Working Capital Management and Its Impact on Financial Performance 

: An Analysis of Trading Firms. Department of Financial Management, Faculty of Management 

Studies and Commerce, University of Jaffna. 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2229



การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผล 

ตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

A study of consumer behavior and marketing mix factors affecting the 

decision to eat grilled pork buffet restaurant in Bangkok. 
 

อนุสรา พทาเพชร0

1 และ อนฉัุตร ช่ำชอง1
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Anusara Pataphet and Anuchat Chamchong  

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานพฤติกรรม และปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุมประชากรที่

ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคที่เคยทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร และ ปจจัยดานพฤติกรรม ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟต

หมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทุกดานสงผลตอการตัดสินใจเลือกทาน

รานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ 

 

Abstract 
This research aims to study the demographic factors. behavioral factors and factors Marketing mix 

that affects the decision to eat grilled pork buffet restaurant in Bangkok. The population group used in the 

research study was 400 consumers who had eaten at a grilled pork buffet restaurant in Bangkok. The results 

of the study found that Demographic factors and behavioral factors It did not affect the decision to eat 

grilled pork buffet restaurant in Bangkok. All marketing mix factors affect the decision to eat grilled pork 

buffet restaurant in Bangkok. statistically significant at the 0.05 level 

 

Keywords: consumer behavior, marketing mix, decision makin 
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1. บทนำ 

 

     ปจจุบันนี้พบวามีรานหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้ง 323 ราน (google map, 2564) ใหผูบริโภคเลือก

คอนขางหลากหลายประเภทไมวาจะเปนทั้ง หมูกระทะ ปงยาง หรือแมแตสุกี้ชาบู เปนตน แตที่ยอดนิยมเปนอันดับตน ๆ ก็คือ 

หมูกระทะ เพราะเชื่อวาหลาย ๆ คน ตองเคยไดทานอยางแนนอน โดยจะมีชื่อรานเรียกใหไดยินติดหู อาทิเชน รานหมูกระทะ

ริมน้ำ รานหมูกระทะอูขาวอูน้ำ เปนตน สำหรับป 2563 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาธุรกิจรานอาหารจะมีมูลคารวมอยูที่ 4.37-

4.41 แสนลานบาท ขยายตัว 1.4–2.4% จากป 2562 ซึ่งเปนการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงและมีโจทยทาทายรอบดานรออยู 

อาทิ การหดตัวลงของยอดขายในรานเดียวกันผลักดันใหผู ประกอบการรายใหญหันมาลงทุนในธุรกิจรานอาหารราคา

ระดับกลางมากขึ้น ตนทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้น พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และการ

มีบทบาทมากขึ้นของเทรนดเทคโนโลยี (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2563) ขณะเดียวกันในชวงนี้มีปจจัยหลายอยางที่ทำใหกลุม

ผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องดวยเปนยุคสมัยของเทคโนโลยี ซึ่งผลดีคือจะทำใหรานอาหารสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคได

อยางกวางขวางเพิ่มมากขึน้กวาเดิมแนนอน โดยอาจจะเปนการนำเสนอรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะผานชองทางการโฆษณา

ประชาสัมพันธผานทางชองทางออฟไลน หรือ ออนไลนตาง ๆ เพื่อเปนการแนะนำ ดึงดูดความสนใจ สรางการจดจำใหเปนที่

รูจักมากขึ้น 

     วัตถุประสงคของการศึกษามีดังนี้ 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟ

เฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 .เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟ

เฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 3.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทาน

ราน อาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     ประโยชนของผลการวิจัย 1.ประโยชนในการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปเปนขอมูลสำหรับผูที่

มีความสนใจเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2.

ประโยชนในการบริหารจัดการ   เพื่อสามารถนำขอมูลไปเปนแนวทางในการวิเคราะห ตัดสินใจในเชิงพาณิชย รวมถึงเขา

ใจความตองการของผูบริโภค และสามารถนำไปตอยอดและพัฒนารวมถึงปรับใชใหเขากับธุรกิจของตนเองไดในอนาคต 

     

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    

     แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค    

     อรุโณทัย จันทวงษ (2561) ไดอางถึง (P.Kotler and K.L.Keller, 2012 : 173) ไดกลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ 

พฤติกรรมที่ผู บริโภคไดมีความสนใจในตัวสินคา  ไดเกิดการคนหา ตัดสินใจในการซื้อ การไดนำมาใช เพื่อใหเกิดการ

ประเมินผลจากการใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการที่ไดเลือก หรือตัดสินใจซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ไดอาจเรียกไดถึงลักษณะของการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำของคนเกี่ยวของกับการซื้อ และการขายสินคา  

     กาญจนา กำแพงแกว (2555) ไดอางถึง Philip Kotler อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552) ไดกลาวไววา การวิเคราะหให

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภค โดยใชคำถามชวยใน

การวิเคราะหเพื่อคนหาคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W 1H ซึ่งประกอบไปดวย 

     1. ใครบางอยูในตลาดเปาหมาย เปนคำถามเพื่อใหทราบถงึลักษณะกลุมเปาหมาย 4 ดาน คือ ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร 

จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรมศาสตร 
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     2. ผูบริโภคตองการซื้ออะไร เปนคำถามเพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ คือ ตองการทราบคุรสมบัติ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑและความแตกตางเหนือคูแขง 

     3. ทำไมผูบริโภคจึงไดตัดสินใจซื้อ เปนคำถามเพื่อตองการทราบวัตถุประสงคในการซื้อ ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ

ตองการดานรางกายและดานจิตวิทยา 

     4. ใครบางมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช 

     5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงโอกาสในการซื้อ เชน ซื้อชวงเดือนใดของป ชวงฤดูกาลใดของป ชวง

วันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน ซื้อในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสำคัญตาง ๆ  

     6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร

เก็ต หรือรานขายของชำ เปนตน 

     7. ผูบริโภคซื้ออยางไร เปนคำถามเพื่อตองการทราบขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบดวยการรับรูปญหา การคนหา

ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ 

      

 

     แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

     พรวลี จารุดุล (2563) ไดอางถึง เสรี วงษมณฑา (2542) กลาวไววา สวนประสมการตลาด หมายถึง การที่กิจการมีสินคา

หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายสามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งนี้ราคาของ

สินคาหรือบริการอยูในระดับที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย มีชองทางการจัดจำหนายที่เหมาะสมลูกคาสามารถ

เขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการอยางถูกตอง 

 

     แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

     ศิวนารถ พงศวิสิษฐ (2563) ไดอางถึง Schiffman & Kanuk (1994) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอน

ในการเลือกซื้อสินคา สองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง

ทางดานพฤติกรรมทางกายภาพและทางดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) ซึ่งจะเกิด ณ ชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะ

ทำใหเกิดการซื้อและพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น 

     อรุโณทัย จันทวงษ (2561) ไดอางถึง (Angeline Close, 2012) ไดกลาววา การตอบสนองของผูบริโภคหรือการตัดสินใจ

ของผูบริโภค (buyer’s response) ผูบริโภค จะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) คือ ขั้นตอนของการพิจารณาถึงความจำเปนหรือความตองการในสินคาชนิดนั้น ๆ 

เพื่อทำการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการ 

2. การเลือกตราสินคา (Brand choice) คือ การเลือกถึงชื่อเสียงของสินคาชนิดเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบในดานของการเปนที่

รูจักตอสาธารณชน หรือการไดรับความนิยมในสินคาชนิดนั้น 

3. การเลือกผูขาย (Dealer choice) คือ พิจารณาถึงตัวบุคคลที่สงผานสินคาและบริการ ที่ไดรับความนาเชื่อถือหรือไววางใจ 

ใสใจการสงมอบส่ิงดี ๆ ใหกับลูกคา 

4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) คือ ชวงเวลาของการตัดสินใจ เลือกซื้อสินคา อาจรวมถึง 

ของระยะเวลาในการตัดสินใจ 
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5. การเลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase amount) คือ จำนวนของสินคา หรือความมากนอยในการเลือกซื้อสินคาหรือ

บริการ เพื่อใหตอบสนองความตองการในตนเอง 

6. เงื่อนไขการชำระเงิน (Criteria)คือ การเลือกวิธีการสงผานส่ือกลาง หรือ แลกเปล่ียนตราสารธุรกรรมทางการชำระเงิน ดวย

ชองทางตาง ๆ เชน เงินสด เครดิต การโอนเงินออนไลน  

 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     กนกพร อ่ำคง (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภครานหมูกระทะบุฟเฟตในเขตเมืองพิษณโุลก 

มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคมุมมองทางภูมิศาสตรในการเขาใชบริการและหาขอบเขตการเขาใชบริการของ

ผูริโภค โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากการสุมตัวอยาง 350 ราย ในเขตเมืองพิษณุโลก วิเคราะหขอมูลดวย Multiple 

Regression Analysis พบวา โอกาสของประชาชนชาวเมืองพิษณุโลกที่จะเขารานหมูกระทะบุฟเฟตจะมากหรือนอย ขึ้นอยู

กับ 8 ปจจัย คือระยะทาง ความสะดวกการเดินทาง อายุ ความสะอาดของราน บริการที่ดีจากทางรานขนาดของราน ที่ตั้งและ

ขนาดของราน และที่จอดรถลูกคา โดยสมการ Regression ใหคา R-SQUARE = 0.154 และการวิเคราะห Step Regression 

Analysis พบวา โอกาสของประชาชนที่เขารานหมูกระทะบุฟเฟต ขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญเพียงปจจัยเดียว คือ อายุ มีคา R-

SQUARE = 0.132 และเมื่อกำหนดพื้นที่ออกเปน 13 ยานพื้นที่ ผลการวิเคราะห Step Regression Analysis แสดงใหเห็นวา 

โอกาสเขารานหมูกระทะบุฟเฟตของประชาชน ขึ้นอยูกับ 3 ปจจัย คือ การบริการที่ดีของราน ที่ตั้งและขนาดของราน และที่

จอดรถลูกคา โดยมีคา R-SQUARE = 0.119 

     กาญจนา มุขตัน (2561) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟตในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟต อำเภอเมืองในจังหวัดลำปาง 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟต อำเภอเมืองในจังหวัดลำปาง กลุมตัวอยางคือ ลูกคาที่เขา

มาใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟตในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 385 ตัวอยาง เครื่องวิจัยคือ แบบสอบถาม 

โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ใน

สวนของแบบสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบวัตถุประสงค ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันในการทดสอบ ผลการ

ทดสอบพบวา ระดับของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟตในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยูในระดับมาก และลุกคาใหความสำคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน

ราคา ดานสถานที่ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ตามลำดับ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานหมูกระทะบุฟเฟต

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลูกคาใหความสำคัญกับดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ตามลำดับ ที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

     ศิวบุษ พรหมสงฆ (2561) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการรานบุฟเฟตกระทะรอน: 

กรณีศึกษา รานนัวเนยบุฟเฟตโคขุน & ซีฟู ด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการใชบริการ และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ของผูใชบริการบุฟเฟตกระทะรอนรานนัวเนยบุฟเฟตโคขุน & ซีฟูด 

2)เพื่อศึกษาความสัมพันธประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานบุฟเฟต

กระทะรอนรานนัวเนยบุฟเฟตโคขุน & ซีฟูด การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ยึดหนักแนวคิดเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เขามาใชบริการบุฟเฟตกระทะรอนรานนัวเนยบุฟเฟตโคขุน & ซีฟูด จำนวน 400 

คนในชวงเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ทำการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 
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และการวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติไคสแคสร  ผลการวิจัยพบวา ผูมาใชบริการรานนัวเนยบุฟเฟตโคขุน & ซีฟูด สวนใหญ

เปนผูหญิงจำนวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.75 ชวงอายุของผูที่มาใชบริการคือ 21-30 ปมากที่สุด (รอยละ 54.75) ผูมาใช

บริการมีภูมิลำเนาอยูตางจังหวัดมากที่สุด (รอยละ 57.75) ผูมาใชบริการเปนนักเรียน/ นักศึกษามากที่สุด (รอยละ 38.50) 

สำหรับพฤติกรรมการใชบริการรานนัวเนย บุฟเฟต & ซีฟูดของผูใชบริการจะมาใชบริการกับเพื่อนมากที่สุด (รอยละ 37.50) ผู

บริการมีความเห็นวาราคาที่เหมาะสมของบุฟเฟตกระทะรอนควรอยูระหวาง 201 – 300 บาทมากที่สุด (รอยละ 52) เหตุผลที่

ผูใชบริการเลือกไปใชบริการรานบุฟเฟตกระทะรอนเนื่องจาก รสชาติอรอยมากที่สุด (รอยละ 34.25) เมนูที่เลือกรับประมาน

มากที่สุดคือ ซีฟูด (รอยละ 40) สำหรับปจจัยทางดานความสัมพันธพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร และมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

3. วิธีการศึกษา 
 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ไมทราบ

จำนวนประชากรอยางแนนอน โดยการใชสูตรของคอแครน (Cochran อางใน สัณหจุฑา จำรูญวัฒน, 2559)  ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95%  จากการคำนวณไดกลุมตัวอยางจำนวน 384 คน เพื่อปองกันความผิดพลาดจึงเลือกเก็บกลุมตัวอยางที่จำนวน 

400 คน   

     ในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟ

เฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้น ผู วิจัยไดนำแบบสอบถามไปดำเนินการสอบถามกลุมเปาหมายในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร บริเวณใกลเคียงสถานีรถไฟฟา (BTS) ในชวงเชาของวันเสารและชวงเย็นของวันอาทิตย ผูวิจัยทำการเก็บ

แบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยมีลำดับดังนี้  

     ขั้นที่ 1  วิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูบริโภคที่เคยทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

จะเลือกทำ 4 เขต ไดแก เขตจตุจักร เขตลาดพราว เขตหวยขวาง และเขตธนบุรี  

     ขั้นที ่ 2  วิธีการสุ มแบบโควตา คือ ผู วิจัยจะทำการกำหนดโควตาในการเก็บแบบสอบถามจากผู บริโภคที่เคยทาน

รานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ซึ่งจะกำหนดโควตาจำนวนคนในแตละเขตภายใน

กรุงเทพมหานคร ไดแก เขตจตุจักร 120  คน เขตลาดพราว 80 คน เขตหวยขวาง  80 คน และเขตธนบุรี 120 คน 

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนลักษณะปลายปดโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 1.

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร  ตนแบบของคำถาม อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) 2.

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรม  ตนแบบของคำถาม อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552) 3.แบบสอบถาม

เกี ่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ตนแบบของคำถาม อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) 4.

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการตัดสินใจ ตนแบบของคำถาม อางอิงจาก Kotler & Keller (2006) 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

 
ปจจัยดานพฤติกรรม 

 
ปจจัยดานสวนประสมทาง

 

 

การตัดสนิใจเลือกทานรานอาหาร

บุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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     สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 1.สถิติเชิงพรรณนา สำหรับดานขอมูลลักษณะประชากรศาสตร และดานพฤติกรรม ใช

การวิเคราะหความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และดานสวนประสมทางการตลาด และ การตัดสินใจที่สงผล

ตอการเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใชการหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.สถิติ

เชิงอนุมาน  ผูวิจัยใชวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน โดยใชการทดสอบคา t-test Independent การวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบ One-Way ANOVA และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

     จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67.00 อายุ 21-30 

ป จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.20 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.00 มีรายไดเฉลี่ย 25,001-35,000 บาท จำนวน 126 คน คิดเปน

รอยละ 31.50 

     ปจจัยดานพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหผลดังนี้ วัตถุประสงคในการทานหมูกระทะ มีเพื่อนชักชวน 

จำนวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.30 เลือกทานหมูกระทะวันใดในสัปดาห วันจันทร ถึง วันศุกร จำนวน 142 คน คิดเปน

รอยละ 35.50 บุคคลที่มีสวนรวม กลุมเพื่อน จำนวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.30 ความถี่ในการใชบริการตอเดือน มากกวา 

2 ครั้ง จำนวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 คาใชจายตอครั้งในการใชบริการ มากกวา 601 บาทขึ้นไป จำนวน 269 คน คิด

เปนรอยละ 67.30 จำนวนสมาชิกที่ไป 3-4 คน จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 73.00 ระยะเวลาที่ใชบริการรานหมูกระทะ 

1-2 ชั่วโมง จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.00  

 

ตารางที ่ 1 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามดานประชากรศาสตร  

ดานประชากรศาตร T F Sig ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 เพศ .267  .772 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 อาย ุ  1.174 .322 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษา .153 .858 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 อาชีพ .466 .706 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 รายไดเฉลี่ย .796 .497 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

     สมมติฐานที่ 1 ดานเพศ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุฟเฟตหมูกระทะมีวัตถุดิบใหเลือกหลากหลาย

และราคาอยูในระดับปานกลางที่ไมไดแพงจนเกินไป จึงทำใหผูบริโภคทุกเพศ สามารถเขาถึงได  

     สมมติฐานที่ 2 ดานอายุ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน อันเนื่องมาจากสวนใหญผูบริโภคจะอยูในชวงวัยเรียน และ วัยทำงาน 

ซึ่งอยูในชวงวัยที่ชื่นชอบในการกินเล้ียง สังสรรค 

     สมมติฐานที่ 3 ดานระดับการศึกษา พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญอยูในชวงวัยเริ่มตนทำงาน 

อาจจะมีรายไดที่ยังไมมั่นคง 
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     สมมติฐานที่ 4 ดานอาชีพ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา อาหารบุฟเฟตหมูกระทะนั้น บางกลุมอาชีพ

อาจมีความชื่นชอบ แตบางกลุมอาชีพอาจไมมีความชื่นชอบมากนัก 

     สมมติฐานที่ 5 ดานรายไดเฉลี่ยที่แตกตางกัน พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากบุฟเฟตหมูกระทะมีราคาที่หลากหลาย

ระดับและราคาไมไดสูงมาก จึงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

 

ตารางที ่ 2 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามดานพฤติกรรม 

ดานพฤติกรรม F Sig ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 6 วัตถุประสงคในการทานหมูกระทะ .009 .991 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 7 เลือกทานหมูกระทะวันใดในสัปดาห .170 .844 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 8 บุคคลที่มีสวนรวม .270 .764 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ตารางที ่ 2 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามดานพฤติกรรม (ตอ)  

ดานพฤติกรรม F Sig ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 9 คาใชจาย/คร้ัง ในการทานหมูกระทะ .294 .746 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 10 ความถี่ในการใชบริการตอเดือน .327 .721 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 11 จำนวนสมาชิกที่ไป .260 .771 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 12 ระยะเวลาที่ใชบริหารรานหมูกระทะ .228 .796 ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

     สมมติฐานที่ 6 ดานวัตถุประสงคในการทานหมูกระทะ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน อันเนื่องมาจาก ผูบริโภคสวนใหญมีความ

ตั้งใจที่จะมาทานบุฟเฟตหมูกระทะอยูแลว จึงทำใหวัตถุประสงคในการเลือกทานหมูกระทะไมสงผลการตัดสินใจทานอาหาร

รานบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 7 ดานเลือกทานหมูกระทะวันใดในสัปดาห พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากวันธรรมดา จันทร-ศุกร เวลา

หลังเลิกงาน/เรียน สามารถเดินทางสะดวกและงายตอการนัดหมายในการพบเจอ แลวสวนใหญ วันเสาร-วันอาทิตย หรือวัน

นักขัตฤกษ  จะเปนวันพักผอนและใชเวลากับครอบครัวมากกวาการกินเล้ียง สังสรรค นอกบาน 

     สมมติฐานที่ 8 ดานบุคคลที่มีสวนรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน อันเนื่องมาจาก การชักชวนสวนใหญ มาจากกลุมเพื่อน 

วัยเรียน/ทำงาน อาจจะสังสรรคหลังเลิกงาน หรือ จบโปรเจค เพื่อคลายเครียด และเปนการกระชับสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน/

เรียน เปนตน เพราะฉะนั ้นบุคคลที ่มีสวนรวมจึงไมสงผลการตัดสินใจทานอาหารรานบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 9 ดานคาใชจายตอครั้งในการใชบริการ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจาก คาใชจายของราคาตอครั้ง ไมได

สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับตอเดือน  
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      สมมติฐานที่ 10 ดานความถี่ในการใชบริการตอเดือน  พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องมาจากอาหารประเภทบุฟเฟตหมู

กระทะ เมื่ออยูกับกลุมเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก สามารถทานไดบอยครั้ง ไมตองเฉพาะเจาะจงวาจะตองทานโอกาสสำคัญ

ใด ๆ จึงสงผลใหความถี่ในการใชบริการตอเดือนไมสงผลตอการตัดสินใจทานอาหารรานบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 11 ดานจำนวนสมาชิกที่ไป   พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องดวย การทานหมูกระทะไมจำเปนที่ตองทานคน

เดียว และไมจำเปนตองทานเปนกลุม อยูที่ความชอบสวนตัวของผูบริโภคแตละคน ดังนั้นจำนวนสมาชิกที่ไปจึงไมสงผลตอการ

ตัดสินใจทานอาหารรานบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     สมมติฐานที่ 12 ดานระยะเวลาที่ใชบริการรานหมูกระทะ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจากรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะ

สวนใหญ ไมมีการจำกัดเวลาในการทานหมูกระทะ ซึ่งโดยปกติผู บริโภคสวนใหญหากไปกับกลุมเพื่อนจะใชเวลาอยู ที่

รานอาหารอยางต่ำ 1-2 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 3 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามดานสวนประสมทางการตลาด 

ดานสวนประสมทางการตลาด Beta T Sig ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 13 ดานผลิตภัณฑ -.121 -4.384 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 14  ดานราคา .118 4.127 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 15 ดานชองทางการจัดจำหนาย .333 6.583 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 16 ดานการสงเสริมการตลาด -.140 -5.081 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 17 ดานกระบวนการใหบริหาร .674 17.079 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 18 ดานบุคลากร -.355 -8.268 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 19 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ .433 7.844 .000 ยอมรับสมมติฐาน 

 

     สมมติฐานที่ 13 ดานผลิตภัณฑ  พบวา ยอมรับสมมติฐาน โดยสวนใหญแลววัตถุดิบ จะมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

น้ำจิ้มจะมีรสชาติที่จัดจานมีความเปนเอกลักษณ เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

     สมมติฐานที่ 14 ดานราคา  พบวา ยอมรับสมมติฐาน ผูบริโภคสวนใหญอยูในวัยทำงาน/เรียน ซึ่งมีรายไดที่แนนอน แลวมี

การแสดงราคาอยางชัดเจน เชน ราคา 279 บาท หรือ 319 บาท เปนตน รวมถึงราคาคอนขางมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่

ไดรับ และมีระดับราคาใหเลือกที่หลากหลายระดับ 

     สมมติฐานที่ 15 ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ยอมรับสมมติฐาน เนื่องจาก มีชองทางในการรับจองโตะลวงหนา 

บริการส่ังซื้อออนไลน และจัดสง เพื่ออำนวยสะดวกใหกับผูบริโภคในขั้นตน 

     สมมติฐานที่ 16 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ยอมรับสมติฐาน เนื่องจากการสงเสริมการตลาด ใหมีการจัดโปรโมชั่น

ชักชวนลูกคาตาง ๆ ทำใหไดรับความนิยม และดึงดูดความสนใจของลูกคาเปนจำนวนมาก 

     สมมติฐานที่ 17 ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ยอมรับสมมติฐาน  เนื่องจากมีความสำคัญในสวนของ การรับจองคิว

เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมถึง ขั้นตอนการส่ังอาหารมีความงาย ไมซับซอน และมีความถูกตองในการรับชำระเงิน 
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    สมมติฐานที่ 18 ดานบุคลากร พบวา ยอมรับสมมติฐาน มีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการลูกคา รวมถึงมีความสุภาพ 

และมีมารยาท และมีความเอาใจใสลูกคาอยูเสมอ 

     สมมติฐานที่ 19 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวา ยอมรับสมมติฐาน ปจจุบันรานอาหารบุฟเฟตหมูกระทะมีการจัดที่

นั่งเปนสัดสวน และมีอากาศโปรง สบายตา รวมถึงชื่อรานมีความเปนเอกลักษณงายตอการจดจำ 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

     จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จากที่

กลาวมาขางตนทางผูประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยไปพัฒนา เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีความ

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผูวิจัยจึงขอสรุปขอเสนอแนะตามปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกทานรานอาหารบุฟเฟตหมู

กระทะในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้  

     1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ดานอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มากที่สุด อาหารและ

น้ำจิ้มมีรสชาติอรอย รวมถึงมีวัตถุดิบมีความสดใหมและมีคุณภาพ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสำคัญโดยมุงเนนการคัด

สรรและการรักษามาตรฐานความสดใหมของวัตถุดิบอยางดีที่สุด รสชาติของน้ำจิ้มใหคงรสชาติเดิมหรือปรับปรุงใหมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และควรมีการพัฒนาเมนูอาหารใหเลือกที่มากกวาเดิมเพื่อใหสอดคลองกับความนิยมในชวงเวลานั้น ๆ 

เพื่อเปนการดึงดุดความสนใจของผูบริโภค  

     2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา สามารถชำระเงินสดและบัตรเครดิต มากที่สุด ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพที่ไดรับ และ มีระดับราคาใหเลือกที่หลากหลาย ดังนั้นผูประกอบการควรรักษามาตรฐานนี้ไวแลวควบคุมคุณภาพใหมี

ความเหมาะสมกับราคาที่ตั ้งไว  เพื ่อใหลูกคามีความรู สึกคุ มคากับราคาที่ไดจายไป เนื ่องจากผู บริโภคสวนใหญชอบ

เปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑ วามีความคุมคาหรือไม กับการตัดสินใจทานครั้งนี้  

     3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา มีชองทางในการจองโตะลวงหนาหรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมผานทางสื่อออนไลน มากที่สุด มีชองทางการบริการจัดสงแบบเดลิเวอรี่ เชน GRAB LINE MAN เปนตน 

และสามารถสั่งซื้อผานสื่อออนไลน ดังนั้นผูประกอบการควรมีชองทางในการอำนวยความสะดวกใหกับลูกคาทางการจัดสงที่

เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคากรณีไมสะดวกมาทานที่ราน หรือหากจะเปดสาขาเพิ่มในอนาคตควรมีทำเลที่ตั้งที่

สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่จอดดรถเพียงพอ หรือสามารถหารานพบเจอไดโดยงาย (ริมถนน)  

     4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีโปรโมชั่นสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน มา 3 จาย 

2 เปนตน มีเมนูประจำเดือน เชน กุงแมน้ำ และการใหสวนลดในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด เปนตน ดังนั้นผูประกอบการควร

นำเสนอโปรโมชั่นที่นาสนใจ รวมไปถึงการมีเมนูพิเศษที่ไมซ้ำกันในแตละเดือน และคูปองสวนลด หากมาใชบริการเปนกลุม

ใหญ หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อเปนการกระตุนยอดขาย สรางความแปลกใหม และ ความประทับใจที่จะสามารถดึงดูดลกูคาให

มาใชบริการไดอยางตอเนื่อง 

     5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบรกิาร พบวา มีการรับจองคิวลวงหนาเพื่อความรวดเรว็ ขั้นตอนใน

การสั่งอาหารมีความงาย สะดวก ไมซับซอน และมีความรวดเร็วถูกตองสำหรับการชำระเงิน ดังนั้นผูประกอบการควรมุงเนน

การสงแบบฟอรมออนไลนใหกรอกในการรับจองคิวลวงหนา เพื่อปองกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับการชำระเงิน 

ควรมีเครื่อง POS แบบพกพาใหกับพนักงาน หรือ QR Code สแกนแบบพรอมเพย เพื่อปองกันความผิดพลาดในการรับเงิน
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ทอนเงินสด อีกทั้งลูกคายังไดใบเสร็จที่ระบุรายละเอียดตาง ๆ หรือสลิปการโอนเงินจากโทรศัพท จากการทานรานอาหารบุฟ

เฟตในครั้งนี้  

     6. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร พบวา มีพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ พนักงานมีความสุภาพและมี

มารยาท และ พนักงานมีความเอาใจใสลูกคาอยูเสมอ  ดังนั้นผูประกอบการควรรักษามาตรฐานในดานตาง ๆ รวมถึงอาจจะ

พัฒนาไปไดในทางที่ดีขึ้นจากเดิม ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการบริการ การมีมารยาท และความสุภาพของพนักงานเพื่อใหเปน

มาตรฐานในแนวทางเดียวกัน เพราะถือวาพนักงานเปนส่ิงสำคัญในการใหบริการลูกคาเพื่อใหเกิดประทับใจอยางตอเนื่อง และ

อาจจะกลับมาใชบริการซ้ำในอนาคต 

     7. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวา มีการจัดที่นั ่งทานเปนสัดสวน โตะไมแคบ

จนเกินไป ชื่อรานมีความเปนเอกลักษณ งายตอการจดจำ และบรรยากาศภายในรานปลอดโปรง และมีแสงสวางเพียงพอ  

ดังนั้นผูประกอบการควรมีโตะสำหรับลูกคาที่มาเปนกลุมใหญ กลุมเล็ก แยกสัดสวนชัดเจน และจัดที่นั่งใหเหมาะสมกับกลุม

ลูกคา ควรมีหลังคาที่สูงหนอยเพื่อใหอากาศไมแออัด และมีปายสัญลักษณบอกชัดเจน รวมถึงมีการตกแตงรานที่ทันสมัย 

เหมาะกับยุคสมัยปจจุบันและมีบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตที่เสถียรสำหรับลูกคาที่มาใชบริการ  

     ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางของผูบริโภคที่เคยทานรานอาหาร

บุฟเฟตหมูกระทะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเนื่องดวยระยะเวลาในการเก็บขอมูลแบบสอบถามคอนขางจำกัด และ

สถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเดือน มกราคม 2565 ทั้งนี้ผูที่จะนำวิจัยไปปรับใช ควรมีความระมัดระวัง 

เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลตามสถานที่ตาง ๆ อาจไมสามารถนำไปใชในวงกลางได รวมถึงขอมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคมีเปล่ียนแปลงไปตามชวงเวลา  
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การปรับปรุงระบบการจัดการสินคา: กรณีศึกษารานชอบปลาชุม 

An Improvement of Merchandise Management System: A Case Study of 

Chob Pra Choom Aquarium Café 
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Apichaya Sae-kuang Parthana Parthanadee and Ravipim Chaveesuk 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการดำเนินงานในปจจุบันและวิเคราะหปญหาในการจัดการการคาปลีกของรานชอบปลาชุม พบวาปญหาที่

สำคัญลำดับแรกที่ควรดำเนินการแกไข ไดแก การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสินคา เนื่องจากสงผลกระทบตอเนื่องทำใหราน

ประสบปญหาดานอื่น ๆ ตามมา  คณะผูวิจัยไดสัมภาษณผูจัดการราน เก็บรวบรวมขอมูลและยอดขายสินคาทั้งหมดของราน รวม 

11 เดือน จากนั้น นำขอมูลมาวิเคราะหและแบงกลุมสินคาตามหลักการ Category Management  พบวารานควรแบงประเภท

สินคาออกเปน 6 ประเภท ไดแก สินคาแชแข็ง สินคาแชเย็น อาหารสำเร็จรูป อาหารพรอมทาน เบเกอรี่และเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่

ไมใชอาหาร และบริหารจัดการสินคาโดยใชหลักการ ABC analysis ในสินคากลุมแชแข็ง แชเย็น และอาหารสำเร็จรูป เนื่องจากมี

ยอดขายสูง นอกจากนี้ ไดเสนอแนะแนวทางการแกไข และการปรับปรุงแผนผังกระบวนการดำเนินงานดานสินคาเพื่อใหรานชอบ

ปลาชุมพิจารณาใชประโยชนตอไป 

 

คำสำคัญ: การจัดการสินคา, การบริหารจัดการหมวดหมูสินคา, ระบบการจำแนกสินคา ABC, คาปลีก 

 

Abstract 
This research studied the current operation situations and analyze problems in retailing management of Chob 

Pra Choom Aquarium Café. It was found that the first priority problem that should be solved first was the merchandise 

management system since it was the major problem that has a continuous impact which leads to other problems. 

The researchers interviewed the store manager and collected the data and sales of all products during the past 11 

months. After the analysis and categorize the products according to the Category Management principle. We 

suggested the store should categorize the products into 6 groups: frozen, chilled, shelf-packaged food, ready-to-eat, 

bakery and drinks, and non-food products and manage the frozen, chilled and shelf-packaged food products by the 

ABC analysis because of high sales on those group. In addition, we proposed a solution and an improvement of the 

merchandise management flowchart for their implementation consideration. 

 

Keywords: Merchandise management, Category management, ABC classification system, Retail 
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1. บทนำ 

 

ธุรกิจคาปลีกถือเปนธุรกิจที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก และไดมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน

ระบบเศรษฐกิจยุคปจจุบัน โดยเปนธุรกิจที่ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผูบริโภคอยางมาก เนื่องจากทำใหผูบริโภค

สามารถจับจายใชสอย อำนวยความสะดวกใหกับชีวิตความเปนอยูของประชาชนผูบริโภค และเปนแหลงการจางงานและแหลง

สรางรายไดที่สำคัญ รวมถึงยังเปนธุรกิจที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการ

เชื่อมโยงและกระจายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค (วาสนา, 2559) 

พฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก จากการที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดอยางไรขีดจำกัด และเปนปจจุบันมากขึ้น ผานโทรศัพท smart phone ผานความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่

เอื้อใหเกิดความสะดวกในการจับจายใชสอยมากขึ้น ทำใหธุรกิจคาปลีกมีความหลากหลาย และมีการแขงขันคอนขางสูง 

(พิษณุ, 2554) ประกอบกับผูบริโภครุนใหมสวนใหญหันมาใหความสนใจกับปญหาของสังคม และสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทำให

เกิดธุรกิจคาปลีกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) อันเปนกิจการที่ดำเนินงานขายสินคา และ/

หรือ บริการ โดยไมไดมีเปาหมายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดใหแกเจาของหรือผูมีสวนไดสวนเสีย แตมีจุดมุงหมายหลักเพื่อชวย

แกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม ควบคูไปพรอมกับ การสรางผลกำไร ซึ่งจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ธุรกิจมี

ผลตอบแทนระดับหนึ่ง และนำผลตอบแทนที่ไดไปพัฒนาตอยอดสรางความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น ทรัพยากร โครงสราง

พื้นฐานของชุมชน เพื่อใหเกิดการเติบโตของธุรกิจ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน (บริษัท 

เดอะสแตนดารด จำกัด, 2563) สอดคลองกับความสนใจสวนใหญในขณะนี้ของผูบริโภครุนใหมที่มีทัศนคติที่ดีตอกิจการเพื่อ

สังคม (ธมนวรรณ, 2563) 

รานชอบปลาชุม เปนรานคาปลีกในสังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดำเนินธุรกิจคาปลีกในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (SE) ที่มีการจัดหาสินคาและผลิตภัณฑประมงจากสมาคมนิสิตเกาคณะประมง เครือขายศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบัน สถานีวิจัยประมงในสังกัดคณะประมง และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทย มาจัดจำหนายใหผูบริโภค ทั้งลกัษณะ

การขายหนาราน และการขายผานชองทางออนไลน โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไมน้ำประดับ ของคณะประมง ซึ่งประกอบดวยทั้งหมด 8 กิจกรรม โดยธุรกิจคาปลีกของ

รานชอบปลาชุมอยูในกิจกรรมที่ 7 การสนับสนุน สงเสริม เผยแพร และจัดจำหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑดานการประมง ของ

สถานีวิจัยประมงในสังกัดประมง และ กิจกรรมที่ 8 การสนับสนุน สงเสริม เผยแพร และจัดจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม 

ตลอดจนผลผลิต/ผลิตภัณฑดานการประมงของศิษยเกาคณะประมง (คณะทำงานและเลขานุการ คณะประมง, 2564)  

ปจจุบันรานชอบปลาชุมประสบปญหาดานการดำเนินงานของราน ซึ่งดำเนินการผานผูจัดการรานเปนหลัก และใช

ประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลในการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการรานในดานตาง ๆ ไดแก การบริหาร

จัดการติดตอผูสงมอบ (Suppliers) การบริหารการจัดหาสินคา การบริหารจัดการสินคาคงคลัง การใหบริการหรือตอบขอ

ซักถามของลูกคาที่ใชบริการผานเพจ Facebook รวมถึงการจัดตารางการเขาปฏิบัติหนาที่ของนิสิตที่เขารวมปฏิบัติงานในราน

ชอบปลาชุม เพื่อการสงเสริมทักษะของนิสิตจากการปฏิบัติงานจริงในราน ประกอบกับ รานชอบปลาชุมไดรับความสนใจของผู

สงมอบ (Suppliers) เปนจำนวนมาก และมีแนวโนมที่จะมีผูสงมอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่พื้นที่จัดเก็บสินคาคงคลังและ

ทรัพยากรมีอยูอยางจำกัด นอกจากนี้ ยังมีบางรายการสินคาที่หมดอายุจากการจำหนายไมหมด ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาวิเคราะหระบบการดำเนินงานและการจัดการการคาปลีกของรานชอบปลาชุม ณ ปจจุบัน เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงระบบการดำเนินงานและการจัดการการคาปลีกใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2242



2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การบรหิารจัดการหมวดหมูสินคา 

 

บุริม (2550) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการหมวดหมูสินคาในรานคาปลีก หรือ Category Management วาเปน

เครื่องมือหนึ่งที่กลุมธุรกิจคาขายปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เชน ไฮเปอรมารเกต ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ ฯลฯ 

นิยมใช เนื่องจากปจจุบันกลุมธุรกิจคาขายปลีกสมัยใหมมีสินคาที่จัดจำหนายหลายประเภทมากขึ้นกวาในอดีต  รานคา

สามารถลดความสับสนในการเลือกซื้อสินคาของลูกคาไดดวยการบริหารสินคาในรานใหเปนหมวดหมูที่ชัดเจน ทำใหผูบริโภค

สามารถจดจำและเลือกซื้อสินคาไดสะดวกขึ้น ธุรกิจสามารถบริหารสินคาและจัดการสินคาคงคลังไดอยางมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

การบริหารระบบการหมุนเวียนของสินคาเปนไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลใหธุรกิจสามารถทำกำไรไดมากขึ้น 

 สุทธินันต (2557) ไดอธิบายวาการบริหารจัดการกลุมสินคาและบริการ (Category Management) เปนกระบวนการ

ระยะยาว (Long-term Process) ในการบริหารจัดสงสินคาใหเกิดประสิทธิภาพ ทำใหรานคาทราบถึงขอมูลและคุณลักษณะของ

สินคาแตละรายการ สินคาแตละแบรนด ที่จัดวางบนชั้นวางสินคาวาสามารถสรางผลกำไรหรือยอดขายไดมากนอยเพียงใด สินคา

ประเภทไหนที่ตองการใหมีอัตราการเติบโต หรือ ตองการทำใหขายไดเพิ่มขึ้น และทำใหทราบถึงสินคาที่ลูกคาสวนใหญซื้อ/ใชตาม

ความจำเปนและความตองการหลัก หรือ แนวโนมของพฤตกิรรมการบริโภคของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป หรือ ทราบถึงกลุมลูกคา

ใหม ๆ ซึ่งไมใชความรับผิดชอบเฉพาะรานคาปลีกเพียงฝายเดียว แตจำเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยน แบงปนขอมูล และ 

ประสานความรวมมือระหวางกัน ไดแก รานคาปลีก (Retailers) กับ โรงงานหรือเจาของสินคา (Manufacturers) ในรูปแบบ

พันธมิตร (Strategic Alliance/ Partnership) โดยขอมูลที่จะแลกเปลี่ยนระหวางกัน เชน ขอมูลรายไดประชากรตอหัว 

(Demographic Data) ลูกคาซื้อสินคาประเภทไหน สินคาอะไร ที่ไหน บอยแคไหน ซื้อครั้งละเทาไหร ลูกคาคือใคร ลูกคาคน

ใดที่มี Brand Loyalty หรือ มียอดซื้อตอครั้งทีสู่ง ซึ่งจะนำขอมูลมาวิเคราะหไดวา ประสิทธิภาพของสินคาประเภทใดมีผลกับ

สินคาอีกประเภทภายในรานหรือไม อยางไร หรือมีผลไดอยางไร (Cross-category Analysis) ซึ่งสามารถจะนำมาจัดทำกล

ยุทธเฉพาะสำหรับสินคาได โดยขึ้นอยูกับภาพลักษณของรานคาปลีก ทำเลที่ตั้ง วาควรมีสินคาใดบางในแตละประเภทสินคา 

(Tailored Category Assortments) รวมถึงใชบริหารจัดการพื้นที่ แบงสัดสวนชั้นวางวาควรเปนอยางไร การตั้งราคา และ

การสงเสริมการขาย รวมกับการใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว และสามารถวิเคราะหขอมูลดวยการพยากรณ

ความตองการซื้อ (Demand Forecast) ซึ่งจะชวยลดตนทุนในการบริหารการจัดซื้อสินคาเขารานได   
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2.2 การวิเคราะหประเภทของสินคาคงคลงั ABC 

 

การวิเคราะหประเภทของสินคาคงคลังแบบ ABC (ABC Analysis) เปนวิธีการแบงประเภทของสินคาคงคลังออกเปน 3 

กลุมหลัก โดยประยุกตมาจากหลักการของพาเรโต ที่มุงใหความสำคัญกับกลุมสินคาจำนวนนอยที่มีมูลคามาก (Critical Few) 

มากกวากลุมสินคาจำนวนมากโดยรวมที่มีมูลคานอย (Trivial Many) โดยนิยมใชมูลคาการใชวัสดุหรือยอดขายสินคาตลอดป

เปนเกณฑในการแบงประเภทของสินคา สินคากลุม A เปนกลุมสินคาที่มีจำนวนรายการสินคานอยแตมียอดขายสูง จึงมี

ความสำคัญตอการบริหารตนทุนการจัดการสินคาคงคลังมาก สินคากลุม B เปนกลุมสินคาที่มีจำนวนรายการสินคาปานกลาง

และมียอดขายปานกลาง จึงมีความสำคัญปานกลาง และสินคากลุม C เปนกลุมสินคาที่มีจำนวนรายการสินคามากแตมี

ยอดขายต่ำ จึงมีความสำคัญนอย โดยธุรกิจควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสินคาคงคลังที่เหมาะสมกับสินคาแตละกลุม 

และเนนใหความสำคัญในการบริหารจัดการสินคาคงคลังสินคากลุม A มากที่สุด (ปรารถนา, 2553) 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการลงพื้นที่สังเกต และสัมภาษณผูจัดการราน เพื่อศึกษาและวิเคราะห

วิธีการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และปญหา ณ ปจจุบัน ของรานชอบปลาชุม รวมถึงเก็บรวบรวมขอมูลรายการสินคา 

ลักษณะขอมูลการแบงกลุมสินคาที่รานใชอยูในปจจุบัน และยอดขายของรานกรณีศึกษา ตั้งแต 10 มีนาคม 2564 จนถึง 9 

กุมภาพันธ 2565 เพื่อนำมาใชในการวิเคราะหจัดกลุมสินคา โดยใชหลักการ ABC Analysis และ Category Management 

ใหแกรานชอบปลาชุม เพื่อใหสามารถวางแผนการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลจากการเก็บขอมูล ผานการสังเกตการดำเนินงานของราน ณ ปจจุบัน และการสัมภาษณผู จัดการรานถึงการ

ดำเนินงานดานตาง ๆ ของราน ณ ปจจุบัน พบวา ปจจุบันรานชอบปลาชุมมีสินคาทั้งหมด จำนวน 235 รายการ ซึ่งแบง

หมวดหมูสินคาตามแหลงที่มา ไดดังนี้ (1) ครัวปลาชุม 18 รายการ (2) ความรวมมือภายนอก 1 รายการ (3) นิสิตปจจุบัน 14 

รายการ (4) ศิษยเกา 104 รายการ (5) บุคลากร 25 รายการ (6) ภาควิชาและสถานีวิจัยประมงในสังกัดคณะประมง 33 รายการ 

(7) วิสาหกิจชุมชน 28 รายการ และ (8) สินคาในโซนรานกาแฟ หรือคาเฟ ประกอบดวย สินคาเบเกอรีและเครื่องดื่มสุขภาพ 12 

รายการ โดยในสวนของสินคาครัวปลาชุม เปนอาหารพรอมรับประทานที่ปรุงและวางจำหนายวันตอวัน เชนเดียวกับสินคาใน

โซนรานกาแฟ ซึ่งเปนกลุมสินคาสดใหมหมุนเวียนเร็ว สวนใหญมีการจัดจำหนายสินคาวันตอวัน หรือภายในรอบทุก 2 วัน  

สำหรับสินคาอื่นๆ จะมีการจัดวางจำหนายบนชั้นวางภายในราน และในตูแชเย็น จำนวน 2 ตู ตูแชแข็ง จำนวน 4 ตูภายในราน และ

ฝากเก็บในหองเย็นของคณะประมง  ในขณะนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานที่รานใชสำหรับพิจารณาคัดเลือกสินคาที่มีสิทธิในการวาง

จำหนายสินคาภายในรานชอบปลาชุมและบริหารจัดการดำเนินงานดานสินคา แสดงไดดังรูปที่ 1 โดยสามารถระบุปญหาและ

แนวทางการแกไขปญหาไดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงถึงปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของการจัดการการคาปลีกของรานชอบปลาชุมในดานตาง ๆ  

ทั้งนี้ พบวาปญหาสวนใหญเกิดขึ้นจากการที่รานยังขาดระบบในการติดตามสถานะปจจุบันของแตละรายการสินคา สงผล

กระทบไปถึงการดำเนินงานในสวนงานตาง ๆ เปนลำดับตอเนื่องกันไป จากการวิเคราะหปญหาดังขางตนแลว ปญหาที่สำคัญ

และควรแกไขเปนลำดับแรก คือ การจัดทำฐานขอมูลแบงกลุมสินคาตามประเภทสินคา โดยบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของของแตละ
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รายการสินคาของราน เชน ชื่อสินคา รหัสสินคา วันหมดอายุ ราคาขาย ลักษณะบรรจุภัณฑ แหลงที่มา (Supplier) ที่ตั้งของ

แหลงที่มา ระยะเวลาในการจัดสง รูปแบบของการจัดสง รวมกับการใชรหัสสินคาที่กำหนดขึ้นเพื่อใชภายในราน เพื่อใชในการ

ติดตามสถานะปจจุบันของสินคาแตละรายการ บริหารจัดการสินคาคงคลัง และใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและบริหาร

จัดการขอมูลเพื่อวางแผนกลยุทธตางๆ ซึ่งจะทำใหสามารถลดปญหาสินคาคงคาง ลดการเกิดของเสียและคาเสียโอกาส รวมถึง

สรางโอกาสในการขายที่มากขึ้น  กระบวนการดำเนินงานที่ปรับปรุงแลว แสดงไดดังรูปที่ 1 ในกรอบเสนประดานขวาของรูป 

 

  
รูปที่ 1    แผนผังกระบวนการดำเนินงานดานการจดัการสินคา ภายในรานชอบปลาชุม 
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ตารางที่  1  ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของระบบการจัดการการคาปลีกของรานชอบปลาชุม 

 

ปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

1. การวางแผนการดำเนินงาน   

จำนวนและรายการสินคาที่จดั

จำหนายไมคงที ่แปรผันตามฤดกูาล 

จัดทำฐานขอมลูแบงกลุมสินคาตาม

ประเภทสินคา และใชในการระบุ

ขอจำกัดของแตละรายการสินคา 

(ตามชวงฤดกูาล) เพื่อใชในการส่ือสาร

แจงขอมูลใหลูกคาทราบลวงหนา หรือ

ใชในการวางแผนรวมกันกับผูสงมอบ 

รวมถงึการจัดการสงเสริมการขาย 

เชน ในเทศกาลปลาตาง ๆ 

การประสานแจงส่ังซื้อสินคาลวงหนา อาจมี

ขอจำกัด เนื่องจากตามวัฒนธรรมความเชือ่

ของชาวประมงในการออกเรอืเพื่อการ

ประมง รานอาจไมสามารถประสานไปยังผู

สงมอบไดโดยตรง แตตองรอการประสาน

จากผูสงมอบเอง 

2. การจัดหาจัดซือ้สินคา   

ขอจำกัดดานสถานที่จดัเก็บสินคา 

(ตูแชแข็ง/ตูแชเย็น/ชั้นวาง) และ/

หรือ คลังสินคา ในขณะที่ผูสงมอบที่

สนใจนำสินคาเขามาวางจำหนายใน

รานมีแนวโนมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

จัดทำฐานขอมลูแบงกลุมสินคาตาม

ประเภทสินคา และบันทึกขอมลูที่

เกี่ยวของของแตละรายการสินคาของ

ราน เชน ชื่อสินคา รหัสสินคา วัน

หมดอายุ ราคาขาย ลักษณะบรรจุ

ภัณฑ แหลงที่มา (Supplier) ทีต่ั้งของ

แหลงที่มา ระยะเวลาในการจัดสง 

รูปแบบของการจัดสงโดยใชบารโคด 

(Barcode) หรอืใชรหัสสินคา เพื่อใช

ในการติดตามสถานะปจจุบัน การ

ควบคุมสินคาและตรวจสอบสินคา

คงเหลือ พื้นที่การจัดเก็บสินคาที่เหลือ 

ทำใหสามารถลดปญหาสินคาคงคาง 

ลดการเกิดของเสียและคาเสียโอกาส 

รวมถงึสรางโอกาสในการขายทีม่าก

ขึ้น 

สินคาหลายรายการยงัไมมีบารโคด จึง

เสนอแนะการใชรหัสสินคา เพือ่เก็บขอมูล

ของสินคาแตละรายการ โดยระบุรหัสทีใ่ช

แสดงขอมูลทีเ่กีย่วของ ดงันี ้

(1) รหัสกลุมสินคา ไดแก  

- B: Bakery 

- C: Chilled food 

- F: Frozen food 

- R: Ready-to-eat 

- S: Shelf-packaged food และ  

- O: Others 

(2) รหัสกลุม suppliers ไดแก 

- KP: ครวัปลาชุม 

- EX: ความรวมมือภายนอก 

- CS: นิสิตปจจบุัน 

- AL: นิสิตเกา 

- FS: บุคลากร 

- DS: ภาควิชา/สถานี 

- CE: วิสาหกิจชุมชน 

(3) รหัส suppliers 3 หลัก เชน 001 

(4) รหัสสินคา 2 หลัก เชน 01 
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ตารางที่  1  (ตอ) 

 

ปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

3. การรับและจัดเรียงสินคา   

สินคาจัดเรียงในตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/ชัน้

วางภายในราน แบงหมวดหมูตาม

แหลงที่มา และสินคาบางรายการไมได

ระบุวันหมดอายุของสินคา 

จัดเรยีงสินคาตามประเภทสินคาที่ได

จัดแบงไว และเรียงลำดับสินคาโดยใช

หลัก FIFO ทัง้ในตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/ชัน้

วาง/หนาเคานเตอร เพื่อลดปญหาสินคา

คงคางบางรายการที่หมดอายกุอน

จำหนายสินคาหมด 

 

4. การจำหนายสนิคา   

มีสินคาบางรายการที่จำหนายไมหมด 

ทำใหสินคาหมดอายุ เกิดคาใชจาย

สวนเกิน และเสียโอกาสและพื้นที่ใน

การเก็บสินคาใหม ๆ  รวมถึงทำใหผูสง

มอบเสียโอกาสในการจำหนายสินคา

ดังกลาว 

- จดัเรียงสินคาตามประเภทสินคาที่ได

จัดแบงไว และ เรยีงลำดบัสินคาโดยใช

หลัก FIFO ทัง้ในตูแชเย็น/ตูแชแข็ง/ชัน้

วาง/หนาเคานเตอร เพื่อลดปญหาสินคา

คงคางบางรายการที่หมดอายกุอน

จำหนายหมด 

- ใชรหัสสินคาที่กำหนดขึ้น เพือ่

ติดตามสถานะปจจุบัน ตรวจสอบ

สินคาคงคลังแตละรายการ  

วางแผนการดำเนินงาน และ/หรือ 

สงเสริมการขายกอนที่สินคาจะ

หมดอาย ุรวมถงึกำหนดรอบการ

ตรวจสอบสินคาคงคลังเปนระยะ ๆ 

ตามลำดับความสำคัญตามยอดขาย

ของแตละกลุมประเภทสินคา 

- นำขอมูลยอดขายสินคาแตละ

รายการมาประเมินเพื่อวางแผนสินคา

และจำนวนในการรับสินคาให

เหมาะสมกับความตองการสินคา 

การประสานแจงส่ังซื้อสินคาลวงหนา 

อาจมีขอจำกัด เนื่องจากตาม

วัฒนธรรมความเชื่อของชาวประมงใน

การออกเรือเพือ่การประมง รานอาจ

ไมสามารถประสานไปยังผูสงมอบได

โดยตรง แตตองรอการประสานจากผู

สงมอบเอง 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อรานมกีาร

วิเคราะหขอมูลยอดขายสินคา 

แตละรายการ แตละกลุมสินคา จะทำ

ใหรานสามารถประเมินสถานการณ

และวางแผนรวมกันกับผูสงมอบได

อยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลยอดขายสินคา ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 ระยะเวลารวม 11 

เดือน พบวา รานชอบปลาชุมมีการจำหนายสินคา รวมทั้งส้ิน 10,052 ช้ิน มียอดขายรวม 1,217,528 บาท ซึ่งสินคาจากกลุมศิษย

เกา (AL) มียอดขายสูงสุด รวม 722,583 บาท (รอยละ 59.35 ของยอดขายทั้งหมด)  รองลงมา ไดแก กลุมนิสิตปจจุบัน (CS) 

141,900 บาท (รอยละ 11.65 ของยอดขายทั้งหมด) วิสาหกิจชุมชน (CE) 90,803 บาท (รอยละ 7.46 ของยอดขายทั้งหมด) 
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ภาควิชาและสถานีวิจัยประมงในสังกัดคณะประมง (DS) 87,212 บาท (รอยละ 7.16 ของยอดขายทัง้หมด) บุคลากร 87,180 (รอย

ละ 7.16 ของยอดขายทั้งหมด) และอื่นๆ รวม 87,850 บาท (รอยละ 7.22 ของยอดขายทั้งหมด) ดังแสดงในรูปที่ 2 

เมื่อทำการแบงหมวดหมูสินคาตามประเภทของสินคาเพิ่มเติม ดังที่ไดเสนอแนะไวในตารางที่ 1 และรูปที่ 2 พบวา สินคา

อาหารทะเลแชแข็ง (F) มียอดขายสูงสุด รวม 874,828 บาท (รอยละ 71.85 ของยอดขายทั้งหมด) รองลงมา ไดแก สินคาในบรรจุ

ภัณฑ (Packaged Food) ที่วางจำหนายบนชั้นวาง (S) 162,179 บาท (รอยละ 13.32 ของยอดขายทั้งหมด) สินคาอาหารทะเล

แปรรูปในตูแชเย็น (C) 86,640 บาท (รอยละ 7.12 ของยอดขายทั้งหมด) สินคาอาหารพรอมทาน (R) 63,475 บาท (รอยละ 5.21 

ของยอดขายทั้งหมด) สินคาเบเกอรีและเครื่องดื่ม (B) 17,825 บาท (รอยละ 1.46 ของยอดขายทั้งหมด) และอื่นๆ (O) 12,581 

บาท (รอยละ 1.03 ของยอดขายทั้งหมด) ดังแสดงในรูปที่ 3  ซึ่งในกลุมสินคาหลัก 3 ประเภท สินคาประเภทอาหารทะเลแชแข็ง 

(F) สวนใหญเปนสินคาจากศิษยเกา (AL) มียอดขายรวม 551,505 บาท (รอยละ 63.04 ของยอดขายรวมของกลุมสินคา) และจาก

กลุมนิสิตปจจุบัน (CS) มียอดขายรวม 141,900 บาท (รอยละ 16.22 ของยอดขายรวมของกลุมสินคา)  ประเภทสินคาในบรรจุ

ภัณฑ (S) มียอดขายจากสินคาของกลุมศิษยเกา (AL) 117,284 บาท (รอยละ 72.32 ของยอดขายรวมของกลุมสินคา) และสินคา

อาหารทะเลแปรรูปในตูแชเย็น (C) มียอดขายจากสินคาของกลุมศิษยเกา (AL) 41,740 บาท (รอยละ 48.18 ของยอดขายรวมของ

กลุมสินคา) ดังแสดงในรปูที่ 2 

 

 
 

รูปที่  2    ยอดขายสินคาของรานชอบปลาชุม จำแนกตามประเภทของสินคา และกลุมของผูสงมอบ 

 

ในการบริหารจัดการสินคา คณะผูวิจัยเสนอแนะใหดำเนินการบริหารจัดการสินคาโดยเนนตามประเภทของสินคาเปนอันดับ

แรก พิจารณาผลิตภัณฑและแหลงที่มาเปนอันดับถัดไป ทั้งนี้ เนื่องจากสินคาหลายรายการไมไดมีการจัดจำหนายอยางตอเนื่อง 

ขึ้นอยูกับฤดูกาล และการตัดสินใจนำสินคามาวางจำหนายของผูสงมอบสินคาในแตละรอบ  สินคาประเภทอาหารทะเลแชแข็ง 

(F) เปนกลุมสินคาที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งสินคาที่มียอดขายสูงสุด ไดแก ฮอยจอปู มียอดขายรวม 109,250 บาท คิดเปนรอยละ 

12.49 ของยอดขายทั้งหมด เมื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุมสินคาตามหลัก ABC analysis แลว แบงสินคาไดเปนสินคากลุม A 

12 รายการ (รอยละ 9.60) มียอดขายรวม 407,580 บาท (รอยละ 46.59 ของยอดขายทั้งกลุม) สินคากลุม B 34 รายการ (รอยละ 

27.20) มียอดขายรวม 283,639 บาท (รอยละ 32.42 ของยอดขายทั้งกลุม) และสินคากลุม C 79 รายการ (รอยละ 63.20) มี

ยอดขายรวม183,609 บาท (รอยละ 20.99 ของยอดขายทั้งกลุม) ซึ่งทางรานควรดำเนินการวางแผนการจัดซื้อจัดหา การจัดสรร
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พื้นที่การจัดเก็บและการวางจำหนายสินคา และการจัดการสินคาคงคลังแตละกลุมใหความเหมาะสมตามลำดับความสำคัญของ

สินคาตอไป และพิจารณาแบงกลุมสินคาตามหลัก ABC analysis ของสินคาประเภทอาหารทะเลแชแข็ง (F) สินคาในบรรจุภัณฑ 

(S) และสินคาอาหารทะเลแปรรูปในตูแชเย็น (C)  สำหรับสินคากลุมอาหารพรอมทาน (R) สินคาเบเกอรีและเครื่องดื่ม (B) และ

สินคาอื่นๆ (O) มียอดขายไมสูงมาก มีจำนวนรายการสินคาไมมาก และมีรายการสินคาในกลุมที่มียอดขายสูงกวารายการอื่นเปน

จำนวนนอย สามารถบริหารจดัการสินคาตามความเหมาะสม โดยไมจำเปนตองแบงกลุมสินคาตามหลัก ABC analysis ดังตารางที่ 

2 

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหจัดกลุมสินคาของรานชอบปลาชุมโดยใชหลักการ ABC Analysis และ Category Management 

1) สินคาอาหารทะเลแชแขง็ (F) 

 
กลุม A B C 

จำนวน

สินคา 

12 34 79 

รอยละ 9.60 27.20 63.20 

ยอดขาย

(บาท) 

407,580 283,639 183,609 

รอยละ 46.59 32.42 20.99 
 

2) สินคาในบรรจุภัณฑที่วางจำหนาย

บนชั้นวาง (S) 
กลุม A B C 

จำนวน

สินคา 

5 7 24 

รอยละ 13.89 19.44 66.67 

ยอดขาย

(บาท) 

104,254 35,000 22,925 

รอยละ 64.28 21.58 14.14 
 

3) สินคาอาหารทะเลแปรรปูในตูแชเยน็ 

(C)  
กลุม A B C 

จำนวน

สินคา 

3 5 10 

รอยละ 16.67 27.78 55.56 

ยอดขาย

(บาท) 

38,710 28,020 19,910 

รอยละ 44.68 32.34 22.98 
 

4) สินคาอาหารพรอมทาน (R) 

จำนวนสินคา  19 รายการ 

ยอดขายรวม 63,475 บาท 
 

5) สินคาเบเกอรแีละเครือ่งดื่ม (B) 

จำนวนสินคา  13 รายการ 

ยอดขายรวม 17,825 บาท 
 

6) สินคาอืน่ๆ (O) 

จำนวนสินคา  4 รายการ 

ยอดขายรวม 12,581 บาท 
 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดการสินคา: กรณีศึกษารานชอบปลาชุม พบวาปญหาสำคัญที่ทำใหเกิดผล

กระทบที่ตอเนื่องกันเปนลำดับ เกิดจากสาเหตุที่รานขาดระบบการติดตามสถานะปจจุบันของแตละรายการสินคา ทำใหเกิด

สินคาคงคางบางรายการที่จำหนายไมหมด ประกอบกับมีขอจำกัดดานสถานที่จัดเก็บสินคา และ/หรือ คลังสินคา ในขณะที่ผูสง

มอบที่สนใจนำสินคาเขามาวางจำหนายในรานมีแนวโนมมากขึ้นอยางตอเนือ่ง ทำใหมีความจำเปนที่จะตองจัดทำฐานขอมูลของ

สินคาแตละรายการ คณะผูวิจัยเสนอแนะใหรานแบงกลุมสินคาตามประเภทสินคา รวมกับการจัดทำรหัสสินคาเพื่อใชในการ

ติดตามสถานะ ควบคุมสินคา ตรวจสอบสินคาคงเหลือ และลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน โดยในงานวิจัยขั ้นตอไป 

คณะผูวิจัยจะดำเนินการวิเคราะหขอมูลของสินคาและยอดขายสินคาโดยละเอียด เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการคง

คลังสินคา โดยกำหนดรอบการตรวจสอบสินคาคงคลัง เปนระยะ ๆ ตามลำดับความสำคัญตามยอดขายของแตละกลุมประเภท

สินคา ใหแกรานชอบปลาชุม ซึ่งจะชวยใหรานสามารถลดปญหาสินคาคงคาง ลดการเกิดของเสียและคาเสียโอกาส รวมถึง

สรางโอกาสในการขายที่มากขึ้นได  ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกตใชไดในองคกรอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

โดยสามารถนำไปใชในการพิจารณาลำดับความสำคัญของสินคาภายในรานตามยอดขายเปนสำคัญ ประกอบกับ การจัดทำ

ฐานขอมูลสินคาภายในราน รวมกับการใชรหัสสินคาเพื่อใชติดตามสถานะ ควบคุม และตรวจสอบสินคาคงเหลือของสินคา

ภายในราน เพื่อลดความผิดพลาด และเพิ่มโอกาสการขายสินคาภายในรานใหมีประสิทธิภาพ จากการสรางระบบภายในราน

ตอไป 
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ความสัมพนัธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของผูบริโภคกบัความพึงพอใจในการใช

บริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี 

A study of Brand The relationship between brand perception and customer 

behavior with satisfaction towards the service of kewala coffee bangkruai 

district in Nonthaburi 
 

อภิปราย ใจสมุทร0

1 และ ภูษิต วงศหลอสายชล1

2 

Apiprai Jaisamut and Phusit Wonglorsaichon 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการใชบริการของ

ผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยหาความสัมพันธของเพียรสัน ในการศึกษาไดขอมูลดังนี้ 

ผูบริโภคเปนเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 19 – 28 ป โดยมีระดับการศึกษาอยูที่ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทโดยทั่วไป มีรายไดเฉลี่ยอยูที ่ 45,000 บาทขึ้นไป ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ (1)ประชากรศาสตรดานอายุที่

แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน (2)พฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมี

ความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน โดยมีจำนวน2ดานที่ตรงกับสมมติฐาน ไดแก จำนวนครั้งของ

ผูบริโภคที่เขามาใชบริการ และ การซื้อกาแฟในแตละครั้งของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจที่แตกตางกัน (3)การ

รับรูแบรนดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานกาแฟเกวลา จากการหาความสัมพันธแบบ

ถดถอย การรับรูแบรนดมีความสัมพันธมากกับความพึงพอใจทั้ง 7 ดานอยางแตกตางกันนัยสำคัญที่ 0.05 
 

คำสำคัญ: การรับรูแบรนด, พฤติกรรมผูบริโภค, ความพึงพอใจในการใชบริการ, รานกาแฟเกวลา 

Abstract 

Education about The relationship between brand perception and customer behavior with satisfaction 

towards the service of kewala coffee bangkruai district in Nonthaburi. Using Pearson correlation. In the 

study, The consumers were males who had access to the service, with an average age of 19-28 years. with 

the education level at Bachelor's degree or equivalent, with average income of 45,000 baht or more, with 

the results of research studies as follows (1) Different demographics on age will have different preferences 

for Kewala cafes. (2) Different consumer behaviors on The number of times consumers use and buying 

coffee each time have different preferences for Kewala cafes. (3) Brand perception was correlated with the 

satisfaction of consumers who came to use Kewala cafes. The researcher used multiple regression analysis, 

brand perception was highly correlated with all seven aspects of satisfaction (0.05). 
 

Keywords: brand perception, customer behavior, satisfaction towards the service, Kewala coffee 
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1. บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคญัของการแกปญหาการศึกษา 

 

กิจการรานกาแฟสวนใหญหากเปนแบรนดที ่มีชื ่อเสียงจะมีทำเลที่ตั ้งจะเปนทำเลที่มีผู คนจำนวนมาก อาทิเชน 

หางสรรพสินคา ปมน้ำมัน และปายรถเมล เปนตน ซึ่งทำใหผูบริโภคมีการรับรูตอแบรนดมากยิ่งขึ้น และในปจจุบันการรับรู

ของผูบริโภค ยังมาจากสื่อออนไลนที่มีการเขาถึงผูบริโภคในหลายๆกลุม เกิดการสรางแรงกระตุน ทำใหสนใจที่จะลองซื้อ

สินคาพฤติกรรมของผูบริโภคกาแฟสดในประเทศไทยป 2563 จากสถาณการณโควิด-19 คนไทยมีการทำงานแบบ Work for 

home มากขึ้นทำใหคนไทยทันมาดื่มกาแฟสดมากยิ่งขึ้น โดยภาพรวมจากตลาดกาแฟในประเทศป 2563 อยูที่ 33,000 ลาน

บาท หรือเติบโตขึ้นรอยละ 10.7% (บริษัท เนสทเล (ไทย จำกัด, 2563) 

     รานกาแฟเกวลาเปนรานกาแฟที่มีจุดเดนคือการซื้อเมล็ดจากจังหวัดเชียงรายเปนกาแฟสายพันธอาราบิกาและโร

บัสตา นำมาคั่วเองเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมทางรานกาแฟเกวลามีใหเลือกระดับความเขมของกาแฟ คั่วเขม คั่วกลาง ค่ัว

ออน ขึ้นอยูกับความชื่นชอบของผูบริโภคที่สามารถเลือกความเขมตามไลฟสไตลของตนเองได นอกจากนั้นมีการซื้อเมล็ดโกโก

นำมาบดเองเพื่อรักษามาตรฐานใหกับผูบริโภคมากที่สุด ทำเลที่ตั้งของทางจะอยูริมถนน อำเภอบางกรวย ในปจจุบันถนนเสน

ดังกลาวมีหมูบานจัดสรรขึ้นหลายโครงการ ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการในรานกาแฟ

เกวลา  

งานวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจในการใชบริการของ

ผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผูศึกษาจะสำรวจ ระดับการรับรูแบรนดของผูบริโภคและศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการในรานกาแฟ เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดมากที่สุด ซึ่งขอมูลทั้งหมดสามารถนำไป

ปรับปรุง พัฒนาและวางแผนดำเนินกลยุทธเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมากยิ่งขึ้น 

 

     1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

     1.2.1 เพื่อศึกษาความแตกตางประชากรศาสตรกับความพึงพอใจการใชบริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี 

     1.2.2 เพื่อศึกษาความแตกตางพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจการใชบริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา อำเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี         

     1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูแบรนดกับความพึงพอใจในการใชบริการของผูบริโภครานกาแฟเกวลา 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

 

     1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

      การศึกษาวิจัยขอมูลในครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคกับความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มาใชบริการภายในรานกาแฟเกวลา ทั้ง 3 สาขา โดยใชแบบสอบถามออนไลน ของ

กลุมผูบริโภคภายในรานกาแฟทั้งหมดจำนวน 400 คน  
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     1.3.1 ตัวแปรที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวย ตัวแปรตน คือ ลักษณะประชากรศาสตร การรับรูแบรนด พฤติกรรมของ

ผูบริโภค และตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ 

  

     1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

     1) สามารถนำผลสำรวจ การรับรูแบรนด พฤติกรรมและความพึงพอใจ ของผูบริโภคที่มาใชบริการในรานกาแฟ เพื่อเปน

การพัฒนา ปรับปรุงและวางแผน ไดอยางชัดเจน   

     2) สามารถนำผลสำรวจการศึกษาผูบริโภค เปนขอมูลในการตัดสินใจสำหรับ ผูที่จะเริ่มธุรกิจรานกาแฟ ที่จะเปนประโยชน

ในการดำเนินธุรกิจได 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     

      2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 

     (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ 

การใช และการประเมินผลการใชสินคาหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญตอการซื้อสินคาและบริการทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

     (สุวัฒน ศิรินิรันดร และ ภาวนา สวนพลู, 2552) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความตองการ ความคิด การ

กระทำ การประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และการใชสินคาหรือ บริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลนั้น ๆ 
 

     2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรับรูแบรนด (Brand perception) 
 

    (Mowen and Minor,1998) ไดกลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสารตั้งใจรับขอมูลนั้น 

และทำ ความเขาใจความหมายและไดอธิบายเพิ่มเติมวา ในขั้นเปดรับ (exposure stage) ผูบริโภคจะรับขอมูลโดยผานทาง

ประสารทสัมผัสในขั้นตั้งใจรับ (attention stage) ผูบริโภค จะแบงปนความสนใจมาสูสิ่งเรานั้นและขั้นสุดทายคือขั้นเขาใจ

ความหมาย (comprehension stage) 

     (Kavin Keller, 1996) ไดกลาววาความสามารถในการแยกแยะหรือระบุถึง แบรนดภายใตสถานการณที่แตกตางกัน

ออกไปได ซึ่งเปนผลมาจากความแข็งแกรงของขอมูล เกี่ยวกับแบรนดในความทรงจำของผูบริโภค โดยการรับรูแบรนดนั้น 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ ระดับการจดจําได และระดับการระลึกไดถึงแบรนด      

 

     2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

     (Oliver, 1997) ไดกลาววา ความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึง ความรูประสงคของลูกคาเปนวิจารณญาณของ

ลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองที่ แตกตางกันแลวแตมุมมองของแตละคน       

     (Kotler & Armstorng, 2004) (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) ไดกลาววา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสำหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler เปนแนวคิดที่ใชสำหรับธุรกิจที่เปนการบริการซึงจะไดสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps การกำหนดกลยุทธหรือการทำตลาด 
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     2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

     วสุทัตต รัตนนาคินทร (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูตราสินคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของลูกคาที่มาใช

บริการรานบุญถาวร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาในการศึกษาลูกคาที่มีลักษณะประชากรศาสตร ประกอบไปดวยเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนที่มีพฤติกรรมในการใชบริการที่แตกตางกัน ลูกคาที่มีการรับรูตราสินคา

ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ ดานจำนวนครั้งที่เขามาใชบริการ ดานบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคา และ

ดานเหตุผลที่มาใชบริการที่แตกตางกัน การรับรูตราสินคาของลูกคาที่มาใชบริการในบุญถาวร มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

ที่มาใชบริการดานคาใชจายที่แตกตางกัน    

     ภูรีภัทร ชั่งจันทร (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคสที่เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา 

พบวาในการศึกษา ลักษณะประชากรศาสตรของผูใชบริการทีแ่ตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรานกาแฟสตารบัคส

ที่เซ็นทรัลพลาซาปนเกลาไมแตกตางกัน ลักษณะประชากรศาสตรของผูใชบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ

รานกาแฟสตารบัคสที่เซ็นทรัลพลาซาปนเกลา  
 

3. วิธีการศึกษา 

 

     3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

     ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ  ผูบริโภคที่เคยใชบริการรานกาแฟเกวลาทั้ง 3 สาขา และอาศัยอยูใน อำเภอ บาง

กรวย จังหวัด นนทบุรี จำนวน 400 คน 
 

     3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

     งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire)ในรูปแบบเชิงสำรวจ (Survey Research) โดย

การใชแบบสอบถามแบบออนไลน (Online Questionnaire) ผาน Google From ที ่ประกอบดวยขอมูลดังนี ้ ข อมูล

ประชากรศาสตร ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค ขอมูลการรับรูแบรนด และ ขอมูลความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการรานกาแฟ

เกวลา  
 

     3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

     การวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกกลุมเปาหมาย ผูบริโภครานกาแฟเกวลา ทั้ง 3 สาขา การเก็บ

ขอมูล ตั้งแตชวงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 –  20 กุมภาพันธ 2565 

 

     3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

     การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามผูศึกษาวิจัยไดดำเนินการครบถวนของการตอบแบบสอบถาม และใช

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
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     1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย ลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมของผูบริโภค การรับรูแบ

รนดและความพึงพอใจของผูบริโภคโดยจะใชสถิติประกอบดวย คาเฉลี่ย(Mean)  คารอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

     2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบความแตกตางของประชากรศาสตร และพฤติกรรมของผูบริโภค

ที่มีความพึงพอใจที่แตกตางกัน และเพื่อทดสอบ การรับรูแบรนดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภค โดยจะใชสถิติ

ประกอบดวย สถิติแบบ T-Test แบบ Independent sample สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี่ยว (One-Way Analysis 

of Variance) และสถ ิต ิ สหส ัมพ ันธ ของ เพ ียร  ส ัน  (  Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใช หา

ความสัมพันธของตัวแปร 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 

     จากการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาที่ไดจากการศึกษา สรุปผลไดดังนี้  

     สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มาใชบริการในรานกาแฟเกวลา ไดขอมูลดังนี้ เปนเพศชายเขามา

ใชบริการ รอยละ 53.5 เพศหญิง รอยละ 46.5 และมีชวงอายุที่เขาใชบริการมากที่สุด 19 – 28 ป รอยละ 30.25 ชวงอยูที่เขา

ใชบริการมากที่สุด ต่ำกวา 18 ป รอยละ 1.5 ระดับการศึกษาเปน ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 58.25 นอยที่สุดจะเปน

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 17.5 อาชีพที่มาใชบริการมาที่สุด พนักงานบริษัท รอยละ 43 นอยที่สุด อื่นๆ โปรดระบุ.... 

(แมบาน ราชการเกษียณ และวางาน) รอยละ 3.5 รายไดมากที่สุดอยูในชวง 45,001 บาทขึ้นไป รอยละ 29 นอยที่สุด ต่ำกวา 

15,000 บาท รอยละ 9.25 

     สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาใชบริการในรานกาแฟเกวลา ไดขอมูลดังนี้ จำนวนที่ผูบริโภคเขาไปใช

บริการในแตละครั้ง (ตอสัปดาห) 2 ครั้ง รอยละ 29.5 นอยที่สุด 4 ครั้ง รอยละ 10.5 จำนวนที่ผูบริโภคซื้อกาแฟในแตละครั้ง 

(แกว) 1 แกว รอยละ 74 นอยที่สุดจะเปน 4 แกว รอยละ 0.75 บุคคลที่มีสวนสำคัญในการใชบริการมากที่สุดจะเปน ตนเอง 

รอยละ 47.25 นอยที่สุด สมาชิกในครอบครัว รอยละ 18.25 ชวงวันที่นิยมเขาใชบริการ เปนวันอาทิตย รอยละ 22.75 นอย

ที่สุดวันพุธ รอยละ 4.25 และชวงเวลาที่เขามาใชบริการมากที่สุด 07.00 – 09.00 น. รอยละ 31.75 นอยที่สุด 13.01 – 

15.00 น. รอยละ 16.75 

     สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูแบรนดของผูบริโภคที่มาใชบริการในรานกาแฟเกวลา ไดขอมูลระดับการรับรูแบรนดดังนี้ 

ดานความรูจักแบรนดมากที่สุดจะเปน ผูบริโภครูจักแบรนดรานกาแฟเวลาเปนอยางดี คาเฉลี่ย 4.23 สวนเบนมาตรฐาน .929 

นอยที่สุดจะเปน ผูบริโภคมีความคุนเคยกับรานกาแฟเกวลาเนื่องดวยเปนมาเปนเวลานาน คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบนมาตรฐาน 

.945 ดานการรับรูถึงดานคุณภาพของสินคามากที่สุดจะเปน กาแฟทุกๆแกวที่ซื้อจากรานเกวลามีคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.51 สวน

เบนมาตรฐาน .613 นอยที่สุดจะเปน นำอุปกรณที่ไดมาตรฐานมาใชในการทำกาแฟ คาเฉลี่ย 4.46 สวนเบนมาตรฐาน .640 

ดานความสัมพันธตอแบรนดมากที่สุดจะเปน ผูบริโภคจะมีทัศนคติที่ดีตอแบรนด คาเฉลี่ย 4.50 สวนเบนมาตรฐาน .617 และ

ดานความจงรักภัคดีในแบรนดมากที่สุดจะเปน จะแนะนำบุคคลอื่นใหมาใชบริการรานกาแฟเกวลา คาเฉลี่ย 4.51 สวนเบน

มาตรฐาน .657  

     สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการในรานกาแฟเกวลา ไดขอมูลดังนี้ ดานคุณภาพของสินคา 

มากที่สุดจะเปน กาแฟของรานเกวลามีรสชาติที่เปนเอกลักษณและมีกลิ่นหอม คาเฉลี่ย 4.49 สวนเบนมาตรฐาน .597 ดาน

ราคาของบริการ มากที่สุดจะเปน ราคาหมาะสมกับคุณภาพของสินคา คาเฉลี่ย 4.53 สวนเบนมาตรฐาน .644 ดานสถานที่

ใหบริการมากที่สุดจะเปน ภายในรานกาแฟมีพื้นที่รับรองที่สะดวก คาเฉลี่ย 4.26 สวนเบนมาตรฐาน .857 ดานการสงเสริม
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การตลาด มีการจัดทำบัตรสะสมแตม คาเฉล่ีย 2.66 สวนเบนมาตรฐาน 1.388 ดานบุคลากรใหบริการมากที่สุดจะเปน มีความ

สุภาพของบุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.72 สวนเบนมาตรฐาน .552 ดานกระบวนการใหบริการมากที่สุดจะเปน มีความ

รวดเร็วในการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.68 สวนเบนมาตรฐาน .558 และ ดานลักษณะทางกายภาพ ความสะอาดภายในและ

ภายนอก คาเฉล่ีย 4.38 สวนเบนมาตรฐาน .831  

     จากการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมานที่ไดจากการศึกษา สรุปผลไดดังนี้ 

     สมมติฐานที่ 1 ประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน ไดผล

การศึกษาดังนี้ โดยผลครั้งมีผลตามสมมติฐานนั้นคือ อายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่

แตกตางกัน มีคา P หรือ Sig. อยูที่ .007 ที่ไมเกิน 0.05 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 และผลการศึกษาที่ไมเปนไป

ตามสมมติฐานจะเปน เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟ

เกวลาที่ไมแตกตางกันแตกตางกัน ซึ่งมีคา P หรือ Sig. ที่เกิน 0.05 ดังนั้น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได จะไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ที่ 0.05 

     สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคทีแ่ตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน 

ไดผลการศึกษาดังนี้ โดยผลครั้งมีผลตามสมมติฐานนั้นคือ จำนวนครั้งของผูบริโภคที่เขามาใชบริการแตกตางกันจะมีความพึง

พอใจที่แตกตางกัน มีคา P หรือ Sigอยูที่ .000 และการซื้อกาแฟในแตละครั้งของผูบริโภคที่เขามาใชบริการที่แตกตางกันจะมี

ความพึงพอใจที่แตกตางกัน มีคา P หรือ Sigอยูที่ .000 ที่ไมเกิน 0.05ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 และผลการศึกษา

ที่ไมเปนไปตามสมมติฐานจะเปน บุคคลที่มีสวนสำคัญที่แนะนำมาใชบริการ วันที่ผูบริโภคนิยมเขามาใชบริการ และชวงเวลา

ของผูบริโภคที่เขามาใชบริการ ที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่ไมแตกตางกันแตกตางกัน 

มีคา P หรือ Sig. ที่เกิน 0.05 ดังนั้น บุคคลที่มีสวนสำคัญที่แนะนำมาใชบริการ วันที่ผู บริโภคนิยมเขามาใชบริการ และ

ชวงเวลาของผูบริโภคที่เขามาใชบริการ จะไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ที่ 0.05 

     สมมติฐานที่ 3 การรับรูแบรนดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานกาแฟเกวลาเพื่อหา

ความสัมพันธของตัวแปร ไดผลการศึกษาดังนี้ การรับรูแบรนดกับความพึงพอใจของผูบรโิภคที่มาใชบริการรานกาแฟเกวลา  มี

คา r ในชวง 0.51 – 0.70 เนื่องจากมีการกระจายตัวขอมูลในการทดสอบครั้ง จึงทำใหความสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson 

Correlation) อยูในระดับปานกลาง โดยพบคาความสัมพันธมากที่สุดคือดานความสัมพันธตอแบรนดมีความสัมพันธกับดาน

ความรูจักแบรนด มีคาความสัมพันธหรือคา r อยูที ่ .720 และความสัมพันธนอยที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาดมี

ความสัมพันธกับดานคุณภาพของสินคามีความพันธหรือคา อยูที่ .068 ซึ่งที่กลาวมามีคาไมเกิน 0.8 จึงตองมีการวิเคราะห

ความสัมพันธแบบถดถอย 

     จากการวิเคราะหผลการถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดกับภาพรวมของความพึงพอใจ พบวาคา

Sig.อยูที่ระดับ .000 โดยความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณหรือคา R square อยูในระดับที่คา .510 และสามารถพยากรณ

ถึงการนำไปใชประโยชนผูใชบริการรานกาแฟเกวลาไดรอยละ 50.5 (Adjusted R-square) โดยในการวิเคราะหครั้งนี้มีการ

แสดงผลความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดกับภาพรวมของความพึงพอใจ พบวา ดานการรับรูถึงคุณคุณภาพของสินคามีคา

ความสัมพันธมากที่สุด สามารถนำไปใชพยากรณของผูบริโภครานกาแฟเกวลา มีระดับนัยสำคัญอยูที่ 0.000 (Sig.) มีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร (B) ที่ 0.330 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบมาตรฐาน (Beta) ที่ 0.398 และนอยที่สุด

จะเปนดานความสัมพันธตอแบรนด มีระดับนัยสำคัญอยูที่ 0.743 (Sig.) มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร (B) ที่ 0.015 มีคา

สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบมาตรฐาน (Beta) ที่ 0.019 โดยสรุปไดวา ดานความรูจักแบรนด ดานการรับรูถึงคุณภาพ

ของสินคา และดานความจงรักภักดีในแบรนด มีความสัมพันธมากกับภาพรวมความพึงพอใจอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 สวนใน

ดานความสัมพันธตอแบรนดมีความสัมพันธนอยอยางไมมีนัยสำคัญที่ 0.05 ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดกับของความพึงพอใจ 

                                Unstandardized Coefficients   Standardized Coefficient 

ตัวแปร B Std. Error beta t Sig. 

คาคงท่ี 1.663 .146 
 

11.393** .000 

ดานความรูจักแบรนด .102 .030 .185 3.394** .001 

ดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา .330 .046 .398 7.216** .000 

ดานความสัมพันธตอแบรนด .015 .044 .019 .328 .743 

ดานความจงรักภักดีในแบรนด .156 .041 .202 3.796** .000 

R square = .510 Adjusted R-square = .505 F = 102.750 (Sig.=000) (Sig. * = มีนัยสำคัญท่ี 0.05, ** = มีนัยสำคัญท่ี 0.01) 
 

5.  สรุปผลการศึกษา 

  

     5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

     1. ผลการวิเคราะหประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศชายที่มีการเขาใชบริการ จำนวน 214 คน คิดเปน

รอยละ 53.5 โดยมีอายุเฉล่ียอยูที่ 19 – 28 ป จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.25 ซึ่งอยูในชวงของวัยทำงานและนักศึกษา

มหาวิทยาลัย โดยมีระดับบการศึกษาอยูที่ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 233 คน รอยละ 58.25 มีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทโดยทั่วไป จำนวน 172 คน รอยละ 43 มีรายไดเฉล่ียอยูที่ 45,000 บาทขึ้นไป จำนวน 116 คน รอยละ 29     

     2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการของผูบริโภคที่มาใชบริการรานกาแฟเกวลา พบวา ผูบริโภคเขามาใชบริโภคโดยเฉลี่ยอยู

ที่ 2 ครั้ง (ตอสัปดาห) จำนวน 118 คน รอยละ 29.5 โดยในการซื้อกาแฟในแตละครั้งในการเขาใชบริการอยูที่ 1 แกว ตอครั้ง 

และบุคคลที่มีสวนสำคัญในการใชบริการ พบวา เปนตนเองที่มาเขาใชบริการที่รานกาแฟเกวลา จำนวน 189 คน รอยละ 

47.25 โดยรวมผูบริโภคมีการเขาใชบริการใน วันอาทิตย มากที่สุดอยูที่จำนวน 91 คน รอยละ 22.75 เปนวันชวงหยุดสุด

สัปดาหจึงมีผูใชบริการจำนวนนึง และชวงเวลาที่ผูบริโภคเขามาใชบริการมากที่ จะเปนชวงเวลา 07.00 – 09.00 น. จำนวน 

127 คน 31.75  

     3. ผลการวิเคราะหระดับการรับรูแบรนดของผูบริโภคที่มาใชบริการรานกาแฟเกวลา พบวา ระดับการรับรูแบรนดของ

ผูบริโภคที่มาใชบริการภายในรานกาแฟเกวลาทั้ง 4 ดานอยูในระดับที่สูงและเห็นดวยอยางยิ่งซึ่งเปนการหาผลการรับรูแบรนด

ของผูที่มาใชโดยการสุมตัวอยางประชากร     

     4. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใชบริการรานกาแฟเกวลา พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาใช

บริการภายในรานกาแฟเกวลาทั้ง 7 ดานตามหลักการสวนผสมทางการตลาด อยูในระดับที่สูงและเห็นดวยอยางยิ่งซึ่งเปนการ

หาผลความพึงพอใจของผูที่มาใชโดยการสุมตัวอยางประชากร 

 

5.2 อภิปรายผลการสมมติฐาน 
 

     สมมติฐานที่ 1 ประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน จาก

สมมติฐานขางตนที่มีความสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไวนั้นคือ อายุที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟ
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เกวลาที่แตกตางกัน โดยมี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟ

เกวลาที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่แตกตางกัน 

จากสมมติฐานขางตนที่มีความสอดคลองกับสมมติที่ตั้งไวนั้นคือ จำนวนครั้งของผูบริโภคที่เขามาใชบริการแตกตางกันจะมี

ความพึงพอใจที่แตกตางกัน และ การซื้อกาแฟในแตละครั้งของผูบริโภคที่เขามาใชบริการที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจที่

แตกตางกัน โดยมี บุคคลที่มีสวนสำคัญในการใชบริการ ชวงวันใดที่นิยมเขาใชบริการ ชวงเวลาที่เขามาใชบริการ ที่แตกตางกัน

จะมีความพึงพอใจการเขาใชบริการรานกาแฟเกวลาที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

     สมมติฐานที่ 3 การรับรูแบรนดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานกาแฟเกวลา โดยใน

ครั้งนี้มีการวิเคราะหหาความสัมพันธกัน พบวา ความสัมพันธที่มีคาสูงที่สุดจะเปนความสัมพันธตอแบรนดมีความสัมพันธกับ

ดานความรูจักแบรนด คา r ที่ .720 ซึ่งมีคาไมเกิน 0.8 จะตองมีการหาความสัมพันธแบบถอถอย ในการหาความสัมพันธแบบ

เชิงถดถอยในครั้งนี้ เพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูแบรนดกับภาพของความพึงพอใจทั้ง 7 ดาน โดยภาพรวมในการ

วิเคราะหนั้น พบวา การรับรูมีความสัมพันธมากกับความพึงพอใจทั้ง 7 ดานอยางมีนัยสำคัญที่ 0.05 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

     ขอเสนอแนะในการวิจัย 

     1. ผลการวิจัยการรับรูแบรนด อยูในระดับที่สูงมาก โดยผูบริโภคสวนใหญมีความรูจักในแบรนดเกวลาเนื่องจากเปน

ใหบริการเปนเวลานาน และผูบริโภคยังมีการนึกถึงรานกาแฟเกวลาอันดับแรก ๆ เมื่ออยากทานกาแฟ ขอแนะนำตองมีการโป

รโมทแบรนดใหมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อเพิ ่มฐานลูกคาในผู บริโภคใหมๆและสรางการจดจำใหผู บริโภคที่เคยใชบริการจะไดมี

ความคุนเคยในแบรนดมากยิ่งขึ้น ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอแบรนดเกวลา และเมื่อนึกถึงกาแฟผูบริโภคจะนึกถึงรานกาแฟ

เกวลาเปนอันดับแรกๆ ขอเสนอแนะควรรักษาทัศนคติที่ดีของผูบริโภค ผูบริโภคจะมีการเขาใชบริการที่รานกาแฟเกวลาในครั้ง

ตอไป และจะมีการแนะนำใหผูอื่นเขามาใชบริการภายในรานอีกดวย ขอแนะนำในการรักษาฐานลูกคาเกานั้นเปนเรื่องที่มี

ความสำคัญเปนอยางยิ่ง ตองเอาใจใสทั้งผูบริโภคใหมและผูบริโภคเกา เพื่อใหเกิดการแนะนำรานกาแฟปากตอปาก 

     2.  ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการมีความพึงพอใจผูใชบริการอยูในระดับสูงมากในทั้ง 7 ดาน  

     ดานคุณภาพของสินคา ผูใชบริการมีความพึงพอใจผูใชบริการอยูในระดับสูงมาก ทั้งในเรื่องของรสชาติที่เปนเอกลักษณมี

กลิ่นหอม ภาชนะที่ใชและมีผลิตภัณฑใหเลือกหลากหลายทำใหผู บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด ขอแนะนำควร รักษา

ลักษณะเฉพาะของกาแฟที่ทางรานกาแฟเกวลามี การค่ัวกาแฟเองดวยสูตรของทางราน และรักษาการทำกาแฟในแตละครัง้ให

คงที ่ 

     ดานราคาของบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก ในสวนของดานราคาทางรานกาแฟเกวลามีการ

กำหนดราคาและปายราคาบอกที่ชัดเจน มีหลากหลายราคาตามขนาดของบรรจุภัณฑ และมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคา ขอแนะนำควร รักษาราคาของสินคาเอาไวเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจและเชื่อถือในดานราคามากที่สุด 

     ดานสถานที่ใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยพื้นที่รับรองที่สะดวกมีระดับความพึงพอใจที่มากกวา 

สถานที่ตั้งรานปายบอกชันเจน ขอแนะนำ ทางรานตองหามุมที่ผูบริโภคเห็นงายที่สุดเกี่ยวกับปายของราน เพื่อทำใหเกิดความ

พึงพอใจที่มากขึ้น และ ยังสามารถเพิ่มการมองเห็นใหผูบริโภคใหมอีกดวย 

     ดานการสงเสริมการตลาด ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางโดยการจัดทำบัตรสะสมแตม ผูบริโภคมีความ

พึงพอใจในดานนี่แตกตางกันออกไปเนื่องมาจากการจัดทำบัตรสะสมแตมนั้นยังมีอยูภายในเดือนมกราคม แตในระหวางการ
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หาผลการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ ไดมีการยกเลิกบัตรจัดสะสมแตม เพื่อที่จะสรางกลยุทธในการขายให ขอแนะนำทาง

รานเกวลาควรมีการดำเนินงานในการปรับกลยุทธธุรกิจใหเร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถทำโปรโมชั่นในแตละเดือนใหแกผูบริโภค

ได 

     ดานบุคลากรใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก เนื่องจากผูที่ใหบริการภายในรานกาแฟเกวลา มี

ความสุภาพและเอาใจใสในการใหบริการ ขอแนะนำทางรานกาแฟเกวลาควรมีการรักษามาตรฐานตรงนี่เอาไว 

     ดานกระบวนการใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูงมาก ทางรานกาแฟเกวลามีการบริการใหผูบริโภค

อยางรวดเร็ว และ สม่ำเสมอจึงทำใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ขอแนะนำรานกาแฟตองมีรักษามาตรฐานในกระบวนการ

ใหบริการ และ ตองทำใหกับผูบริโภคทุกคนๆที่มาใชบริการโดยอยางเทาเทียม 

     ดานลักษณะทางกายภาพ ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับสูง โดยในดานนี้ความสะอาดภายในและภายนอก มี

ความพึงพอใจมากกวารูปแบบในการแตงรานมีความสวยงาม ขอแนะนำ ในครั้งความชื่นชอบในการตบแตงรานนั้นไม

เหมือนกัน ดังนั้นแลวทางรานควรจัดการ 

ตกแตงทั้งภายนอกภายใน และความสะอาดของทางรานใหดีที่สุด โดยอาจจะเพิ่มตนไมที่ผลผลิตเปนดอกใหมีความสวยงาม

มากยิ่งขึ้น 

     ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป      

     ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษากำหนดหาแนวทางแกไขและวางแผน และสรางกลยุทธเพื่อใหทราบถึงจุดแข็งและ

จุดออนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนำขอมูลมาปรับปรุงและแกไขจุดออน 
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แนวทางการพัฒนาการสรางสรรคสิ่งใหมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห 

Guidelines for developing innovation within the Government Housing Bank 
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2 

Amolkarn Wangstitstaporn and Piraphong Foosiri 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสรางสรรคสิ่งใหมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห ใชวิธีการเก็บ

ขอมูลในการศึกษา โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม และ การสัมภาษณผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหานวัตกรรมภายใน

องคกรมีจำนวนนอย ประกอบดวย 4  เรื่อง คือ 1.งาน/หนาที่ความรับผิดชอบ 2.เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 3.พนักงาน 4.

บรรยากาศและสภาพแวดลอมการทำงาน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะกลยุทธที่เหมาะสมในการแกปญหา ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลยุทธ 1. 

การปรับเปลี่ยนโครงสรางการทำงาน โดยเนนการระบุหนาที่ (JOB DESCRIPTION) และ KPI ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อใหพนักงานมีเวลา

นอกเหนือจากงานประจำ ในการสรางสรรคผลงานหรือคิดนวัตกรรมใหมๆ 2. สงเสริมกิจกรรมและใหความรูดานความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรมภายในองคกร เพื่อกอใหเกิดเปนพฤติกรรมหรอืวัฒนธรรมองคกรดานการมุงเนนการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3. 

รวมมือกับสถาบันหรือองคกรที่เกี่ยวกับดานนวัตกรรม ในระดับประเทศเพื่อรวมกันพัฒนานวัตกรรมใหมๆสำหรับธนาคาร 

คำสำคัญ: งาน/หนาที่ความรับผิดชอบ, เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน , พนักงาน , บรรยากาศและสภาพแวดลอม  

Abstract 
This research examines the guidelines for developing innovation within the Government Housing 

Bank. Data collection methods were used in the study by handing out questionnaires and interviews with 

executives. The study results found that the causes of innovation problems within the Bank were few, 

consisting of 4 issues: 1. Tasks/responsibilities 2. Salary and benefits 3. Employees and 4. The atmosphere 

and working environment.  

Nevertheless, the researcher has recommended appropriate strategies to solve the problems, 

comprised of 3 strategies which are 1. Restructuring work by focusing on more precise job descriptions and 

KPIs allows employees to have more time besides their routine to create new ideas or innovations. 2. 

Promote activities and educate on creativity and innovation within the Bank to create a behavior or 

organizational culture focusing on creativity and innovation development. And 3. Collaborate with 

innovation-related institutions or organizations at the national level to jointly develop new innovations for 

the Bank. 

Keywords: Tasks/responsibilities, Salary and benefits, Employees, The atmosphere and working 

environment 
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1. บทนำ 

     ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญในการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรม จึงมีนโยบายใหมีการ

บริหารจัดการความคิดสรางสรรค ประยุกตใชนวัตกรรม สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่สอดคลองตามเกณฑการ

ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ดานการจัดการความรูและนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ

มาตรฐานสากล (ISO 56002) เพื่อมุงสูองคกรแหงนวัตกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 

เปาหมายขององคกร และตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย จนเกิดเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ใหเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองคกร 

     ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะหใชแบบ 2 ทาง คือ 1.จากแผนและยุทธศาสตรของ

ธนาคาร 2.จากพนักงานรวมกันสงแนวความคิดสรางสรรค โดยธนาคารไดจัดทำ innovation portfolio เพื่อรวบรวบจำนวน

ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจำนวนนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 จำนวนความคิดริเริ่มสรางสรรค และจำนวนนวัตกรรม ป 2562-2564  

   รายละเอียด ป 

            2564              2563              2562 

จำนวนความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

81 แนวความคิด 85 แนวความคิด 36 แนวความคิด 

จำนวน

นวัตกรรม 

9 ชิ้นงาน 4 ชิ้นงาน 2 ชิ้นงาน 

 

     ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นจำนวนความคิดริเริ่มสรางสรรค และจำนวนนวัตกรรม ยอนหลัง 3ป ตั้งแตป 2562-2564  แต

หากอยากจะมีการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงนวัตกรรมไดนั้นจำเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมที่มากขึ้นกวาระดับที่

เปนอยูในปจจุบัน 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษากระบวนการสรางสรรคสิ่งใหมในองคกร วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก แรงจูงใจ วัฒนธรรมองคกรในการสงเสริมความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม 

     วัตถุประสงค  คือ 1.เพื่อศึกษารูปแบบของการสรางแรงจูงใจในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมภายในองคกร

ของธนาคารอาคารสงเคราะห 2.เพื่อศึกษาปจจัยภายในทางดานการทำงานของพนักงานที่มีผลตอการสรางวัฒนธรรมองคกร

ของธนาคารอาคารสงเคราะห 3. เพื่อศึกษาลักษณะการสรางนวัตกรรมองคกรในยุคปจจุบันของธนาคารสงเคราะห 4.เพื่อศึกษา

แนวทางในการพัฒนากลยุทธสำหรับการสรางสรรคส่ิงใหมภายในองคกร 

     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ 1. สามารถพัฒนาโครงการตางๆ ในการกระตุนแรงจูงใจของพนักงานในการสรางความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมภายในองคกร 2. สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในกับองคกรไดอยางตอเนื่อง 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
     2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจ : ทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor Theory) 

     Herzberg (1959 อางถึงใน ณัฐพันธ เขจรนันทน,2551 , หนา 88-89 ) ไดกลาววาสาเหตุที่ทำใหบุคคลเกิดความพอใจใน

การทำงานและสาเหตุที ่ทำใหบุคคลเกิดความไมพอใจในงาน ถาบุคคลไมพอใจในงานจะเกิดจากปจจัยภายนอกของ
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ส่ิงแวดลอมของงาน ประกอบดวยสวัสดิการการคาจาง นโยบายและการบริหารองคกร การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ

กับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอม  เงินเดือนและถาบุคคลพอใจในงานจะเกิดจากปจจัยภายในของสิ่งแวดลอมของงาน 

ประกอบดวย ความสำเร็จ ไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนา และความรับผิดชอบ  

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัวัฒนธรรมองคกร 

     สมยศ นาวีการ (2538) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ความเชื่อ คานิยม และ พฤติกรรมที่บุคคลสรางขึ้นมา

ภายในบริษัทสไตลของผูบริหารระดับสูงและบรรทัดฐาน คานิยมและ ความเชื่อรวมกันภายในบริษัทจะรวมกันเขาเปน

วัฒนธรรมองคกร ผูบริหารจะตองมีการสราง วัฒนธรรมองคกร ที่สนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกร คําพูดอยางเดียว

ของผูบริหารไมสามารถ สรางวัฒนธรรมองคกรได  

      แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบันวัตกรรมองคกร (Organization Innovation) 

     Tidd et al. (2005 อางถึงใน กาญจนา วงศอิสระ,2559, หนา 10) กลาววา นวัตกรรมองคกร เปนสิ่งที่สงเสริมสนับสนุน

องคกรใหสามารถนำสรางสรรสิ่งใหมๆ สรางความแปลกใหมในตัวสินคาและบริการได รวมทั้งวิธีการและกระบวนการในการ

ผลิตสินคาและบริการใหกับลูกคา 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

     จินตนา บุญบงการ และคณะ (2549 , หนา 14) ไดกลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ คือกระบวนการที่ประกอบดวยการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลที่สำคัญขององคกร ที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดำเนินงาน และ

ควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธขององคกร เพื่อสรางความมั่นใจใหองคกรสามารถที่จะดำเนินการไดอยางสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและสถานการที ่เกิดขึ ้น ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั 7S ของ McKinsey (McKinsey 7S Framework) 

     Ovidijus Jurevicius (2013) ไดกลาววา กรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey เปนเครื ่องมือที ่ใชในการวิเคราะหการ

ออกแบบองคกรโดย พิจารณาที่องคประกอบหลักภายใน 7 ดาน เพื่อระบุวาองคประกอบตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม และ

สามารถชวยใหองคกร ประสบความสำเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไวหรือไม โดยองคประกอบทั้ง 7 ดานนั้น ประกอบดวย กล

ยุทธ โครงสราง ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร และคานิยมรวม 

     2.2 เคร่ืองมือในการวิเคราะหที่เกี่ยวของ 

     SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรม หรือหนวยงานในปจจุบันเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ 

อุปสรรคที่อาจสงผลตอการดำเนินงาน คำวา SWOT ยอมาจาก ประเด็นที่ตองมีการวิเคราะห ไดแก S-Strength (จุดแข็ง), 

W-Weakness (จุดออน), O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

     TOWS Matrix Analysis เปนแมทริกซที่แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคจาก ภายนอกที่สัมพันธกับจุดแข็งและจุดออน

ภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ 4 ทางเลือก ซึ ่งเกิดจากการจับคู ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

ประกอบดวย กลยุทธ SO จะใชกลยุทธจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส กลยุทธ WO เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมี

จุดออนต่ำสุด และมีโอกาสสูงสุด กลยุทธ ST เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก สภาพแวดลอมภายนอก กล

ยุทธ WT เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมีเปาหมายเพื่อสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ำสุด 

     แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) หรือเรียกเปนทางการวาแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

เปนสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุ ทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible 

Cause) 
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     2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     กรกนก พรรณศิริชัย , วณิชชา ออมอด , ศรีสุดา วันชูพริ้ง และ เสาวภัทร วีรวงศไพรบูลย (2561) ไดศึกษารูปแบบ

วัฒนธรรมองคกรของธนาคารไทยพาณิชยจำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยสรุปไดวา วัฒนธรรม

องคกรที่กลุมตัวอยางคิดวาเหมาะสมกับการดำเนินงานในปจจุบันคือวัฒนธรรมองคกรที่เนนงาน เนื่องจากเปนวัฒนธรรมที่

เนนการทำงานรวมกันเปนทีม สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิกแตละคนพัฒนาและใชความรู  ความสามารถอยางเต็มที่  เพื่อ

ผลงานและการพัฒนาที่ริเริ่มใหมอยูเสมอ  และมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานโดยรวม 

     กฤตภาคิน มิ ่งโสภา และนพปฏล สุวรรณทรัพย (2564) ไดศึกษาแรงจูงใจที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี โดยสรุปไดวา   แรงจูงใจดานความสำเร็จของ

งานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานนโยบายและการบริหาร 

 

3. วิธีการศึกษา 
     งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสรางสรรคสิ่งใหมภายในองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห ไดใชวิธี

การศึกษา 3 ประเภท 1.การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิ  ใชวิธีการสัมภาษณผูบริหาร จำนวน 1 คน 2.การเก็บขอมูล

เชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ ใชวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) พนักงานภายในองคกร จำนวน 560 ชุด และ 3.ขอมูล

ทุติยภูมิ จากการศึกษาและรวบรวมจากทฤษฎี เอกสาร ขอมูลและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาเปนแนวทางสรางกรอบ

แนวความคิดในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ 

     ซึ่งเมื่อไดขอมูลดังกลาวแลว ผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นำบทสัมภาษณมา

วิเคราะหหาสรุปเพื่อใหไดใจความสำคัญ นำเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 2. การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ ในสวน1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหหาการแจกแจงความถี่และคารอยละ และสวนที่ 2- 

4 จะขอมูลมาคำนวณคาเฉล่ีย (�̅�𝑥)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

     หลังจากนั้นผูวิจัยจะนำขอมูลมาวิธีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ผูวิจัย

เลือกใช “แผนผังกางปลา(Fishbone Diagram)” และ SWOT Analysis เพื่อนำไปคนหาแนวทางการแกไขปญหา โดยการ

วิเคราะห TOWS Matrix Analysis  และขั้นตอนสุดทายคือการประเมินทางเลือก พรอมทั้งเลือกทางเลือกที่แนะนำ 3 

ทางเลือก 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ 

     สวนที่1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 

560 ตัวอยาง โดยคำถามจำนวน 6 ขอ ประกอบไปดวย  เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได และ

สถานภาพ รายละเอยีดดังนี้ 

     เพศผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุดจำนวน 377  คน คิดเปนรอยละ 67.32 รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 183 

คน คิดเปนรอยละ 32.68 

     อายุผูตอบแบบสอบถามมีอายุ31-40 ป มากที่สุด จำนวน 266 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 41-50 ป 

คิดเปนรอยละ 20.89  รองลงมาคือ ชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 16.61 รองลงมาคือ ชวงอายุต่ำกวา 30 

ป จำนวน 84 คน คิดเปนรอยละ 15  
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     ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถามเปนผูมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 355 คน คิดเปนรอยละ 63.39 

รองลงมาคือปริญญาโท จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 32.14 รองลงมาคือต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

3.75 และปริญญาเอก จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.71  

     ระยะเวลาปฏิบัติงานผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 6-10 ป จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 33.39 รองลงมาคือต่ำ

กวา 5 ป จำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ31.96 รองลงมาคือ15ปขึ้นไป จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ22.5 และสุดทายคือ 

11-15ป จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 12.14 

     รายไดผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ รายได20,001-40,000 บาท จำนวน 248 คน คิดเปนรอยละ 44.29 รองลงมาคือ 

รายได 40,001-60,000 บาท จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 19.64 รองลงมาคือ รายไดนอยกวาหรือเทียบเทา 20,000 บาท 

จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 14.82 รองลงมาคือ รายไดมากกวา 80,001 บาท จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 11.96 และ

สุดทายคือ รายได60,0001-80,000 บาท จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 9.29  

     สถานภาพผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ โสด จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 52.14 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 238 

คน คิดเปนรอยละ 42.5 รองลงมาคือ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 5.36  

 

สวนที่2 ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมภายในองคกร 

ตารางที่4.1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยจูงใจ 

ปจจัยจงูใจ (Motivator Factors) คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรูสึก 

ดานความสำเรจ็ของงาน                                           4.61                            0.64                                 

มากที่สุด 

ดานการยอมรับนับถือ                                              4.44                            0.71                                 

มากที่สุด 

ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที ่                      4.30                            0.85                                 มาก

ที่สุด 

ดานความรับผิดชอบ                                                4.39                            0.76                                  

มากที่สุด 

ดานลักษณะของงาน                                                4.35                            0.81                                  

มากที่สุด 

 

     ตารางที่ 4.1 พบวา ปจจัยจูงใจดานความสำเร็จของงาน ไดคาเฉลี ่ย 4.61 มีสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 มีระดับ

ความสำคัญมากที่สุด ดานการยอมรับนับถือ ไดคาเฉลี่ย 4.44 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

ดานความกาวหนาในตำแหนงหนาที่ ไดคาเฉล่ีย 4.30 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ดานความ

รับผิดชอบ ไดคาเฉลี่ย 4.39 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ดานลักษณะของงาน ไดคาเฉล่ีย 

4.35 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยค้ำจุน 

ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรูสึก 

ดานนโยบายและการบรหิารงานในองคกร              4.59                            0.65                                 มาก

ที่สุด 

ดานการปกครองบังคับบัญชา                                  4.39                            0.83                                 

มากที่สุด 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล                             4.49                            0.73                                  

มากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอม                                                  3.69                            0.78                                      

มาก 

ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน                4.33                             0.94                                  มาก

ที่สุด 

 

     ตารางที่ 4.2 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายและการบริหารงานในองคกร ไดคาเฉลี่ย 4.59 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.65 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ดานการปกครองบังคับบัญชา  ไดคาเฉลี่ย 4.39 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 มีระดับ

ความสำคัญมากที่สุด ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ไดคาเฉลี่ย 4.49 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีระดับความสำคัญ

มากที่สุด ดานสภาพแวดลอม ไดคาเฉลี่ย 3.69 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 มีระดับความสำคัญมาก ดานเงินเดือนและ

ผลประโยชนตอบแทน ไดคาเฉล่ีย 4.33 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

 

สวนที3่ วัฒนธรรมองคกรของธนาคารอาคารสงเคราะห 

ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมองคกร คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรูสึก 

วัฒนธรรมที่เนนบทบาท                                           4.56                            0.70                                 

มากที่สุด 

วัฒนธรรมที่เนนงาน                                                 4.53                            0.72                                 

มากที่สุด 

วัฒนธรรมที่เนนบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล         4.47                            0.77                                 มาก

ที่สุด 

วัฒนธรรมแบบเปนผูนํา                                            4.52                            0.73                                 

มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.3 พบวา วัฒนธรรมที่เนนบทบาท ไดคาเฉลี่ย 4.56 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

วัฒนธรรมที่เนนงาน ไดคาเฉลี่ย 4.53 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 มีระดับความสำคัญมากที่สุด วัฒนธรรมที่เนนบทบาท

อิสระเฉพาะตัวบุคคล ไดคาเฉลี่ย 4.47 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 มีระดับความสำคัญมากที่สุด วัฒนธรรมแบบเปนผูนำ 

ไดคาเฉล่ีย 4.52 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 
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สวนที่ 4 นวัตกรรมองคกรของธนาคาร 

ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนวัตกรรมองคกรของธนาคาร 

นวัตกรรมองคกร  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรูสึก 

ปจจัยดานโครงสรางองคกร                                      4.45                            0.79                                 

มากที่สุด 

ปจจัยดานผูนำ/วิสัยทัศน                                           4.59                            0.68                                 

มากที่สุด 

ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร                                      4.47                            0.69                                  

มากที่สุด 

ปจจัยดานฝกอบรมและพัฒนา                                   4.48                            0.75                                  

มากที่สุด 

ปจจัยดานบรรยากาศ/สภาพแวดลอมการทำงาน       4.44                             0.80                                  มาก

ที่สุด 

และทรัพยากร 

 

     ตารางที่ 4.4 พบวา ปจจัยดานโครงสรางองคกร ไดคาเฉลี่ย 4.45 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 มีระดับความสำคัญมาก

ที่สุด ปจจัยดานผูนำ/วิสัยทัศน ไดคาเฉลี่ย 4.59 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ปจจัยดาน

วัฒนธรรมองคกร ไดคาเฉลี่ย 4.47 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ปจจัยดานฝกอบรมและ

พัฒนา ไดคาเฉลี่ย 4.48 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ปจจัยดานบรรยากาศ/สภาพแวดลอม

การทำงานและทรัพยากร ไดคาเฉล่ีย 4.44 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 มีระดับความสำคัญมากที่สุด 

 

    ผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิ   

    ผูบริหารคิดเห็นวาปจจุบัน ธนาคารมีการดำเนินดานนวัตกรรมคอนขางครอบคลุม ไมวาจะเปน 1.การกำหนดโครงสราง

และการกำหนดบทบาทหนาที่ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 2.นโยบาย แผน หรือกลยุทธดานการ

สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3.ระบบหรือกระบวนการจัดการดานนวัตกรรมภายในองคกร 4.การสงเสริมให

ผูบริหารระดับสูงมีการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง(Role Model) 5.การเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ หรือกิจกรรม ดาน

การสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ใหพนักงาน 6.การปลูกฝงหรือสงเสริมวัฒนธรรมดานความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรมใหกับพนักงาน ทั้งนี้ในอนาคตเรื่องที่ตองมีการพัฒนาและปรับปรุง มีดังนี้  

     1.ดานปลูกฝงหรือสงเสริมวัฒนธรรมดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหกับพนักงาน ผูใหสัมภาษณคิดเห็นวา ใน

อนาคตตองการจะทำใหพนักงานรูสึกอยากมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมที่มากขึ้นกวานี้ เนื่องจากปจจุบันยังแครับรูวา

ธนาคารมีคานิยม GIVE +4 ที่มุงเนนความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม แตยังไมไดสนใจหรือใสใจมากพอ จึงอาจทำใหจำนวน

นวัตกรรมภายในองคกรยังไมพอตอการมุงเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

     2.ดานการเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ หรือกิจกรรม ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ผูให

สัมภาษณคิดเห็นวาในอนาคตควรจะมีการสงเสริมความรู ความสามารถดานนวัตกรรมใหแกพนักงานใหมากขึ้น เพื่อให

พนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมภายในองคกร เชน การสรางบรรยากาศ การสรางสภาพแวดลอม เนื่องจาก

สภาพแวดลอมสงผลตอความคิดสรางสรรคของพนักงานเปนอยางมาก  
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    3.การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง (Role Model) ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ของผูบริหารระดับสูง ผูให

สัมภาษณคิดเห็นวาโดยในอนาคตคิดวาผูบริหารอาจตองมีสวนรวมมากขึ้นในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให

ผูใตบังคับบัญชารูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม และพนักงานในระดับปฏิบัติกลาคิด กลาทำ กลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกวาเดิม 

 

5.สรุปผลการศึกษา 

     ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 377 คน คิด

เปนรอยละ 67.32 มีชวงอายุ31-40 ป จำนวน 266 คน คิดเปนรอยละ 47.50  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 355 คน 

คิดเปนรอยละ 63.39 มีระยะเวลาปฏิบัติการ 6-10 ป จำนวน 187 คน คิดเปนรอยละ 33.39 มีรายได20,001-40,000 บาท 

จำนวน 248 คน คิดเปนรอยละ44.29 สถานภาพโสด จำนวน 292 คน คิดเปนรอยละ 52.14 

     ดานปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมภายในองคกร ในสวนปจจัยจูงใจ(Motivator 

Factors) การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกดานความสำเร็จของงาน (Achievement) ไดคาเฉลี่ย 4.61 มี

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 มีระดับความสำคัญมากที่สุด ในสวนปจจัยค้ำจุน (Motivator Factors) ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเลือกดานนโยบายและการบริหารงานในองคกร (Policy and Administration)  ไดคาเฉลี่ย 4.59 มีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.65 มีระดับความสำคัญมากที่สุด  

     ดานวัฒนธรรมองคกรในการศึกษาพบวา วัฒนธรรมองคกรที่เนนบทบาท (Apollo/Role Culture) เปนดานที่ผู ตอบ

แบบสอบถามเลือกมากที่สุด ไดคาเฉล่ีย 4.56 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 มีระดับความสำคัญมากที่สุด  

    ดานนวัตกรรมองคกรในการศึกษาพบวา ปจจัยดานผูนำ/วิสัยทัศน เปนดานที่ผู ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด ได

คาเฉล่ีย 4.59 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 มีระดับความสำคัญมากที่สุด  

     ทั้งนี้ส่ิงที่ตองพัฒนาและปรับปรุงในอนาคตจากความเห็นของผูบริหาร ประกอบดวย 1.ดานปลูกฝงหรือสงเสริมวัฒนธรรม

ดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหกับพนักงาน 2.ดานการเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ หรือกิจกรรม ดาน

การสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3.การปฏิบัติตนเปนตัวอยาง(Role Model)ดานการสงเสริมความคิดสรางสรรค

และนวัตกรรม 

     ซี่งจากขอมูลขางตน ทั้งขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามและการสัมภาษณ สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาได 4 เรื่อง 

คือ 1.งาน/หนาที่ความรับผิดชอบ 2.เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 3.พนักงาน 4.บรรยากาศและสภาพแวดลอม ผูวิจัย

จึงนำขอมูลมาวิเคราะห SWOT Analysis และ TOWS Analysis เพื่อทำการเลือกกลยุทธที่เหมาะสมกับการแกไขปญหามาก

ที่สุด  3 กลยุทธ ประกอบดวย  

     1. การปรับเปลี่ยนโครงสรางการทำงาน โดยเนนการระบุหนาที่ (JOB DESCRIPTION) และ KPI ที่ชัดเจนขึ้น โดยแบง

ออกเปน งานประจำหนาที่ และ งานดานความคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหพนักงานมีเวลานอกเหนอืจาก

งานประจำในการสรางสรรคผลงานดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

     2. สงเสริมกิจกรรมและใหความรูดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมภายในองคกร เพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมหรือ

วัฒนธรรมองคกรดานการมุ งเนนการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรม ตั ้งแตการสรางแรงบันดาลใจดานนวัตกรรม 

(INSPIRATION) การอบรมดานนวัตกรรม (EDUCATION) การเสริมสรางศักยภาพดานนวัตกรรม (EMPOWERMENT) เพื่อให

พนักงานมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น มีความรูความเขาใจดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมมากขึ้น และมีศักยภาพในการ

พัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
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     3.รวมมือกับสถาบันหรือองคกรที่เกี่ยวกับดานนวัตกรรม ในระดับประเทศเพื่อรวมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับธนาคาร 

สงผลใหธนาคารมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกตอง เนื่องจากสถาบันหรือองคกรที่จะรวมมือ เปนหนวยงานที่มีความ

เชี่ยวชาญโดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     จากสาเหตุจากปญหาที่จำนวนใหนวัตกรรมภายในองคกรมีนอย สามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดดังนี้ 1.งาน/หนาที่

รับความผิดชอบ 2.เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 3.พนักงาน 4.บรรยากาศและสภาพแวดลอม ซึ่งผูวิจัยเสนอใหองคกร

ควรมีการบริหารจัดการทุกดานในเหมาะสม เนื่องจากสาเหตุตางๆ มีผลตอจำนวนการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมภายใน

องค โดยในดานงาน/หนาที่ความรับผิดชอบ องคกรควรจะมีการแบงเวลาใหพนักงานอยางชัดเจนเพื่อสรางสรรคผลงานดาน

นวัตกรรม ดานเงินเดือนและประโยชน องคกรควรมีการพิจารณาเหมาะสมกับความทุมเทของพนักงานและสามารถสราง

แรงจูงใจ ดานพนักงานองคกรควรจะมีการเสริมสรางวัฒนธรรมที่เห็นผลไดจริง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให

มุงเนนดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และในดานบรรยากาศและสภาพแวดลอม องคกรจะมีการสรางบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมมากกวานี้ เพื่อสงผลใหพนักงานรับรูวาองคกรกำลังมุงสูการเปน

องคกรแหงนวัตกรรมในอนาคต 

ในสวนของการเก็บของขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ พบปญหา คือ จำนวนขอในแบบสอบถามมีมากจนเกินไป สงผลใหสงผลให

ผูตอบแบบสอบถามใชวิธีการดิ่งคำตอบเปนสวนใหญ ทำใหผลการวิเคราะหมีคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนที่ใกลเคียงกันในทกุขอ 

อีกทั้งพนักงานไมกลาแสดงความคิดเห็นมากนักเพราะเกรงวาความคิดเห็นของตนจะเกี่ยวของกับผลการดำเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังถัดไป   

     ในการศึกษาครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาใหมากขึ้นประมาณ 2 เดือน เนื่องจากนวัตกรรมเปนเรื่องที่ตอง

พัฒนาอยูอยางเนื่อง อีกทั้งขอมูลเรื่องนวัตกรรมคอนขางหายาก นอกจากนี้การเก็บขอมูลควรมีจำนวนขอที่พอเหมาะเพื่อให

ผูตอบแบบสอบถามตองการตอบแบบสอบถามตรงตามความคิดเห็นที่แทจริง เพื่อปองกันการตอบแบบสอบถามแบบดิ่ง

คำตอบ และการสัมภาษณควรมีการสัมภาษณพนักงานดวย เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกในดานมุมมองของพนักงานที่มีตอการคิด

สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมภายในธนาคารอาคารสงเคราะห ซึ่งในการสัมภาษณจำเปนตองใหพนักงานตอบคำถามที่

แทจริง กลาที่จะแสดงความคิดเห็น โดยแจงพนักงานวาไมมีผลตอผลประเมินการดำเนินงานของตัวพนักงาน และนอกจากนี้

ยังควรมีการเพิ่มเติมปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตองาน(Work Engagement) และความผูกพันตอองคกร (Organizational 

Commitment) เนื่องจากทั้งสองปจจัยเปนเรื่องสำคัญที่ทำใหบุคลากรทุมเทความพยายามในการทำงานอยางเต็มที่ 

 

บรรณานุกรม  
กรกนก พรรณศิริชัย วณิชชา ออมอด ศรีสุดา วันชูพริง้ และเสาวภัทร วรีวงศไพบูลย (2561) ศึกษางานวิจยัเรื่อง รูปแบบ
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors affecting the purchase decision of acne products 

of consumers in Bangkok 
 

อรณิชชา จิรสดุาวณชิ1,  ลัดดาวัลย เลขมาศ2 

Aorranitcha Jirasudawanit, Laddawan Lekmas 

 

บทคัดยอ 
 บทความนี้มุงเนนเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการ

การศึกษาการศึกษาคนควาอิสระ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว 3) เพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมตอผลิตภัณฑรักษาสิว และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทางแกนักการตลาดในการวางแผน การตลาดหรือกำหนด

กลยุทธทางการตลาด ใหมีความเหมาะสมแกผู บริโภคมาก เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, สวนผสมทางการตลาด, ทัศนคต,ิ ผลิตภัณฑรักษาสิว 

Abstract 
This article focuses on the factors affecting the purchasing decision of acne products among consumers 

in Bangkok.  It is an independent study and research.  The objectives of this research were 1)  to study 

demographic factors affecting consumers' decision to purchase acne products in Bangkok 2) to study attitudes 

and behaviors in purchasing acne products 3) to study marketing mix factors affecting the decision to buy acne 

products of consumers in Bangkok Conclusions of this research study revealed attitudes and behaviors towards 

acne products and marketing mix factors affecting the purchasing decision of acne products in Bangkok to serve 

as a guide for marketers in planning marketing or formulating a marketing strategy to be very suitable for 

consumers to increase competitive advantage affects consumers' decision to purchase acne products in 

Bangkok. 

 

Keywords: Decision Marking, Purchase Decision, Marketing-Mix, Attitude, Acne products 
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บทนำ 
สิวในชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต โดยที่ในชวงวัยรุน ชายเปนสิวมากกวาหญิง แตในวัย ผูใหญ หญิงเปนสิวมากกวาชาย เมื่อถึง

อายุ 25 ป หญิงรอยละ 12 และชายรอยละ 5 ยังคงเปนสิว เมื่อ อายุถึง 45 ป ทั้งชายและหญิงรอยละ 5 ยังเปนสิว (ประวิตร พิศาล

บุตร, 2559) ความจริงแลวโรคสิว ในไทยก็นาจะเปนโรคผิวหนังที่พบบอยที่สุดเชนกัน เพราะมีขอมูลวา ผูเปนสิวถึงรอยละ 90 จะ

รักษาดวยตนเอง ไมไดมาพบแพทยปจจุบันนี้มลภาวะตาง ๆ เชน ควันรถ ฝุน หรือแสงแดด สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการทำลาย

สุขภาพผิวหนาทำใหมีริ้วรอยแกกวาวัย หมองคล้ำขึ้นได ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหมที่มีการ

พบปะส่ือสารภายนอกมากขึ้นทำใหคนสวนใหญจึงตองการใหตนเองมีภาพลักษณทั้งผิวพรรณและหนาตาที่ดูดีเพื่อสรางความมั่นใจ

และเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีใหกับตนเอง แนวโนมของผูบริโภคทุกเพศทุกวัยใหความสำคัญและใสใจในการบำรุง 

เรื ่องสุขภาพ ความงาม และผิวพรรณของตนเองเพิ ่มมากขึ ้น จึงสงผลทำใหเครื ่องสำอางเขามามีบทบาทมากขึ้น 

ในชีว ิตประจำวันของคนทุกเพศทุกว ัย ทุกสถานะ ทุกว ิชาชีพ ลวนแลวแตอยากใหตนเองมีความโดดเดน สวยงาม  

มีบุคลิกภาพที่ดี จึงนำเครื่องสำอางมาใชปกปดจุดดอยบนใบหนาหรือนำมาใชเพิ่มเสนห เสริมความงาม สรางความมั่นใจและความ

พึงพอใจของตนเอง โดยเฉพาะการใชเครื่องสำอางเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเองในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม อีกทั้งยัง

ชวยเสริมสรางภาพลักษณของตนเพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคม แตโดยสวนใหญแลวผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเครื่องสำอางจะ

เนนตลาดไปที่กลุมวัยทำงานเปนหลักเพราะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาไดงายและรวดเร็วที่สุด การสงออกผลิตภัณฑความงาม

และเครื่องสำอางลดลง 5.7% ในไตรมาสแรกของป 2563 

สิว เปนโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังของรูขุมขน และตอมไขมันใตผิวหนัง (Pilosebaceous unit) ที่พบบอยที่สุดในเวชปฏิบัติ 

สถิติของประเทศไทยจากรายงานของสถาบันโรคผิวหนังแสดงวา สิวเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยมาพบแพทยติดอนัดับ 1 ใน 3 ของป พ.ศ. 

2556-2562 ของผูปวยทัง้หมด และเปนหญิงมากกวาชาย เกิดจากหลายสาเหตุรวมกนั ไดแก ความผิดปกติของการหลุดลอกของ เซลล

ผิวหนังบริเวณรขูุมขน การสรางไขมันผิดปกต ิการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทเีรยี Propionibacterium acnc แตในปจจุบันเชื้อที่ทาํให

เกิดสิว คือ Staprylococcus aureus และการ ตอบสนองของรางกายแตกตางกันในแตละคน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เปนปญหา

ผิวหนาอันดับ ตน ๆ ของวัยรุนทุกคนเมื่อเขาสูวัยรุน ตั้งแตอายุ 12 ป ขึ้นไป เนื่องจากฮอรโมนในรางกายเกี่ยวของ กับการเจริญเติบโต 

ถามีมากจะทําใหเห็นปรากฏการณสิวขึ้น มีลักษณะเปนตุมเล็ก ๆ ที่มีหนองเปน ไตสีขาว อยูขางใน มีทั้งอักเสบ และไมอักเสบ มาก

นอยแตกตางกันไปตามสภาวะฮอรโมนของแตละบุคคล รายใดที่มีฮอรโมนมากเปนพิเศษ สิวอาจจะมากเปนพิเศษ แมวา สิวสามารถ

เกิดกับคนทุก เพศทุกวัย แตจะพบในชวงวยัรุน คือ วัยตั้งแต 13-25 ป มากที่สุด โดยเพศชายพบมากในชวงอายุ 16-17 ป เพศหญงิพบ

มากในชวงอายุ 14-17 ป (ประวิตร พิศาลบุตร, 2559) และเมื่อศึกษายอนหลังไป สิบป พบวา สิวยังคงติด 1 ใน 10 ของโรคที่ผูปวย

เขารับการรักษาที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ แพทย กระทรวงสาธารณสุข สวนสถิติของสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลก 

พบวาสิวเปน โรคผิวหนังอันดับหนึ่งที่ นําใหผูปวยไปพบแพทยผิวหนัง สถิติของอเมริการะบุวา ประชากรรอยละ 85-100 เคยเปน 

 

ดังนั้น ผลของการทำวิจัยครั้งนี้ทำใหทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมตอผลิตภัณฑรักษาสิว และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทางแกนักการตลาดในการวางแผน 

การตลาดหรือกำหนดกลยุทธทางการตลาด ใหมีความเหมาะสมแกผูบริโภคมาก เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันปรับตัวใน

การตลาดและพัฒนาตอไป 
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วัตถุประสงค 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง

กันการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน   

 2.  ทัศนคติและพฤติกรรมตอผลิตภัณฑรักษาสิว สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครหรือไม 

3.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการอธิบายขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) เครื่องมือที่ใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามขอมูลทัศนคติและพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว โดยกำหนดขนาดของตัวอยางประชากรกลุมตัวอยาง จำนวนทั้งสิ้น 400 คน สุมตัวอยางเลือกกลุม

ตัวอยางจากแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากการใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามออนไลน ผานทาง 

Google Forms สงผานทาง Facebook Groups ปายยาสกินแคร และเพื่อนใน Facebook ของผูวิจัย และ เพื่อนใน Line และ 

กลุมไลนของผูวิจัย โดยใชวิธีการหาขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัย ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ ไมใชความ

นาจะเปน (non-probability sampling) ประเภทการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามสะดวก วันที่10 กุภาพันธ – 1 

มีนาคม 2565 

               การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถาม แลวดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  นำแบบสอบถามที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พรอมทั้งกำหนดรหัส เพื่อนำมาวิเคราะห

ทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป กำหนดระดับความมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยกำหนดการวิเคราะหขอมูลใชรูปแบบตาราง

เปนสถิติอยางงาย เปรียบเทียบเปนคารอยละ คำนวณหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายดานและโดยรวม  

 2.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยนำขอมูลที่

รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)  

 3.  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของคนในเขตกรุงเทพมหานครแตละขอคำถามใหเลือก 5 ระดับ โดยกำหนดการใหคะแนนคำตอบของ

แบบสอบถาม ดังนี้ (Likert, 1970, p.76) 

4.  รวบรวมขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเฉพาะ 
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 1. คลินิกรักษาสิว หมายถึง สถานรักษาพยาบาล โดยมากเปนของเอกชน ที่มีการรักษาโรคเฉพาะทางผิวหนัง เชน การรักษา

สิว ฝา และโรคอื่นๆทางผิวหนัง แตสวนมากจะเนนการรักษาปญหาสิว ฝา เปนสวนใหญ 

 2. การรักษาทางการแพทย หมายถึง การรักษาตามการแพทยแผนปจจุบันที่ไดรับการพิสูจนแลวทางวิทยาศาสตรวามี

ประโยชน สามารถรักษาไดจริง 

 3. เทคโนโลยีการแพทย หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยตาง ๆ ที่ทันสมัยใชในการรักษาสิว 

 4. ปจจัยดานประชากรศาสตร หมายถึง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ

ผูบริโภคที่เคยซื้อและใชผลิตภัณฑรักษาสิว 

 5. ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภค 

 6.  พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการของตัวบุคคลเปนการตอบสนองที่มองเห็นไดของบุคคลในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมการ

บริโภคของลูกคาเลือกซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว 

 7.   การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) หมายถึง ผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ

สำหรับผลิตภัณฑรักษาสิว 

 8.   ป จจ ัยส วนประสมทางการตลาด (Market Mix) หมายถ ึง เคร ื ่องม ือทางการตลาดที ่สามารถควบค ุมได 

เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ ใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ประกอบดวย 3 สวนเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการวจิัย 

 1)  ปจจัยลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดอืน 

 2)  ทัศนคติและพฤตกิรรมตอผลิตภัณฑรักษาสิว  

 3)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจำหนาย และดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

 ดังรายละเอียดตามภาพตอไปนี ้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย  (Conceptual Framework) 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ผลการวิจัยใชวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกคา  

2.  ทำใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถนำไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่จะใชในการดึงดูดและกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ  

3.  สามารถนำขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภคไปใชในการกำหนดกลุมเปาหมาย วางแผนธุรกิจเพื่อทำใหธรุกิจ

เติบโตและมีความยั่งยืน 

4.  ทำใหทราบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเปน

แนวทางในการปรับกลยุทธ 

 

ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑรักษาสิว 
 1.  สาเหตุของการเกิดสิว ยังไมทราบสาเหตุของการเกิดสิวอยางแนชัด แตเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนในรางกาย

จะมีผลตอการเกิดสิว และยังมีปจจัยอื่นที่อาจมีผลตอการเกิดสิว 

 2.  สิว คือการอุดตันของระบบตอมไขมันในรูขุมขน โดยปกติแลวไขมันที่สรางจากตอมไขมันจะออกมาตามรูขุมขน หากมีการ

อุดตันของทางเดินก็จะทำใหเกิดสิวอุดตัน 

 3.  ชนิดของสิว แบงได 2 ชนิดตามลักษณะที่พบ สิวที่ไมมีการอักเสบ และสิวที่มีการอักเสบ 

 4.  การรักษาสิว ในปจจุบันไดนำความรูดานการแพทยสมัยใหมมาใชในการรักษา เพื่อลดสิวที่ขึ้นตามใบหนา แผนหลังหรือ

หนาอกใหมีจำนวนนอยลง พรอมกับบรรเทาความเจ็บปวดและการอักเสบใหทุเลาลง จนกระทั่งหายจากการเปนสิวในที่สุด 

 5.  การรักษาสิวดวยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 วิธีที่กลาวไวขางตนแลว ยังมีวิธีรักษาสิวแบบอื่นที่สามารถลดสิวชนิดตางๆ ให

ลดนอยลงไดเชนกัน วิธีที่พบไดบอยไดแก การฉีดคอรติโคสเตียรอยดเขาไปในสิว การใชกรดผลไมเพื่อลอกหนังกำพราบนใบหนาให

สรางผิวหนังชั้นใหม หรือการใชแสงบำบัดสิวชวยใหสิวแหงลงและมีอาการดีขึ้นได (วาสนภ วชิรมน, 2559) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวของ 
1. ทัศนคติ  

เปนเรื่องที่มีความสำคัญ และไดรับความสนใจจากนักวิชาการในวงกวาง ไมวาจะเปนครู อาจารย นักการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นักจิตวิทยาสังคม เพราะการรูถึงทัศนคติของคนหรือกลุมคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใดยอมจะทำใหผูที่เกี่ยวของ

สามารถวางแผนและดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 ความหมายของทัศนคติ (the definition of attitude) 

 เฮนเนอสันและคณะ (Henerson, Morris,& Fitz-Gibbon, 1978, p. 265) กลาวไววามโนทัศนเกี่ยวกับทัศนคติมี

ลักษณะเชนเดียวกับมโนทัศนเชิงนามธรรมทั่วไปที่เกิดจากการสรางขึ้น เปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่มนุษยคิด พูด หรือกระทำ 

หรืออาจเปนการทำนายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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 ประสาท อิศรปรีดา (2560, หนา 177) ใหนิยามทัศนคติไววา ทัศนคติเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น ความเชื่อ 

ความรู หรือความจริง รวมถึงความรูสึกที่เราประเมินคาออกมาทั้งในทางบวกและทางลบ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความรวมมือ ความ

เชื่อมั่น ความกลา ความอดกั้นเปนเรื่องของความรูสึกที่เรามีตอผูอื่น ตอตัวเรา และตอส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา 

       2.  แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรม 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การ

ประเม ินผล (Evaluation) และการใช จ าย (Disposing) ในบร ิการโดยจะตอบสนองตอความตองการ (Schiff man & 

Kannuk,1994) กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อทำการประเมินผล (Evaluation) การจัดหา 

(Acquiring) การใช (Using) และการจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ  (จิระศักดิ์ จันทโรทัย, 2552) สรุปวาพฤตกิรรม

ผูใชงาน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการใชบริการ ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลแตละคนตองมีการ

ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการใชบริการ จะเห็นไดวาทุกคนตางก็เปนผูบริโภคแตไมจำเปนที่ทุกคนตองบริโภคของสินคาอยาง

เดียวกันเสมอไป ทั้งนี้ผูบริโภคอาจมีการใชบริการเพือ่ตอบสนองความพอใจสวนบุคคลหรือสนองตองการของครอบครัว ดังนั้น เมื่อ

เราเขาใจผูใชงานแตละคนในดานความตองการ ทางความคิด ความประทับใจ ปญหา ก็จะทำใหผูใหบริการเขาใจผูบริโภคได 

            3. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

นิติพล ภูตะโชติ (2550 : 142) กลาววา สวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กลุมเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจไดนำมาใช

รวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะตองสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดวย 

ฐิติรัตน คุณรัตนาภรณ (2550 : 306-310) กลาววา สวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง  การบริหารงานบริการที่จะตอง

มุงเนนองคประกอบการจัดการที่แตกตางจากสินคา ซึ่งสินคาโดยปกติทั่วไปมีการบริหารจัดการสวนประสมการตลาด 4 ประการหรือ 

4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนายและการสงเสริมการตลาด  

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548, หนา 136 - 137) กลาวไววา การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 

(Promotion of Tourism) เปนสวนผสมทางตลาดทองเที่ยวที่สำคัญ และนักวิชาการสวนใหญก็มักใชสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึ่งประกอบดวย สินคาและบริการ ดานราคาดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด ซึ่งองคประกอบตาง ๆ เหลานี้ จะมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูจัดการดานการบริการก็เปนได 

        4.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูบริโภค 

ปณิศา มีจินดา (2553 : 12-13) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภค หมายถึง ขั้นตอนในกระบวนการบริโภค ซึ่งนักการตลาด

จะตองทำการปรับกลยุทธใหสอดคลองกับขั้นตอนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

วิเชียร วิทยอุดม (2556 : 13-3) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภค หมายถึง การตัดสินใจของมนุษยโดยทั่วไปที่จะเกิดจาก

การเรียนรูและการรับรูในสิ่งตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของในสภาพแวดลอม  นั้น ๆ กระบวนการเรียนรูและการรับรูมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเนื่องจากการเรียนรูและการรับรูจะกอใหเกิดการส่ังสมและประสบการณ  

นภวรรณ คณานุรักษ ( 2556 : 283-284) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภค หมายถึง  การตัดสินใจโดยการเก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการตัดสินใจในแตละระดับจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลมากนอยแตกตางกันไป  

ปณิศา มีจินดา (2553 : 68-123) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภค หมายถึง การที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาเมื่อมีความตองการ

หรือมีความจำเปนที่จะตองใชผลิตภัณฑนั้น ๆ 
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ตารางที่1 โมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

ขั้นกอนการซื้อ (Prepurchase stage) ขั้นที่ 1 การรับรูความตองการหรอืปญหา (Need/problem 

recognition) 

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล (Information search) 

ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) 

ขั้นการซื้อ (Purchase stage) ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

ขั้นภายหลังการซื้อ (Postpurchase stage) ขั้นที่ 5 การบริโภค (Consumption stage) 

ขั้นที่ 6 พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Postpurchase behavior) 

 

ที่มา: ปณิศา มจีินดา. (2553 : 67).  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได

เฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ สรุปไดวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ 

เพศ N 𝑥𝑥? S.D. t Sig 

ชาย 225 4.55 0.28 -0.993 0.32 

หญิง 175 4.60 0.60   

 

 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานอายุโดยใชการทดสอบแบบ F-test ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบวา มีคา F =2.577 Sig = 0.05 ซึ่งนอยกวาระดับ

นัยสำคัญ เทากับ 0.05 สามารถสรุปไดวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลดานอาย ุ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.520 3 0.507 2.577 0.05* 

ภายในกลุม 77.852 396 0.197   

รวม 79.372 399    
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 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยใชการทดสอบแบบ F-test 

ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบวา มีคา F =0.345 Sig = 0.79 ซึ่งมากกวา

ระดับนัยสำคัญ เทากับ 0.05 สามารถสรุปไดวา ผู บริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.207 3 0.069 0.345 0.79 

ภายในกลุม 79.165 396 0.200   

รวม 79.372 399    

*มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

แบบจำลองปจจัยสวนประสมทางการตลาด ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
การทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่เปนขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

โดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

เพื่อหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุดโดยที่คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง  – 1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา r คือ 

 1) คา r เปนลบ แสดงวา ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  

 2) คา r เปนบวก แสดงวา ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

 3) ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี

ความสัมพันธกันมาก 

 4) ถา r มีคาเขาใกล – 1 หมายถึง ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกันและมี

ความสัมพันธกันมาก 

 5) ถา r = 0 แสดงวา ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) ไมมีความสัมพันธกัน 

 6) ถา r เขาใกล 0 แสดงวา ตัวแปรอิสระ (x) และตัวแปรตาม (y) มีความสัมพันธกันนอย  

สำหรับเกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ชูศรี วงศรัตนะ (2544 : 316) กำหนด ดังนี้ 

 ถาคา r มีคามากกวา 0.91   แสดงวา       มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

 ถาคา r มีคามากกวา 0.71 – 0.90  แสดงวา       มีความสัมพันธในระดับสูง 

 ถาคา r มีคามากกวา 0.31 – 0.70  แสดงวา       มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

 ถาคา r มีคามากกวา 0.01 – 0.30  แสดงวา       มีความสัมพันธในระดับต่ำ 
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 ถาคา r มีคาเทากับ   0    แสดงวา       ไมมีความสัมพันธกัน 

กำหนดให   X1    หมายถึง  ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

  X2    หมายถึง ปจจัยดานราคา 

  X3    หมายถึง  ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย 

  X4    หมายถึง ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

  Y     หมายถึง  การตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 5 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ทำการศกึษา 

  X1 X2 X3 X4 Y 

X1 Pearson Correlation 1 .762** .739** .709** .806** 

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

N 400 400 400 400 400 

X2 Pearson Correlation .762** 1 .795** .764** .716** 

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

N 400 400 400 400 400 

X3 Pearson Correlation .739** .795** 1 .744** .758** 

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

N 400 400 400 400 400 

X4 Pearson Correlation .709** .764** .744** 1 .697** 

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

N 400 400 400 400 400 

Y Pearson Correlation .806** .716** .758** .697** 1 

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

N 400 400 400 400 400 

 ** มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  

 

 จากตารางที่ 27 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรที่ทำการศึกษา พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม

โดยสามารถพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวไดดังตอไปนี้  1. ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูงในทิศทางบวก (คา r = 0.806)  

 2. ปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระดับสูงใน

ทิศทางบวก (คา r = 0.716) 
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 3. ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครระดับสูงในทิศทางบวก (คา r = 0.758) 

 4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครระดับปานกลางในทิศทางบวก (คา r = 0.697) 

 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อผลติภัณฑรักษาสิวของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 

การตัดสินใจซื้อ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

b Std. Error β 
คาคงที ่ 0.516 0.134  3.859 0.00* 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.525 0.048 0.494 10.926 0.00* 

2. ดานราคา 0.018 0.045 0.021 0.411 0.68 

3. ดานชองทางการจดัจำหนาย 0.260 0.044 0.291 5.922 0.00* 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 0.089 0.036 0.114 2.501 0.01* 

R=0.845     R2=0.713    Adjusted R2 =0.710    SEEst=0.240   F = 245.700  p = 0.00* 

* มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

รักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม

ทางการตลาด ไดถึง รอยละ 71.30 (R2=0.713) สวนที่เหลืออีกรอยละ 28.70 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.261 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูนเทากับ 0.240 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมา

การไดในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด = 0.516+0.494 (ดานผลิตภัณฑ) +0.291 (ดานชองทางการจัดจำหนาย) + 0.114 

(ดานการสงเสริมทางการตลาด) 

จากสมการจึงสามารถอธิบายไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย 

และดานการสงเสริมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีละเอียดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) 0.494 หมายความวา ถาดานผลิตภัณฑ  เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมี

ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.494 หนวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นใน

สมการคงที ่
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ดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) 0.291 หมายความวา ถาดานชองทางการจัด

จำหนาย  เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.291 

หนวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการคงที่ 

ดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (β) 0.114 หมายความวา ถาดานการสงเสริมทาง

การตลาด  เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.114 

หนวย เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นในสมการคงที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิถ์ดถอยของการพยากรณของแตละตัวแปร 

 

 2.  ปจจัยดานทัศนคติในการซื ้อ ผลิตภัณฑรักษาสิวสงผลตอตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครหรือไม พบวา ดานทัศนคติและดานพฤติกรรมไดถึงรอยละ 59.9 (R2=0.599) สวนที่เหลืออีก รอยละ 40.1 เกิด

จากอิทธิพลของตัวแปร ดังตารางสรุปตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดานทัศนคติกับพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิว 

ตัวแปร 

การตัดสินใจซื้อ 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 

b Std. Error β 
คาคงที ่ 1.098 .149  7.347 .000 

1. ดานทัศนคต ิ .227 .041 .226 5.558 .000* 

2. ดานพฤตกิรรม .564 .037 .613 15.071 .000* 

R=0.775     R2=0.601    Adjusted R2 =0.599    SEEst=0.282   F = 298.46 p = 0.00* 

  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม 

ไดถึง รอยละ 59.9 (R2=0.599) สวนที่เหลืออีกรอยละ 40.1 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา 

ดานชองทางการจัดจำหนาย 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 

การตัดสนิใจซือ้ผลิตภัณฑรักษา

สิวของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

0.494 

0.021 

0.291 

0.114 
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ในการพยากรณ เทากับ 0.282 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูนเทากับ 0.775 จากสมการจึงสามารถอธิบายไดวา การตัดสินใจ

ซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานทัศนคติ พบวา ถาดาน

ทัศนคติเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.226 หนวย 

โดยดานพฤติกรรมจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 0.613 หนวย 

  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริม

การตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  ผลการศึกษาพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด  

ไดถึง รอยละ 71.30 (R2=0.713) สวนที่เหลืออีกรอยละ 28.70 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ โดยมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.261 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูนเทากับ 0.240 โดยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการ

วิจัยไดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
สถิติที่ใชในการทดสอบ

สมมติฐาน 
คานัยสำคัญ 

ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

1. เพศ t-test 0.32 ปฏิเสธ 

2. อาย ุ F-Test 0.05* ยอมรับ 

3. อาชพี F-Test 0.69 ปฏิเสธ 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด F-Test 0.03* ยอมรับ 

5. สถานภาพสมรส F-Test 0.04* ยอมรับ 

6. รายไดเฉล่ียตอเดอืน F-Test 0.79 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 : ทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

1. ดานทัศนคติ Multiple Regression  0.00* ยอมรับ 

3. ดานพฤติกรรม Multiple Regression 0.00* ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

1. ดานผลิตภัณฑ Multiple Regression 0.00* ยอมรับ 

2. ดานราคา Multiple Regression 0.68 ปฏิเสธ 

3. ดานชองทางการจดัจำหนาย Multiple Regression 0.00* ยอมรับ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด Multiple Regression 0.01* ยอมรับ 
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 ผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมทาง

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปผลการวจิัย 

สวนที่ 1 ผลการวเิคราะหขอมูลลกัษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21-37 ป จำนวน 269 คน มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี มีสถานภาพ โสด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  

สวนที ่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติและพฤติกรรมในการซื ้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.37, S.D. = 0.61) โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย 

ผลิตภัณฑรักษาสิวทำใหทานพอใจหรือไมพอใจมากนอยเพียงใดมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.74, S.D. = 0.65) รองลงมา ทานรูสึกผลิตภัณฑ

รักษาสิวมีประโยชนตามที่กลาวอาง โดยอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.40, S.D. = 0.58) และนอยที่สุด ผลิตภัณฑรักษาสิวเปน

สินคาที่ดี นาสนใจ (𝑋𝑋�= 4.22, S.D. = 0.65) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.40, S.D. = 0.60)  โดยเรียงลำดับจากมากไป

นอย ทานมีความตองการใชผลิตภัณฑรักษาสิวมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.53, S.D. = 0.66) รองลงมา ทานสืบคนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ประโยชนผลิตภัณฑรักษาสิวผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.45, S.D. = 0.58) และนอยที่สุด ทาน

เปรียบเทียบขอมูล รายละเอียด และความแตกตางของแบรนดตาง ๆ (𝑋𝑋� = 4.26, S.D. = 0.55) ตามลำดับ 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.48, S.D. = 0.50)  โดย

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.42)  รองลงมาคือ ดานชองทางการจัด

จำหนาย อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.45, S.D. = 0.50) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.44, S.D. = 0.51) และดานการ

สงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.39, S.D. = 0.57) ตามลำดับ  

                 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการการตัดสินใจซื้อ 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 4.57, S.D. = 0.45)  

 

 ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน พบวา ดานอายุ ระดับการศึกษา และ สถานภาพสมรส ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของ

ผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ดังนั ้น นักการตลาดควรใหความสำคัญกับความแตกตางของปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ในดานดังกลาว เพื่อการกำหนดกลุยทธการตลาดใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการที่แตกตางกันของ
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แตละกลุมผู บริโภค อาทิ ควรมีการใหความรู การประชาสัมพันธ การนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษาสิวใหแกผู บริโภคที่

หลากหลายตามชวงวัย ระดับการศึกษา และ สถานภาพสมรส 

สามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยใหความสําคัญกับผูบริโภคกลุม อายุ 21 - 37 ป และกลุม

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท เพื่อใหการวางกลยุทธทางการตลาดเปนไปอยางเหมาะสม ตรงกับ

กลุมเปาหมายมากที่สุด 

2. ควรใหความสำคัญกับทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวเนื่องจากผลการวิจัยพบวา สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จากผลการวิจัย พบวา ทัศนคติและพฤติกรรม

ผูบริโภคสงผลตอตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องทัศนคติและพฤติกรรม อยูในระดับดี

ที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องความพึงพอใจตอผลิตภัณฑรักษาสิวและความตองการใชผลิตภัณฑรักษาสิว ดังนั้นผูประกอบการจึงควรมี

การพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายตอบโจทยความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้นที่สุด 

สมมติฐานที่ 3 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย 

และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และมีการบริการใหคำปรึกษาดานการใช

ผลิตภัณฑ 

ดานราคา ในการชำระเงินควรมีหลากหลายชองทางในการชำระเงิน ราคาควรมีความเหมาะสมกับคุณภาพ และมีการ

ติดปายราคาไวอยางชัดเจน  

ดานชองทางการจัดจำหนาย ควรมีรานคาที่จําหนายผลิตภัณฑรักษาสิว สามารถหาซื้อไดงายและสะดวก เชน อยูใกล

ชุมชน อยูใกลหางสรรพสินคา มีที่จอดรถ  มีสินคารักษาสิวใหเลือกหลากหลายยี่หอ 

ดานการสงเสริมทางการตลาด ควรมีพนักงานที่มีความรูและสามารถแนะนำผลิตภัณฑรักษาสิวไดดี และพนักงานขาย

แตงกายสุภาพและยิ้มแยมแจมใส ดังนั้นจากการศึกษาดังกลาวจึงสะทอนใหผูประกอบการเห็นวาควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

แบบใดที่ตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น และควรนำไปวางจำหนายที่ใดบางที่จะทำใหเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางตรง

เปาหมายมาก 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจยัครั้งตอไป 
1. จากการศึกษา และเก็บขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการเก็บแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในกรุงเทพมหานคร

เทานั้น งานวิจัยครั้งตอไปควรเก็บแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบขอมูลของ

ผูบริโภคในจังหวัดตาง ๆ วาผลการศึกษาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  

2. การวิจัยครั้งตอไปหากตองการขอมูลที่เชิงลึกมากขึ้นและมีความแมนยำ ควรใชงานวิจัยเชิงคุณภาพมาประกอบดวย

จึงจะทำใหไดรับขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 

สรุปทายบท 
การศึกษาเรื ่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอ
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เดือน ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2)  เพื่อศึกษาทัศนคติและ

พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวสงผลตอการตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร และ3) เพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจำหนาย และดานการสงเสรมิการตลาด 

ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยประชากรศาสตร 

ไดแก อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพสมรส สงผลตอตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

แตกตางกัน และในสวนของ ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ กับอาชีพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน  โดยพบวา ทัศนคติและพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวตอตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

รักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง

การจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑรักษาสิวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
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การศึกษาผลกระทบของการเปนหน้ีจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร  

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

A Study on Impacts of Indebtedness Caused by Covid-19 of Farmers  

Sub-district, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province 
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บทคัดยอ 
     การศึกษาผลกระทบของการเปนหนี ้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร  อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางไดแกเกษตรกร หมูที่5 ตำบลปาระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่เปนตัวแทนเกษตรกร จำนวน 50 ครัวเรือน จากประชากรทั้งหมดที่เปนเกษตรกร 118 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใชศึกษา คือ

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา คือ คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติเชิงอางอิง คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62 มีอายุ 40-49 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30 มีสถานภาพ สมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 88 

มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46 มีสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 และมีรายจายเฉลี ่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท  

ผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ดานการเปนหนี้ สาเหตุการเปนหนี้เกิดจากการนำไปลงทุนทำ

การเกษตร มีจำนวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 88 ปริมาณภาระหนี้สินอยูระหวาง 50,000-100,000 บาท จำนวน 36 คน คิด

เปนรอยละ 72  เกษตรกรมีระยะเวลาในการชำระหนี้คือ 1 ป มีจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 52  เกษตรกรมีจำนวนภาระ

หนี้ที่ตองชำระหนี้อยูระหวาง 1-10,000 บาท จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 80 แหลงการเปนหนี้จากสหกรณออมทรัพยมาก

ที่สุดมีจำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 68  ดานผลกระทบดานการเปนหนี้ที่ชำระไดตรงตามระยะเวลาที่กำหนดมากที่สุดรอย

ละ 20  ดานการเกษตรและดานโรคระบาดโควิด-19 มากที่สุดรอยละ 22 เทากัน 
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Abstract 
A Study on Impacts of Indebtedness Caused by Covid-1 9  of Farmers Sub-district, Pak Phanang District, 

Nakhon Si Thammarat Province has an objective to investigate impacts of indebtedness caused by Covid-

19 of farmers Sub-district, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province. farmers in Moo 5, Pa Rakam 

Sub-district, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province.  representing 50 farmer households out 

of a total of 118 farmer householdsThe instrument used was a survey questionnaire. The researcher 

analyzed data using descriptive statistics, which consisted of frequency, mean, and standard deviation. 

Inferential statistics was also analyzed by means of Multiple Linear Regression Analysis. The results revealed 

that most of the respondents were women (62%). The most frequent age range was between 4 0  to 49 

years (30%). Most of them (88%) were married. For educational background, the majority of respondents 

(46 %) completed primary school as their highest level. Most of them (50%) had four to five household 

members each. The majority (60%) earned at most 5,000 bath of monthly income. For the impacts of 

indebtedness caused by Covid-19, the majority (44 samples or 88%) were indebted owing to investments 

in farming, with an approximate amount of 50,001-100,000 baht (represented by 36 samples or 72%). 26 of 

respondents (52%) reported their repayment period was due at one year. For sources of debts, 34 samples 

(68%) were indebted with savings cooperatives. Impacts of indebtedness included: difficulty repaying debts 

on time (represented by 20% of samples), followed by farming difficulties and outbreaks of Covid-19, 

equally at 22% of samples. 

 

Keywords: debts, farmers, Covid-19 

 

1. บทนำ 

 

         ในสถานการณปจจุบันไดกาวเขาสูเดือนที่หกของการแพรระบาดโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก ไดสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจไทยใหถดถอยลงครั้งเลวรายที่สุด มีผลใหเกษตรกรเดือดรอนจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 นี้อีกดวย สงผลใหการ

ทำมาหากินหารายไดตอครัวเรือนเกือบจะทำไมได จนกลายเปนความเดือดรอนจากการขาดรายไดอยางแสนสาหัสเมื่อไมมี

ทางเลือกอื่นใด ก็จำเปนตองนำโฉนดที่ดินค้ำประกันเงินกูมาใชจายไปกอน เพราะภาระตองกินตองใชทุกวัน ทำใหปญหา

หนี้สินเดิมที่หนักอยูแลวตองบานปลายขึ้นไปอีก กลายเปนปรากฏการณ วิถีชีวิตใหม อาจตองมองกันตอวา ในรูปแบบทำมา

หากิน เชาชามเย็นชาม คงไมไดกันอีกตอไป หรือจะเปนรูปแบบ “หาเชากินค่ำ” ก็คงไมไดอีกเชนกัน เพราะเมื่อวงจรวิถีชีวิต

แบบเกา ถูกเผชิญเหตุการณโรคระบาดรุนแรงถึงขั้นตองตัดวงจรการดำรงชีวิตแบบเกาออกกะทันหัน ทำใหปญหาหนี้สินของ

เกษตรกรนี้ นับเปนปญหาที่หนัก และเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดโรคระบาดโควิด เรียกไดวาผลผลิตทางการเกษตรเกือบ

ทุกประเภทในไทยลวนไดรับผลกระทบ กอใหเกิดมาตรการปดเมืองเพื่อลดการระบาดของไวรัส และผลของการลมสลายของ

ระบบเกษตรและการจัดการชีวิตของเกษตรกร หนีสิ้นเกษตรกรจึงเปนหนี้เรือ้รังของเกษตรกรมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีปจจยั
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อื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการผลิตสินคาดานการเกษตร เชน ปญหาภัยแลงที่มีมาตั้งแตปลายป 2562 ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย

สิบป รวมไปถึงการระบาดของศัตรูพืช กอใหเกิดปญหาตางๆในชวงที่ผานมา เชน ปญหาราคาขาวพุงสูงขึ้น เพราะเกษตรกรไม

สามารถปลูกขาวไดมากตามที่ตองการ พรอมกับภาวะกักตุนอาหารจากวิกฤตโควิด-19 ทำใหขาวสารถุงขาดตลาดและราคาพุง

สูงขึ้นถึง 20-30% ในทางกลับกัน ชาวสวนผลไมตองประสบปญหาผลผลิตลนตลาดอยูในประเทศ เนื่องจากการประกาศล็อค

ดาวนทำใหไมสามารถสงออกผลผลิตไดตามปกติ จึงมีแนวโนมตกต่ำลงมาก 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีของหนี้สิน 

  2.1.1 การกอหนี ้

  2.1.2 หนี้สินของครัวเรือน 

  2.1.3 วิธีการชำระหนี้   

  2.1.4 ผลกระทบของการเปนหนี้ 

 2.2 ขอมูลดานการเปนหนี้ 

            2.2.1 วัตถุประสงคในการเปนหนี้ 

            2.2.2 ปริมาณภาระหนี้สิน 

            2.2.3 ระยะเวลาในการชำระหนี ้

            2.2.4 จำนวนภาระที่ชำระตอเดือน 

  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบและปญหาของการเปนหนี้  

  2.3.1 ปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรเปนหนี้ 

  2.3.2 ผลกระทบของการเกิดหนี ้

  2.3.3 ปญหาหนี้สินของการเกษตร 

  2.3.4 ปจจัยสาเหตุทำใหเกิดหนี้ 

 2.4 โรคระบาดโควิด-19  

  2.4.1 ความหมายของโรคระบาดโควิด-19 

  2.4.2 ที่มาของโรคระบาดโควิด-19 

  2.4.3 การแพรระบาดโควิด-19 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

     ปจจัยที่สงผลใหเกษตรกรเปนหนี้  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณสภาผูแทนราษฎร, (2559) มี 4 ปจจัย ดังนี้ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานอื่นๆ ซึ่งทำใหมีผลกระทบที่กอใหเกิดหนี้ของชาว

เกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปจจุบันเกษตรกรมีรายไดหลักคือการทำสวนทำไร ซึ่งเปนรายไดทางเดียวของเกษตร ทำให

รายไดที่ไดมาไมเพียงพอตอคาใชจายในแตละวัน  โดยฐิติชญามณ สุรินทร, (2560) ในปจจุบันพบวาเกษตรกรมักจะทำ

การเกษตรในชวงฤดูรอน จึงทำใหไดผลิตที่ไดรับไมเต็มที่ ตอมาไดเกิดการแพรระบาดโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก ได

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหถดถอยลงครั้งเลวรายที่สุด มีผลใหเกษตรกรเดือดรอนจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 นี้อีก

ดวย สงผลใหการทำมาหากินหารายไดตอครัวเรือนเกือบจะทำไมได จนกลายเปนความเดือดรอนจากการขาดรายไดอยางแสน

สาหัสเมื่อไมมีทางเลือกอื่นใด ชาวเกษตรกรจึงตองไปกูยืมจากแหลงกูยืมตางๆ จนกลายเปนหนี้สินในปจจุบัน  สุกานดา  กล่ิน

ขจร, นรรัฐ รื่นกวี, (2559) กลาวถึงเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนประสบกับปญหา 3 ประการสำคัญ ดังนี้  1) 
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เกษตรกรเขาไมถึงปจจัยการผลิต เงินทุน ความรูและทักษะดานตางๆ เกษตรกรยากจนเขาไมถึงสินเชื่อและไมมีเงินออม จึงทำ

ใหไมมีเงินทุนสำหรับลงทุนในการทำการเกษตร สงผลทำใหภาครัฐตองยื่นมือเชาชวยเหลือดวยการสนับสนุนสินเชื่อแก

เกษตรกร การปลอยสินเชื ่อดอกเบี้ยต่ำ การที่ภาครัฐมักใหความชวยเหลือในลักษณะนี้สวนหนึ่งเกิดจากมายาคติที ่วา 

เกษตรกรเขาไมถึงแหลงสินเชื่อในระบบ จึงตองกูยืมเงินจากนายทุนนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก หรืออาจเปน

เหตุผลทางการเมืองเพื่อใหไดคะแนนเสียงสนับสนุน 2) เกษตรกรขาดศักยภาพดานตางๆ ขาดความสามารถดานการเพาะปลูก 

ดานการจัดการความเสี่ยงภาคเกษตร อาจเกิดจากการที่เกษตรกรไมมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงดานตางๆ เชน 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลตอปริมาณผลผลิต ความเสี่ยงดานราคา ผลผลิต เปนตน  3) เกษตรกรขาดความพยายาม 

เชน เกษตรกรอยากรวยแตไมอยากทำงานหนัก โดยเกิดไดจากหลายสาเหตุ อนึ่ง การดำเนินมาตรการหรือนโยบายของรัฐที่

ชวยเหลือคนลมเหลวตลอดมาทำใหคนกลุมนี้มีความหวังและความเชื่อที่ภาครัฐจะยื่นมือเขาชวยเสมอ ในอดีตที่ผานมาปญหา

ตางๆดังกลาวทำใหภาครัฐตองยื่นมือเขาชวยเหลือเพื่อแกปญหา เชน การดำเนินนโยบายรับจางทำนาขาว การปลอยสินเชื่อ

เพิ่มเติมแกเกษตรกรโดยตรง หรือโดยออมผานกลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร รวมถึงการปรับโครงสรางหนี้ทั้งในรูป

ของการพักชำระหนี้การยืดเวลาในการชำระหนี้ การลดเงินตนหรือดอกเบี้ย เปนตน 

     ปจจัยสาเหตุทำใหเกิดหนี้  หทัยชนก หมาดหลู, (2559) แบงออกเปน 3 ประการ ดังนี้  1) บริโภคนิยม ปญหาของโลกใน

ปจจุบันมีการกระตุนการบริโภคในปริมาณที่มากสาเหตุเพราะตัวชี้วัดความกาวหนาและการเจริญเติบโตอยูที่การบริโภควัสดุ

ปจจัยทำใหเกิดความตองการที่ไม จำกัด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีอรรถประโยชนที่ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคในลักษณะ

ที่ทำใหผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุด ประกอบกับภายใตการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปจจุบันไดเกิด

ปรากฏการณที่เรียกวาสังคมบริโภคนิยมซึ่งเปนลักษณะทางสังคมที่ทำใหพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่ดำรงอยูบน

พื้นฐานของความตองการที่ไมจำกัด จากการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานทางกายภาพเพื่อการดำรงชีวิตพัฒนาเปน 

การตอบสนองความตองการทางดานจิตใจโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสวงหาความพอใจสูงสุดซึ่งเกิดจากแรงผลักดันภายในตัว

ผูบริโภคเองและไมขึ้นกับปจจัยภายนอกทำใหผูบริโภคมีสถานะที่เปนปจเจกบุคคลในการที่จะตัดสินใจเลือกทำการบริโภค

สินคาและการบริการดวยตนเอง  2) คานิยมใหม วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษยจะตองเรียนรูและจะตองมีการถายทอดวัฒนธรรม

โดยสอนใหคนรุนหลังรูถึงระบบสัญลักษณ คือบรรทัดฐานและคานิยมถากลาวอีกอยางหนึ่งก็คือแนวทางการปฏิบัติที่สมาชิก

ของสังคมสวนใหญยึดถือและคานิยมคือความคิดและแนวปฏิบัติที่สมาชิกของสังคมสวนใหญเห็นวาถูกตองดีงามเจาหรับคำวา

“คานิยม” มนุษยเปนผูสรางสัญลักษณเพื่อเปนสื่อที่ทำใหเกิดความเขาใจกันบุคลิกของคนขึ้นอยูกับการหลอหลอมทางสังคม

ซึ ่งมนุษยเปนผู สรางขึ ้นและการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการกระทำระหวางมนุษยดังนั ้นในเรื ่องคานิยมใหมที่

เปลี่ยนแปลงไปจากบรรทัดฐานของสังคมลวน แตเกิดจากมนุษยกระทำขึ้นทั้งสิ้นปญหาหนี้สินที่เกิดจากคานิยมโดยสืบ

เนื่องมาจากสังคมบริโภคนิยมในปจจุบัน 3) ลักษณะครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันหนึ่งในสังคมและไดชื่อวาเปนสังคมแรก

ของมนุษยซึ่งมีความสำคัญที่สุดในการกอบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัวเปนแหลงหลอหลอมและขัดเกลาทาง

สังคมใหสมาชิกของครอบครัวสามารถดำรงตนเปนสมาชิกที่ดีและอยูในสังคมไดโดยการถายทอดวัฒนธรรมอันเปนพฤติกรรม

ประจำสังคมเพื่อสมาชิกสามารถเขากับสังคมได 

 ปจจัยที่สงผลตอหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี. สุริยะ หาญพิชัย , (2563)  งานวิจัย กลาวถึงสาเหตุการ

เปนหนี้เพื่อสุขภาพและการรักษาโรคไว ดังนี้ ปญหาทางดานสุขภาพ การมีบุตรหลานและญาติพี่นองในครอบครัวเปนจำนวน

มากและมีภาระตองเลี้ยงดู ประกอบกับการมีทรัพยสินและที่ดินในการทำกินนอยไมเพียงพอตอการยังชีพ จึงตองหันไปกูยืม

เงินจากแหลงเงินทั้งในและนอกระบบมาใชจาย จนเกิดปญหาหนี้สินตามมาเปนลูกโซ ปญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือ 

โครงสรางอายุกลุมเกษตรกรสวนใหญมีอายุมาก หัวหนาครัวเรือนสวนใหญในปจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกวา 45 ป ดวยวัยที่มี

อายุมากขึ้นอาจพบปญหาทางดานสุขภาพ มีโรคประจำตัวอยู หรือบางครอบครัวอาจมีคนชราภาพ พิการอยูดวยจึงจำเปนตอง

ไดรับการรักษาประกอบกับมีรายไดไมเพียงพอตอรายจายดวยทำใหเปนหนี้สินเพิ่มขึ้นอยางซ้ำซากเรื้อรัง ธ.ก.ส.เพื่อสังคม
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,(2558) ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหรายไดของประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลายธุรกิจตองปด

กิจการ คนจำนวนไมนอย ตกงาน ขาดรายได แตกลุมที่เดือดรอนที่สุดคงหนีไมพน "ลูกหนี้" ไมวาจะเปนหนี้บาน หนี้บัตร

เครดิต หรือหนี้สินเชื่ออื่น ๆ เพราะมีรายไดลดลง ในขณะที่ยังมีคางวดที่ยังตองผอนทุกเดือน ดวยเหตุนี้ทางธนาคารแหง

ประเทศไทย หรือ ธปท. จึงไดรวมกับสถาบันการเงินตาง ๆ ออกมาตรการผอนปรนการชำระหนี้เพื่อชวยเหลือและลดภาระให

ประชาชนและธุรกิจในหลายรูปแบบ มาตรการตาง ๆ ที่ออกมามีหลายอยาง เชน พักชำระเงินตน หรือพักชำระเงินตนและ

ดอกเบี้ย จรรจา  ลิมปภากุล (2560) กลาวไดวา หนี้สินเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ที่ตองชำระในอนาคตดัวยทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งหนี้สินอาจเกิดจากเหตุการณตางๆ ในอดีต โดยปกติการชำระหนี้สินตางๆ จะทำใหกิจการตอง

สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจใหกับผูอื่นที่มีสิทธิเรียกรอง ซึ่งการชำระหนี้สินนั้นอาจทำไดหลายลักษณะ ดังนี้  

  1. การจายเงินสด  

  2. การโอนสินทรัพยอื่นๆ  

  3. การใหบริการ  

  4. การเปล่ียนภาระผูกพันเดิมเปนภาระผูกพันใหม 

  5. การแปลงหนีเ้ปนทุน 

World Health Organization, (2563) โรคระบาดโควิด-19 คือโรคติดตอซึง่เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มกีาร คนพบลาสุด 

เปนไวรัสและโรคอุบัติใหมนี้ไมเปนที่รูจกัเลยกอนที่จะมีการระบาดในเมืองอูฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธันวาคมป2019 ในขณะนี้ 

โรคโควิด19 มกีารระบาดใหญไปทั่ว สงผลกระทบแกหลาย ประเทศทั่วโลก  พรรณพิมล วิปุลากร, (2563) ขณะนี้ยังไมมีใคร

ทราบชัดเจนถงึแหลงกำเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม กอนหนานี้มกีารสันนิษฐานวาไวรัสชนิดนี้อาจเริ่มติดตอจาก

สัตวปามาสูคน โดยมีตนตอของการแพรระบาดจากงเูหาจีนและงูสามเหล่ียมจนี ที่นำมาวางจำหนายในตลาดสดเมืองอูฮั่น ซึง่

เปนสถานที่พบผูติดเชื้อกลุมแรก ๆ
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 ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบไปดวยกลุมตัวอยางไดแก  เกษตรกร ตำบลปาระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จำนวน 50 คน โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจะใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนลักษณะการถาม

ผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร โดยมี 4 หลักเกณฑที่ใช คือ วัตถปุระสงคในการเปน

หนี้ ปริมาณภาระหนี้สิน ระยะเวลาในการชำระหนี้ จำนวนภาระที่ตองชำระตอเดือน  แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน 

ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกร สวนที่ 2 ขอมูลดานการเปนหนี้ สวนที่ 3 ผลกระทบที่ไดรับจากการเกิด

โรคระบาด โควิด-19 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ

 ผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-

19 ของเกษตรกร หมูที่ 5 ตำบลปาระกำ อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอมูลดานเกษตรกร 

 1. เพศ 

 2. อายุ 

 3. สภาพการสมรส 

 4. ระดับการศึกษา 

 5. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 

 6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 7. รายจายเฉล่ียตอเดือน 

ขอมูลดานการเปนหนี ้

          1. วัตถุประสงคในการเปนหนี้ 

          2. ปริมาณภาระหนี้สิน 

          3. ระยะเวลาในการชำระหนี้ 

          4.จำนวนภาระที่ชำระตอเดือน 

ทฤษฎีหนี้สิน 

- การกอหนี้ 

- หนี้สินของครัวเรือน 

• หนี้สินในระบบ 

• หนี้สินนอกระบบ 

- วิธีการชำระหนี้ 

- ผลกระทบของการเปนหนี ้  
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4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

ผลการศึกษา 

         ผลจากการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ผลกระทบและปญหาของการเปนหน้ี ทำใหมีผลกระทบที่กอใหเกิดหนี้ของชาวเกษตรกร

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปจจุบันเกษตรกรมีรายไดหลักคือการทำสวนทำไร ซึ่งเปนรายไดทางเดียวของเกษตร ทำใหรายไดที่

ไดมาไมเพียงพอตอคาใชจายในแตละวันและในปจจุบันพบวาเกษตรกรมักจะทำการเกษตรในชวงฤดูรอน จึงทำใหไดผลิตที่

ไดรับไมเต็มที่ ตอมาไดเกิดการแพรระบาดโควิด-19 ที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหถดถอยลง

ครั้งเลวรายที่สุด มีผลใหเกษตรกรเดือดรอนจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 นี้อีกดวย สงผลใหการทำมาหากินหารายไดตอ

ครัวเรือนเกือบจะทำไมไดจนกลายเปนความเดือดรอนจากการขาดรายไดอยางแสนสาหัสเมื่อไมมีทางเลือกอื่นใด ชาว

เกษตรกรจึงตองไปกูยืมจากแหลงกูยืมตางๆ จนกลายเปนหนี้สินในปจจุบัน ปญหาหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆนี้ ถึงแมจะเปน

ปญหาระดับครัวเรือน แตในที่สุดก็จะสงผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน รวมทั้ง ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ กลาวคือ หากครัวเรือนสะสมหนี้เพิ่มขึ้นอยูในระดับที่สูงแลว ความสามารถในการจับจายใชสอยของ ครัวเรือนก็จะ

ลดลง สงผลใหมาตรฐานการครองชีพต่ำลง เกิดปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน วิเคราะหขอมูลเพื ่อการอธิบาย

วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละตัว ซึ่งขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคำตอบครบถวน

สมบูรณ จำนวนทั้งส้ิน 50 ชุด คิดเปนรอยละ 33.33 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการเปนหนี้ของเกษตรกร 

 

      จากตารางที ่1 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการเปนหนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยระดับมากตอมีการวางแผนในการชำระหนี้ไดเหมาะสม รอยละ  58  โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.64 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60   

 
นอยทีสุ่ด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

  

 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน Mean 
Standard 

Deviation 

ดานการเปนหน้ี              

ทานมีความรู ความเขาใจ ในดาน

การเปนหนี้มากนอยเพียงใด 
0 0 2 4.00 20 40.00 24 48.00 4 8.00 50 3.60 0.70 

มาก 

ทานมีการวางแผนในการชำระหนี้ได

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
0 0 1 2.00 18 36.00 29 58.00 2 4.00 50 3.64 0.60 

มาก 

ความสามารถในการชำระหนี้มาก

นอยเพียงใด 
1 2.00 5 10.00 20 40.00 20 40.00 4 8.00 50 3.42 0.86 

มาก 

ทานสามารถชำระไดตรงตาม

ระยะเวลาทีก่ำหนดมากนอยเพียงใด 
1 2.00 3 6.00 13 26.00 23 46.00 10 20.00 50 3.76 0.92 

มาก 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลกระทบของเกษตรกร 

      จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลกระทบของเกษตรกร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยระดับมากตอการเกิดโรคระบาดมีผลตอพฤติกรรมการใชจาย รอย

ละ  54  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71   

 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

  

 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน 
รอย

ละ 
จำนวน 

รอย

ละ 
จำนวน 

รอย

ละ 
จำนวน Mean 

Standard 

Deviation 

ดานผลกระทบ              

ทานไดรับผลกระทบในดานการเกษตรมากนอยเพียงใด 0 0 0 0 14 28.00 25 50.00 11 22.00 50 3.94 0.71 มาก 

ทานคิดวาหนี้สินมีผลกระทบในการดำเนินชีวิตของทานมาก

นอยเพียงใด 
0 0 3 6.00 16 32.00 23 46.00 8 16.00 50 3.72 0.81 

มาก 

ทานไดรับผลกระทบในการประกอบอาชีพจากโรคระบาดโค

วิด-19มากนอยเพียงใด 
1 2.00 1 2.00 14 28.00 23 46.00 11 22.00 50 3.84 0.87 

มาก 

ในชวงโรคระบาดทานมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพของ

ทานมากนอยเพียงใด 
0 0 6 12.00 10 20.00 26 52.00 8 16.00 50 3.72 0.88 

มาก 

ทานคิดวาการเกิดโรคระบาดมีผลตอพฤติกรรมการใชจายของ

ทานมากนอยเพียงใด 
0 0 2 4.00 16 32.00 27 54.00 5 10.00 50 3.70 0.71 

มาก 
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ตารางที่ 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ของเกษตรกร 

           จากตารางที่ 3 คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ของเกษตรกรกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับมากวาการเกิดโรค

ระบาดมีผลทำใหคนตกงานรอยละ  68โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.02 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6  

 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม 

  

 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน Mean 
Standard 

Deviation 

ดานการเกิดโรคระบาด โควิด-19              

ทานประสบปญหาดานการเกษตรในชวง

โรคระบาดมากนอยเพียงใด 
0 0 1 2.00 12 24.00 26 52.00 11 22.00 50 3.94 0.74 

มาก 

ทานไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอยาง

ท่ัวถึงมากนอยเพียงใด 
0 0 1 2.00 24 48.00 23 46.00 2 4.00 50 3.52 0.61 

มาก 

ทานไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอยาง

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
0 0 2 4.00 24 48.00 23 46.00 1 2.00 50 3.46 0.61 

มาก 

การดำเนินชีวิตในชวงโรคระบาด ทานคิดวา

จะไดรับผลผลิตเหมือนหรือตางจาก

สถานการณปกติ 

1 2.00 3 6.00 20 40.00 24 48.00 2 4.00 50 3.46 0.76 

มาก 

ทานคิดวาการเกิดโรคระบาดมีผลทำใหคน

ตกงานมากนอยเพียงใด 
0 0 1 2.00 6 12.00 34 68.00 9 18.00 50 4.02 0.62 

มาก 
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การอภิปรายผล 

 

             พฤติกรรมการใชจายและการกอหนี้ของคนไทยพบวา พฤติกรรมหลายดานเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ

กลุมผูมีรายไดปานกลางมีแนวโนมเปลี่ยนพฤติกรรมมากที่สุด เห็นไดจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยยังคงเนนการใช

บริการสินเชื่อรวมถึงการผอนชำระสินคา ซึ่งถือเปนการกอหนี้เพื่อการบริโภคและการใชสอยที่ไมใชการกอหนี้เพื่อการลงทุน 

จึงตองพึงระวังวาพฤติกรรมดังกลาวนี้ตองพึ่งพาเงินเดือนเปนหลัก หากภาวะเศรษฐกิจซบเซายอมทำใหเกิดผลกระทบตอกลุม

ผูที่มีพฤติกรรมดังกลาวแนนอน ซึ่งแนวโนมดังกลาว ไดเริ่มทวีความรุนแรงมากขึน้ เห็นไดจากชวงปลายปทีผ่านมาจากการปด

ตัวของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหง รวมถึง    การยายฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของนักลงทุนตางชาติไปยังกลุม

ประเทศเพื่อนบานโดยอาศัยคาจางแรงงานที่ถูกกวา ดังนั้น ผูที่มีพฤติกรรมการกอหนี้ดังกลาวยอมประสบกับภาวะหนี้สินและ

เกิดหนี้คางชำระกับสถาบันการเงินได สุกัญญา มูลกลาง, (2558,Online)  

              การลงทุนทำการเกษตรและทำธุรกิจสวนตัว จากการสำรวจพบวา สวนใหญเกษตรกรในหมูที่ 5 ตำบลปาระกำ 

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคในการเปนหนี้สวนใหญใชไปในการลงทุนทำการเกษตรเพื่อหารายได

มาใชจายภายในครอบครัว ซึ่งในบางครั้งมีทุนไมเพียงพอในการลงทุนจึงทำใหเกิดการกูเงินเกิดขึ้นจนทำใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมา 

ซึ่งสอดคลองกับบทความของสุกานดา กลิ่นขจร, นรรัฐ รื่นกวี, (2559,15-16)  การประกอบอาชีพที่วา การกูหนี้นอกระบบ

เพื่อใชในการประกอบอาชีพ เปนสภาวะการเกิดหนี้นอกระบบ จากความจำเปนหรือความตองการเงินเพื่อนำไปใชในการ

ประกอบอาชีพ ผูกูขาดเงินทุนที่จะนำไปใชในการทำมาหากินจึงตองพึ่งพาเงินกูนอกระบบ การกูเงินเพื่อไปประกอบอาชีพอาจ

แบงเปนสาเหตุยอย ๆ ได ดังนี้ ไปทำงานตางประเทศ การลงทุนเพื่อแสวงหากำไร การกูหนี้นอกระบบเพื่อนำไปใชในการ

ลงทุน หรือหากำไรจากการลงทุน มักเปนการกูเงินเพื่อนำมาใชในการลงทุนในกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งโดยมุงหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุน หนี้ประเภทนี้เกิดจากความโลภ หรือตองการเงินโดยเห็นวาผลตอบแทน จากการลงทุนสูง ทำ

กิจการเปนการกูเงินมาเพื่อใชในการประกอบกิจการ หรือทำการคา การเปนหนี้ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในหลายแบบเชน การกู

เงินมาเพื่อทำการเกษตร เปนการกูเงินกูนอกระบบมาเพื่อใชในการทำการเกษตร การซื้อปุย ยาฆาแมลง หรือสิ่งของจำเปนใน

การทำการเกษตรอื่นๆ 

               การสำรวจผลกระทบของการเปนหนี้ ในชวงสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 พบวา สวนใหญมีผลกระทบใน

การดำเนินชีวิตคอนขางมาก ทั้งในการประกอบอาชีพ พฤติกรรมการใชจายที่เกิด การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปญหาดาน

การตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และรายไดที ่ลดลง จากเดิมที่เกษตรกรเคยขายผลผลิตไดในตลาดปกติ  ซึ่งสอดคลองกับ

บทความของสุชาดา ทรงบัญฑิต , (2563 , Online) ที่วาปญหาที่เกษตรกรไทยตองพบเจอในชวงสถานการณแพรระบาดของ

โควิด-19 พบวา สวนใหญมีปญหาดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ และรายไดที่ลดลง จากเดิมที่เกษตรกรเคยขายผลผลติได

ในตลาดปกติ แตในชวงสถานการณโควิด-19 ตลาดทั้งในประเทศและสงออกถูกปดตัว สงผลใหราคาผลผลิตตกต่ำลง ผลผลิต

จึงเกิดการเนาเสียหาย ทำใหเกิดผลขาดทุน นอกจากปญหาดานการตลาด ราคา และรายไดที ่ลดลงของเกษตรกรแลว 

เกษตรกรยังตองเจอผลกระทบตอปญหาหนี้สินเนื่องจากรายไดของเกษตรกรลดลง เกษตรกรที่มีหนี้สินมีงวดผอนชำระราย

เดือนและรายป จึงจำเปนที่จะตองยื่นขอพักชำระหนี้จากสถาบันการเงินตาง ๆ อีกทั้งยังมีรายไดไมเพียงพอตอรายจาย ทำให

หนี้ยังคงมีอยูและอาจกอหนี้จากสถาบันการเงินหรือหนี้นอกระบบเพื่อมาใชในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นมาอีกได 
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5.  สรุปผลการศึกษา 
 

        ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของการเปนหนี้จากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของเกษตรกร อำเภอ

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา ผลกระทบของการเปนหนี้ ผูศึกษาไดทบทวนเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับภาระหนี้สิน

ของเกษตรกร โดยไดศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิก

ในครัวเรือน รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน ศึกษาขอมูลดานการเปนหนี้ของเกษตรกร อำเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบดวย วัตถุประสงคในการเปนหนี้ ปริมาณในการเปนหนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ จำนวนภาระ

หนี้สินที่ตองชำระ แหลงกูยืมจากการเปนหนี้  

        ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดมีจำนวน 50 คน เปนเพศชาย 19 คน และเพศหญิง 31 คน สวนใหญมีอายุ        40 - 49 

ป จำนวน 15 คน สถานภาพ สวนใหญสมรม จำนวน 44 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ จำนวน 23 คน 

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน จำนวน 25 คน รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ 0 – 5,000 บาท จำนวน 30 คน รายจาย

เฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ 0 – 5,000 บาท จำนวน 24 คน วัตถุประสงคในการเปนหนี้ ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลวา กูเงิน

มาลงทุนทำการเกษตร จำนวน 44 คน สรางที่อยูอาศัย จำนวน 5คน เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน จำนวน 3 คน ใชจายเพื่อ

สุขภาพ/รักษาโรค จำนวน 3 คน ทำธุรกิจสวนตัว จำนวน 2 คน ปริมาณภาระหนี้สิน 50,000 – 100,000 บาท เปนสวนใหญ 

จำนวน 36 คน ระยะเวลาในการชำระหนี้ 1ป จำนวน 26 คน จำนวนภาระหนี้สินที่ตองชำระ 0 – 10,000 บาท จำนวน 40 

คน แหลงกูยืมจากการเปนหนี้ สหกรณออมทรัพย จำนวน 34 คน ซึ่งไดนำมาประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรปูทางสถิติ และ

ไดดำเนินการทุกอยางเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยอยางครบถวนสมบูรณจึงขอนา เสนอผลการศึกษาในบทนี้ในรูปแบบของการ

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและการนำเสนอขอเสนอแนะของผูดำเนินการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 

 ปจจัยที่มีความสำคัญกับภาระหนี้สินของเกษตรกรมากที่สุด คือ ปจจัยดานการบริหารและการจัดการ ซึ่งหนวยงานที่

มีสวนเกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการใหความรูและขอมูล ขาวสารที่ถูกตองในการบริหารจัดการการใชเงินของเกษตรกรที่

ทันสมัยและทันตอความตองการ เชน การจัดการอบรม และพัฒนาความรูอีกทั้งควรเนนการบูรณาการความรูที่สามารถ

นำไปใชไดจริงมากกวาการอบรมเพียงอยางเดียว เชน หลังจากการอบรมการออมของเกษตรกร มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน 

และมีการตรวจติดตามอยางเปนระบบ เปนตน 
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การประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

A Study of the Application of Job Order Costing Accounting Method of 

Kluay Goldsmith Shop in Wiang Sa District, Surat Thani Province 

 
อรอนงค คลายดวง0

1 

 Onanong Khlaiduang 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบบัญชีตนทนุงานส่ังทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  มี

วัตถุประสงคเพื่อการประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง ผลการวิจัยพบวาระบบบัญชีตนทุนงานส่ัง

ทำของรานกลวยชางทองมีการจำแนกตนทุนของงานสั่งทำตามเปนวัตถุดิบคือทองคำราคาขึ้นอยูกับราคาในตลาดในแตละวัน 

คาแรงงานและคาใชจายในการผลิตจะมีกระบวนการผลิตของงานสั่งทำที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับความตองการของลกูคา 

มีการใชบิลเงินสดที่เปรียบเสมือนบัตรงานส่ังทำเปนการบันทึกถึงตนทุนของงานส่ังทำแตละชนิด 

 

คำสำคัญ:ตนทุนงานส่ังทำ, ชางทำทอง 

 

Abstract 
A Study of the Application of Job Order Costing Accounting Method of Kluay Goldsmith Shop in 

Wiang Sa District, Surat Thani Province has an objective to apply the job order costing method to Kluay 

Goldsmith Shop’s. Kluay Goldsmith Shop has implemented the job order costing method in order to 

categorize the costs according to materials used. For gold, prices vary each day. For labor and manufacturing 

costs, it varies according to each customer’s request. Cash bills are also used, which serve as a job order 

cost sheet, recording costs of each job.   

 

Keywords: job order costing, goldsmith
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1. บทนำ 

 

       อาชีพชางทองเปนอาชีพที่อยูคูกับประเทศไทยเรามาตั้งแตยุคสมัยโบราณ ชางทองฝมือจะไดรับ การยอมรับจากราช

สำนัก คหบดี และคนทั่วไป อาชีพชางทองจึงเปนอาชีพที่ทำรายไดอยางงามมาตลอดและมีผูที่ทำอาชีพนี้กันอยูมากถึงขนาดที่

มีหมูบานที่เรียกกันวาหมูบานชางทองในกรุงศรีอยุธยา การทำทองคำโดยเฉพาะทองรูปพรรณใหไดลวดลายสวยงามวิจิตร

บรรจงและละเอียดนั้น เปนเรื่องของการสั่งสมฝมือและประสบการณตองอาศัยการถายทอดวิชาจากรุนสูรุน  มีความเปน

ศิลปะหรืองานชางอยางใดอยางหนึ่งมากนอยนั้นขึ้นอยูกับเจตนาความตั้งใจของผูประดิษฐสรางสรรคเครื่องประดับชิ้นนั้น

ออกมา แตปจจุบันอาชีพชางทองกลับหานอยคนที่จะทำอาชีพนี้อยางจริงจัง คนรุนใหมไมนิยมทำอาชีพชางทองตองทักษะที่

จำเปนในการเปนชางทองที่ประสบความสำเร็จนั้น  เกี่ยวของกับการประสานมือและตาอยางละเอียดสำหรับการทำงานกับ

เครื่องมือขนาดเล็กและการออกแบบที่ซับซอนความสามารถทางศิลปะและความรูสึกทางธุรกิจที่ดีในการติดตอกับตลาดและ

ลูกคา สวนที่ดีของบทบาทของชางทองโลหะก็คือการซอมเครื่องประดับ ซึ่งหมายความวาจำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีการ

ออกแบบเครื่องประดับเทคนิคการหลอและการประเมินคาสำหรับอัญมณีและคุณภาพทองคำในเครื่องประดับโบราณดวย  

ในขณะที่คนรุนเกาก็แกชราลงและไมสามารถทำอาชีพชางทองตอไปได เนื่องจากสายตาและรางกายที่ไมเอื้ออำนวย สาเหตุที่

อาชีพชางทอง เปนอาชีพที่กำลังจะหายไปจากเมืองไทยการจัดทำทองคำข 

 อาชีพชางทองถือเปนตนทุนงานสั่งทำเนื่องจากทางรานจะใหบริการตามคำสั่งของลูกคาเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคารายนั้นๆ  เนื่องจากลูกคาจะมีความตองการที่ไมเหมือนกัน การรับทำทองนั้นจะมีมูลคาทางจิตใจและมีมูลคาทาง

กายโดยทางรานกลวยชางทองใหบริการรับทำเครื่องประดับ แหวน สรอยคอ สรอยขอมือ อัดกรอบพระพลาสติก สแตนเลส 

กรอบทอง ตามแบบสั่งทำลูกคาจึงสามารถออกแบบไดตามที่ลูกคาตองการโดยการใหบริการนั้นจะระมัดระวังเนื่องจากตัว

สินคาจะมีราคาที่สูงมาก และมีความละเอียดในงานที่ไดรับจากลูกคา  

  ดังนั้น การศึกษาการประยุกตระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง สามารถนำขอมูลเพื่อการวางแผน

ธุรกิจ ควบคุมตนทุนตางๆในแตละงานสั่งทำ มีทำใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเปนแนวทางในการปรับปรุงในดาน

การใหบริหารตนทุนของสินคาใหมีความมั่งคงมากยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนในการผลิตและนำไปปรับใชใหเกิดประโยชนที่สูงสดุตอ

กิจการใหมากที่สุดตอรานกลวยชางทองเนื่องจากการวิจัยเปนการเจาะลึกในดานราคาของสินคาแตละชนิดวาจะมีตนทุนที่

แตกตางกันจึงควรปรับใชกับระบบตนทุนสั่งทำในการทำบัตรงานที่แสดงถึง คาวัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายตางๆ จะทำให

สะดวกตอการคำนวณราคาตนทุนของสินคาที่ลูกคาส่ังทำตามความตองการของลูกคา 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

    1. ทฤษฎีของตนทุนงานสั่งทำ 

     1.1. ลักษณะตนทุนงานสั่งทำ 

      1) การใชตนทุนงานสั่งทำ ตนทุนการใชตนทุนมีลักษณะการใชแตกตางกันการรวบรวมตนทุนงานสั่งทำจะจัดทำขึ้นตาม

การใชปจจัยผลิตในสินคาแตละชนิดเพื่อคำนวณตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตนทุนที่ใชจึงมีความแตกตางกันแลวแตชนิดและประเภท

ของการผลิตการรวบรวมตนทุนงานสั่งทำจัดทำโดยใชบัตรตนทุนงานส่ัง 2) บัตรตนทุนงานสั่งทำ บัตรตนทุนงานสั่งทำในการ

จัดทำงานสั่งทำตองมีบัตรตนทุนงานสั่งทำเพื่อแสดงรายละเอียดและการเคลื่อนไหวของการใชตนทุนผลิตสินคาแตละประเภท

บัตรตนทุนงานเก็บสะสมปจจัยผลิตตั้งแตเริ่มผลิตจนกระทั่งเสร็จเปนสินคาผลิตเสร็จ 3) บัญชีคุมยอด บัญชีคุมยอดเปนการใช

บัญชีแยกทั่วไปคุมยอดชวยใหการจัดเก็บขอมูลตนทุนไดชัดเจนขึ้นเพราะบัญชีคุมยอดแสดงยอดรวมของการใชตนทุนซึ่งมี

บัญชียอยประกอบการบันทึกบัญชีคุมยอดเชนบัญชีคุมยอดงานระหวางทำมีบัญชีบัตรตนทุนงานแตละงานเปนบัญชียอยบัญชี
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คุมยอดวัตถุดิบมีบัตรวัตถุดิบเปนบัญชียอย 4) การสรุปตนทุนการสรุปตนทุนผลิตของงานสั่งทำเปนการรวบรวมตนทุนผลิต

จากบัตรตนทุนงานที่ไดจัดทำขึ้นตั้งแตไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาการคำนวณตนทุนตอหนวยผลิตเปนการนำเอาตนทุนในตนทุน

มาหารดวยจำนวนหนวยที่ผลิตเสร็จ (มัลลิกา คงแกว, 2562)   

     1.2. ความหมายของงานสั่งทำ 

      ระบบตนทุนงานส่ังทำหมายถึงระบบบัญชีที่ใชในการสะสมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนผลิตของงานส่ังทำหรือสินคาที่มีการผลิต

เปนรุน ๆ โดยการบันทึกและสะสมตนทุนจะกระทำโดยแยกตามงานสั่งทำของลูกคาแตละรายหรือตามรุนและชนิดของสินคา

ที่ทำการผลิต (ดวงมณี โกมารทัต, 2559) และ ระบบตนทุนงานส่ังทำเปนระบบตนทุนที่จะคำนวณและสรุปตนทุนใน แตงานที่

แตกตางกันซึ่งโดยปกติการสั่งซื้อของลูกคาแตละรายมักจะมีลักษณะสินคาที่แตกตางกันไปและเมื่อกิจการผลิตเสร็จแลวจะมี

การแจงลูกคาใหมารับสินคาทันทีใหแกลูกคา (พรเทพ รัตนตรัยภพ, 2561, 149 )   

     1.3. บัตรตนทุนงานสั่งทำ 

      บัตรตนทุนงานสั่งทำเปนบัตรที่ใชรวบรวมขอมูลดตนทุนการผลิตสินคาซึ่ง ไดแก ตนทุนวัตถุดิบทางตรงตนทุนคาแรงงาน

ทางตรงและคาใชจายการผลิตของสินคาแตละชนิดโดยบัตรตนทุนงานจะใชสำหรับการผลิตเฉพาะงาน เชน งาน A จะมีบัตร

ตนทุนงานส่ิงทของงาน A เพื่อใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตนทุนที่เกิดขึ้นของงาน A ลักษณะการบันทึกขอมูลในบัตรตนทุนงานส่ัง

ทำเริ่มตนจากกิจการไดรับคำส่ังซื้อวัตถุดิบจากลูกคาและไดทำการเบิกวัตถุดิบมาใชในการผลิตสินคาก็จะทำการบันทึกวัตถุดิบ

ที่เบิกมาใชลงในบัตรตนทุนงานในสวนของวัตถุดิบเมื่อเกิดคาแรงงานที่ใชในการผลิตสินคาจะบันทึกคาแรงในบัตรตนทนุงานส่ัง

ทำและบันทึกคาใชจายการผลิตหากไมทราบคาใชจายที่แทจริงคาใชจายการผลิตอาจประมาณโดยใชคาใชจายการผลิตกอน

จากนั้นเมื่อผลิตเสร็จจะทำการรวมตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นของงานนั้นๆ (กรรณิกา บัวทองเรือง, 2561) 

2.การจำแนกตนทุนของงานสั่งทำ 

     การผลิตสินคานั้นตองมีตนทุนเกี่ยวของอยู 3 ชนิด คือ  ชนิดคือวัตถุดิบ ชนิดคือวัตถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และ

คาใชจายในการผลิตตนทุนแตละชนิดนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

     1) วัตถุดิบทางตรง ศัพทบัญชีไดใหความหมายของวัตถุดิบทางตรงไววา “มูลคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาโดยตรง

เปนสวนสำคัญที่สามารถคิดเขาเปนตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงาย” ดังนั้นวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบหลักของสินคา

สำเร็จรูปและสามารถวัดจำนวนหรือมูลคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาสำเร็จรูปแตละหนวยไดโดยไมยาก เชนถาเปน

วัตถุดิบทางตรงของการผลิตเส้ือสำเร็จรูปเพราะเปนสวนประกอบหลักของเส้ือและทราบจำนวนที่ตองใชในการผลิตไดแนนอน 

     2) แรงงานทางตรง บัญชีไดใหความหมายของแรงงานทางตรงหรือคาแรงงานทางตรงไววา “คาแรงงานที่ใชในการผลิต

สินคาโดยตรงและสามารถเขาเปนตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงาย” ดังนั้นแรงงานทางตรงจึงหมายถึงแรงงานที่ทำการผลิต

สินคานั้นโดยตรงและสามารถวัดปริมาณชั่วโมงแรงงานที่ใชในการผลิตสินคาสำเร็จรูปแตละหนวยไดโดยไมยากนักเชน ชาง

เย็บเปนแรงงานทางตรงของการผลิตเสื้อสำเร็จรูปเพราะเปนผูเย็บผาเขาเปนเสื้อตามแบบที่กำหนดและสามารถระบุไดวาการ

เย็บเส้ือที่สำเร็จ 1 ตัวนั้นใชเวลากี่ชั่วโมงอยูไดคาตอบแทนเปนรายตัว 

     3) คาใชจายในการผลิต ศัพทบัญชีไดใหความหมายของคาใชจายการผลิตไววา “คาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา 

แตไมรวมถึงคาวัตถุทางตรงและคาแรงงานทางตรง” คาใชจายการผลิตดึงหมายถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับการผลิตตางๆ ยกเวน

วัตถุทางตรงและแรงงานทางตรงคาใชจายการผลิต ไดแกวัตถุทางออมและแรงงานทางออม (นงลักษณ จิ๋วจู, 2559) 
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3.กระบวนการผลิตของงานสั่งทำ 

     การผลิตงานส่ังทำจะแบงเปนขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตของงานส่ังทำ 

ที่มา : (Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren,Srikant M. Datar and Madhav V. Rajan, 2558) 

วิจัยที่เก่ียวของ 

 วรัญญา แกววาน (2558) ไดศึกษาการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีและการคำนวณตนทุนการผลิตงาน

ปูนปนพญานาคบานแมเต๊ียะใตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนาระบบบัญชีสำหรับผูผลิต

งานปูนปนพญานาค ใหสามารถนำขอมูลบัญชีไปใชในการคำนวณตนทุนและวางแผนการดำเนินธุรกิจไดอยาง

เหมาะสม การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาโดยเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิดวยการจัดทางแบบสัมภาษณผูทีม่ี อาชีพปนรูป

งานปูนปนพญานาค จำนวน 7 ราย แลวนำขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่รอยละและ

คาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอระบบบัญชีที่ พัฒนา ในการคำนวณตนทุนการผลิตงานปูนปน

พญานาค 

  ญาตินันท ญาณหาร (2560) ไดศึกษาดานกระบวนการทำเครื่องทองแบบดังเดิม ดานการถายทอดความรูเชิง

ชาง ดานลวดลายและรูปแบบงานทองโบราณพานทอง 
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                      ภาพที่ 2 กรอบแนวคิด 

3. วิธีการศึกษา 
     การวิจัยเรื่องการประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎรธานีมี

รูปแบบการวิจัยในการดำเนินการวิจัยมีรูปแบบเชิงคุณภาพโดยผูใหขอมูลในการวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จำนวน 1 ราน  ไดแก รานกลวยชางทองอำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎรธานี โดยผูใหขอมูลหลัก 

ได แกนายวรรณะ คลายดวง เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง ใช

เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบวิเคราะหเอกสารและแบบสังเคราะหงานวิจัยในการจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิ  การเก็บรวบรวมขอมูล

ในปฐมภูมิเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ตามหลักการแนวคิดที่

เกี่ยวของกับการวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง ซึ่งเปนวิจัย

เชิงคุณภาพ                               

โดยแบงออกเปน 4 ตอนในการสัมภาษณดังนี้ ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ อายุ ที่อยู ชองทางการ

ติดตอกลับ ความเปนมาในการประกอบอาชีพทำทอง ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ และสถานที่ประกอบการตอนที่ 2  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.ทฤษฎีต้นทุนงานสั่งทำ 

 1. การใช้ต้นทุนของสินค้าท่ีผลิตของแต่ละงานท่ีมีความ

     แตกต่างกัน                                                                                              

 2. จัดทำบัตรงานส่ังทำแยกตามงานท่ีเกิดข้ึนก่อนหรือ

     หลัง                                                                                                

 3. ใช้บัญชีคุมยอดงานระหว่างทำเพียงบัญชีเดียว                                                                    

 4. เมื่อผลิตงานส่ังทำเสร็จจะนำบัตรต้นทุนงานของงาน

     นั้นมาสรุปต้นทุนผลิต                                                                           

    ท่ีมา: (ดวงมณี โกมารทัต, 2559, 104) 

 

2. การจำแนกต้นทุนของงานสั่งทำ 

 2.1 คุมยอดวัตถุดิบ                                                                                                 

  2.1.1 วัตถุดิบทางตรง เช่น ทองคำ, เงิน,  

          พลาสติก                                                                                                                                                                                                                                                         

  2.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม เช่น เพชร, พลอย    

          หัวกระเบน                                                                                                                                                                                        

  2.2 ค่าแรงงานทางตรง เช่น ค่าแรงงานในการผลิต 

  2.3 คุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า 

  
ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำของร้าน

กล้วยช่างทอง อําเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

กระบวนการผลิตของงานสั่งทำของร้านกล้วยช่างทอง 

 การห ลอมทอง 

 การชักลวดหรือการรีด  

 การข้ึนรูป 

 การสลักและการดุน  

  การถักหรือประสานกัน 
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ประเภทของผลิตภัณฑของงานสั่งทำ เชน กรอบพระเลี่ยมทอง แหวนนามสกุล และสรอยมือฝงพลอย ตอนที่3  ตนทุนและ

ราคาขายของผลิตภัณฑงานสั่งทำแตละประเภท ตอนที่4  กระบวนการผลิตของงานสั่งทำแตละประเภทและผูวิจัยนำแบบ

สัมภาษณผูใหขอมูลดวยตนเอง  การวิเคราะหขอมูลนำแบบสัมภาษณที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณและนำไปวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดรับจากแบบสัมภาษณตอนที่ 1 - 4 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  แลวสรุปเปนความ

เรียงโดยการเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี  

      การวิเคราะหขอมูล นำขอมูลที่ไดจากการออกแบบวิเคราะหเอกสารโดยอาศัยแนวคิดของสุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ (2555 

: 111) มีตารางกำหนดชื่อผูแตง เนื้อหาที่จะทำการวิเคราะห ในแตละประเด็นในหัวขอ    1) ความหมายของงานส่ังทำ 2) การ

จำแนกตนทุนของงานสั่งทำ 3) กระบวนการผลิตงานสั่งทำ  การสังเคราะหงานวิจัยโดยใชแบบสังเคราะหเนื้อหางานวิจัย โดย

ดัดแปลงมาจากแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ (2556 : 23) นำงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับตนทุนงานสั่งทำโดยนำผลที่

สังเคราะหมารวมเปนกระบวนการงานส่ังทำ  

     การสัมภาษณนำแบบสัมภาษณมาแยกประเภทเปนขอมูลลักษณะการประกอบการทำทอง  ขั้นตอนในการผลิตของราน

กลวยชางทอง  ตนทุนการผลิตงานส่ังทำนำมาสรุปผลเปนตนทุนงานส่ังทำ 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

1.ผลการศึกษา 

     จากวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิธีการคิดตนทุนงานสั่งทำและประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง 

อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี ไดทำการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเชิงสำรวจและ

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมผลการวิจยั  ไดผลการวิจัยดังนี้ 

     1. ผลการศึกษาเอกสารโดยการวิเคราะหเอกสารและการสังเคราะหงานวิจัย จากผลการศึกษาโดยการวิเคราะหและ

สังเคราะห ไดใหความหมายของงานสั่งทำหมายถึงระบบบัญชีที่ใชในการสะสมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนผลิตของงานสั่งทำหรือ

สินคาที่มีการผลิตเปนรุน ๆหรือเปนวิธีการบัญชีตนทุนอยางหนึ่ง ที่รวบรวมขอมูลตามประเภทของงาน สัญญาหรือคำสั่งผลิต

แตละงานไวตางหากจากกันลักษณะของสินคาที่ผลิตจะถูกกำหนดโดยลูกคาและจะดำเนินการผลิตก็ตอเมื่อไดรับคำสั่งซื้อจาก

ลูกคาตนทุนรวมของงานประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายโรงงาน การจำแนกตนทุนของงานสั่งทำ จะมีตนทุนที่

เกี่ยวของอยู 3 ชนิด ไดแก  1) วัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบหลักของสินคาสำเร็จรูปและสามารถวัดจำนวนหรือ

มูลคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาสำเร็จรูปแตละหนวยได เชน ทองคำ เพชร พลอย 2) แรงงานทางตรงแรงงานที่ทำการ

ผลิตสินคานั้นโดยตรงและสามารถวัดปริมาณชั่วโมงแรงงานที่ใชในการผลิตสินคาสำเร็จรูป เชน คาแรงงานชางแกะสลัก 

คาแรงงานชางขึ้นรูป 3) คาใชจายการผลิต คาใชจายอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน คาน้ำ คาไฟฟา โดยเปนการแยกตนทุน

ทำการคิดคำนวณตนทุนการผลิตแตละงานจะขึ้นอยูกับความตองของลูกคา 

      จากงานวิจัยที่เกี ่ยวของจะพบวาในการจำแนกตนทุนสามารถใชเครื ่องมือในกาวิจัยโดยใช แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณจากกลุมตัวอยาง มีการจำแนกตนทุน แลวนำผลที่ไดมาทำการคำนวณตนทุนในแตละชิ้นงานของรานกลวยชางทอง  

โดยการจำแนกตนทุนแตละประเภทอยางละเอียด  กระบวนการผลิตงานสั่งทำ เริ่มที่การคัดเลือกเนื้อทองจะตองใชทองคำ

เพื่อใหเนื้อทองสวย ชางที่ชำนาญจะแยกเนื้อทอง แตละชนิด จากนั้นจึงนำไปการหลอมทอง ตองใชความรอน เพื่อหลอม

ละลายทองใหเปนของเหลว แลวนำไปเทลงเบาเปนทองแทงขนาดเล็ก แลวนำไปรีดหรือตีใหมีลักษณะเปนแผนหรือวงกลม

ขนาดตางๆ ตามลักษณะงานที่จะทำเมื่อทองหลอมละลายจนกลายเปนของเหลวแลว  นำไปเทลงในแมพิมพแบบตางๆ  เมื่อ

ทองเย็นลงแลวก็นำชิ้นงานไปขึ้นรูปทรงตามแบบของตัวเรือนของชิ้นงานแลวนำมาสลักลายตามแบบที่ตองการขั้นตอนสุดทาย

คือการตกแตงเพิ่มเติม เชน การฝงเพชร ฝงพลอย และการชุบสีเพิ่ม 
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     2. ผลการศึกษาเชงิสำรวจ จากการสัมภาษณรานกลวยชางทอง ที่อยูตำบลบานสอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ดำเนินกิจการมา30 ปแลวโดยเปนอาชีพที่สืบสานมาจากพี่ชาย โดยมีสถานที่ในการประกอบธุรกิจ469/5 หมู 4 ตำบลบาน

สอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  จัดตั้งรานโดยมีการรับทำเครื่องประดับตามคำสั่งซื้อของลูกคาที่ตองการนาย

วรรณะ คลายดวง มีทักษะในการผลิตเครื่องประดับตามแบบส่ังทำของลูกคา โดยมีทักษะ คือ ความละเอียด ความออนโยนใน

การผลิตงานสั่งทำแตละชิ้นงานเปนการพัฒนาฝมือในงานชางทำทองใหมีทักษะมากยิ่งขึ้นโดยมีการผลิตเครื่องประดับตาม

รูปแบบของงานสั่งทำตามที่ลูกคาตองการ การทำกรอบพระเลี่ยมทอง แหวนนามสกุลฝงเพชร สรอยขอมือฝงหัวพลอย และ

รูปแบบอื่นๆตามที่ลูกคาตองการ   โดยมีบิลที่แทนบัตรตนทุนงานสั่งทำ ที่แสดงถึงรายละเอียดของแตละงานโดยมีมูลคาของ

ราคาของวัตถุดิบ คาแรงงานและคาใชจายการผลิต  ขั้นตอนในการผลิตของรานกลวยชางทอง 1) การหลอมทองการหลอม

ดวยความรอนใหเปนของเหลว   2) การชักลวดหรือการรีดนำทองที่ไดมาจากการหลอมทองเทในรางแมพิมพเปนแผนจากนั้น

นำเขาไปในเครื่องรีดทอง 3) การขึ้นรูปการขึ้นแบบของสินคา  4) การแกะสลัก นำไปการแกะสลักตามแบบที่ลูกคาตองการ  

5) การตกแตงเพิ่มเติมตามแบบที่ลูกคาส่ังทำนำขัดและนำมาชุบเพื่อเพิ่มสี  

     3. การรวบรวมผลการวิจัย ตนทุนงานสั่งทำหมายถึงระบบบัญชีที่ใชในการสะสมขอมูลเกี่ยวกับตนทุนผลิตของงานสั่งทำ

หรือสินคาที่มีการผลิตเปนรุน ๆหรือเปนวิธีการบัญชีตนทุนอยางหนึ่ง ที่รวบรวมขอมูลตามประเภทของงาน การดำเนินการ

ผลิตก็ตอเมื่อไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาตนทุนรวมของงานประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายโรงงาน  ขั้นตอนผลิตจะ

ขึ้นอยูกับรูปแบบหรือความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการหลอมทอง การชักลวดหรือการรีด   การขึ้นรูป  การแกะสลัก 

และการตกแตงเพิ่มเติมตามแบบที่ลูกคาสั่ง  ผลิตภัณฑทั้ง    3 ชนิด ประกอบดวยกรอบพระเลี่ยมทองมีตนทุนทั้งสิ้น 7,027 

บาทตอชิ้น แหวนนามสกุลฝงเพชรมีตนทุนทั้งส้ิน 14,212 บาทและสรอยขอมือฝงหัวพลอยตนทุนทั้งส้ิน 30,652 บาทตอชิ้น       

2.อภิปรายผลการวิจัย 

     จากผลการวิจัยระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะของงาน

ส่ังทำที่สอดคลองกับบทความของงานวิจัย พิจิตรา แชมมณี และ รัตติยา วิลัยปาน. (2558). การประยุกตใชระบบบัญชีตนทุน

งานสั่งทำ กรณีศึกษา บริษัท ฟวชั่น อินดัสตรีย จำกัด พบวาตนทุนงานสั่งทำเปนระบบบัญชีที่ใชในการรวบรวมสะสมขอมูล

ตนทุนการผลิตสินคาของกิจการที่ผลิตสินคาตามคำส่ังของลูกคากลาวคือกิจการจะรับงานจากลูกคาเปนรายๆไปแตละรายจะมี

คำส่ังซื้อที่แตกตางกันกิจการจะทำการผลิตสินคาเปนรุนๆสินคาแตละรุนมีเอกลักษณและเปนลักษณะพิเศษที่แตกตางกันไปยัง

สอดคลองกับบทความของ (พรเทพ รัตนตรัยภพ, 2561, 149 )โดยกลาววาระบบตนทุนงานส่ังทำเปนระบบตนทนุที่จะคำนวณ

และสรุปตนทุนในแตละงานที่แตกตางกันซึ่งโดยปกติการสั่งซื้อของลูกคาแตละรายมักจะมีลักษณะสินคาที่แตกตางกันไปและ

เมื่อกิจการผลิตเสร็จแลวจะมีการแจงลูกคาใหมารับสินคาทันทีใหแกลูกคา และสอดคลองกับบทความของ (มัลลิกา คงแกว, 

2562, 138) ที่กลาวถึงระบบตนทุนของงานสั่งทำ 1) การใชตนทุนงานสั่งทำ ตนทุนการใชตนทุนมีลักษณะการใชแตกตางกัน

การรวบรวมตนทุนงานสั่งทำจะจัดทำขึ้นตามการใชปจจัยผลิตในสินคาแตละชนิดเพื่อคำนวณตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตนทุนที่ใชจึง

มีความแตกตางกันแลวแตชนิดและประเภทของการผลิตการรวบรวมตนทุนงานสั่งทำจัดทำโดยใชบัตรตนทุนงานสั่ง 2) บัตร

ตนทุนงานสั่งทำ บัตรตนทุนงานสั่งทำการจัดทำงานสั่งทำตองมีบัตรตนทุนงานสั่งทำเพื่อแสดงรายละเอียดและการเคลื่อนไหว

ของการใชตนทนุผลิตสินคาแตละประเภทบัตรตนทุนงานเกบ็สะสมปจจัยผลิตตั้งแตเริม่ผลิตจนกระทั่งเสร็จเปนสินคาผลิตเสรจ็ 

3) บัญชีคุมยอด บัญชีคุมยอดเปนการใชบัญชีแยกทั่วไปคุมยอดชวยใหการจัดเก็บขอมูลตนทุนไดชัดเจนขึ้นเพราะบัญชีคุมยอด

แสดงยอดรวมของการใชตนทุนซึ่งมีบัญชียอยประกอบการบันทึกบัญชีคุมยอดเชนบัญชีคุมยอดงานระหวางทำมีบัญชีบัตร

ตนทุนงานแตละงานเปนบัญชียอยบัญชีคุมยอดวัตถุดิบมีบัตรวัตถุดิบเปนบัญชียอย 4) การสรุปตนทุนการสรุปตนทุนผลิตของ

งานสั่งทำเปนการรวบรวมตนทุนผลิตจากบัตรตนทุนงานที่ไดจัดทำขึ้นตั้งแตไดรับคำสั่งซื้อจากลูกคาการคำนวณตนทุนตอ

หนวยผลิตเปนการนำเอาตนทุนในตนทุนมาหารดวยจำนวนหนวยที่ผลิตเสร็จ 
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     การจำแนกตนทุนการผลิตมีตนทุนที่เกี่ยวของ 3 ชนิด คือ จะประกอบดวยวัตถุดิบทางตรงโดย การผลิตของรานกลวยบ

ชางทองจะใช ทองคำ เงิน หรือพลาสติก ในการผลิตสรอยคอ สรอยขอมือ แหวนทอง หรือทำกรอบพระ และมีวัตถุดิบ

ทางออม เชน เพชร พลอย หรือหัวกระเบนตามที่ลูกคาตองการ คาแรงงานทางตรงจะเปนคาแรงงานในผลิตแตละงานสั่งทำ

ตามที่ลูกคาสั่ง และคาใชจายการผลิต เชน คาน้ำ คาไฟฟา  โดยเปนการแยกตนทุนสอดคลองกับความของ (นงลักษณ จิ๋วจู, 

2559) ซึ่งกลาววา การผลิตสินคานั้นตองมีตนทุนเกี่ยวของอยู 3 ชนิด คือ  ชนิดคือวัตถุดิบ ชนิดคือวัตถุดิบทางตรง แรงงาน

ทางตรง และคาใชจายใน    การผลิตตนทุนแตละชนิด  1) วัตถุดิบทางตรง ศัพทบัญชีไดใหความหมายของวัตถุดิบทางตรงไว

วา “มูลคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาโดยตรงเปนสวนสำคัญที่สามารถคิดเขาเปนตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงาย” 

ดังนั้นวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบหลักของสินคาสำเร็จรูปและสามารถวัดจำนวนหรือมูลคาของวัตถุดิบที่ใชใน       การผลิต

สินคาสำเร็จรูปแตละหนวยไดโดยไมยาก เชนถาเปนวัตถุดิบทางตรงของการผลิตเสื้อสำเร็จรูปเพราะเปนสวนประกอบหลัก

ของเสื้อและทราบจำนวนที่ตองใชในการผลิตไดแนนอน 2) แรงงานทางตรง บัญชีไดใหความหมายของแรงงานทางตรงหรือ

คาแรงงานทางตรงไววา “คาแรงงานที่ใชในการผลิตสินคาโดยตรงและสามารถเขาเปนตนทุนของหนวยที่ผลิตไดโดยงาย” 

ดังนั้นแรงงานทางตรงจึงหมายถึงแรงงานที่ทำการผลิตสินคานั้นโดยตรงและสามารถวัดปริมาณชั่วโมงแรงงานที่ใชในการผลิต

สินคาสำเร็จรูปแตละหนวยไดโดยไมยากนักเชน ชางเย็บเปนแรงงานทางตรงของการผลิตเสื้อสำเร็จรูปเพราะเปนผูเย็บผาเขา

เปนเสื้อตามแบบที่กำหนดและสามารถระบุไดวาการเย็บเสื้อที่สำเร็จ 1 ตัวนั้นใชเวลากี่ชั่วโมงอยูไดคาตอบแทนเปนรายตัว 3) 

คาใชจายในการผลิต ศัพทบัญชีไดใหความหมายของคาใชจายการผลิตไววา “คาใชจายในสวนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา แตไม

รวมถึงคาวัตถุทางตรงและคาแรงงานทางตรง” คาใชจายการผลิตดึงหมายถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับ      การผลิตตางๆ ยกเวน

วัตถุทางตรงและแรงงานทางตรงคาใชจายการผลิต  

     กระบวนการผลิตของงานสั่งทำขั้นตอนการซื้อทองคำแทงมาเขากระบวนการผลิตนำมารีดเปนซี่เล็กๆตามลวดลายและ

ขนาดที่ลูกคาสั่งมา ในระหวางที่รีดก็ตองนำทองเผาเปนระยะๆ เพื่อใหทองออนตัว แลวคอยมารีดใหมทำทองรูปพรรณก็คือ

การขึ้นรูป ซึ่งการขึ้นรูป สลักลาย นำชิ้นงานชิ้นเล็กๆ เหลานั้นมารอยเชื่อมประสานใหเปนทองเสนเดียวกันโดยใชน้ำยา

ประสานกันนำมาประกอบกันตามแบบความตองการของลูกคาสอดคลองกับบทความของ (Alnoor Bhimani, Charles T. 

Horngren,Srikant M. Datar and Madhav V. Rajan, 2558) โดยกลาววา การผลิตงานสั่งทำจะแบงเปนขั้นตอนดังนี้ การ

ซื้อวัตถุดิบและปจจัยการผลิตอื่น  นำเขากระบวนการดำเนินการผลิต การผลิตดำเนินงานเปนสินคาสำเร็จรูป และการขาย

สินคาสำเร็จรูป 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

1.สรุปผลวิจัย 

      จากการศึกษาประยุกตใชระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำของรานกลวยชางทองสรุปองคประกอบการดำเนินงานของราน

กลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 1. การจำแนกตนทุนของรานกลวยชางทอง จะมีการจำแนกที่

สามารถบอกไดวาจะมีตนทุนใดบางที่ทำการผลิตสินคาของแตละชนิดของงานสั่งทำโดยตนทุนแตละชนิดจะขึ้นอยูกับความ

ตองการของลูกคานั้นเอง โดยคิดเปนตนทุนตอชิ้นงาน 2. รูปแบบของงานสั่งทำของรานกลวยชางทองที่มีความตองการของ

ลูกคา คือทำกรอบพระเลี่ยมทอง แหวนนามสกุลฝงเพชร สรอยขอมือฝงหัวพลอย และรูปแบบอื่นๆตามที่ลูกคาตองการ 3. 

ขั้นตอนผลิตของรานกลวยชางทองจะขึ้นอยูกับรูปแบบหรือความตองการของลูกคา โดยมีขั้นตอนการหลอมทอง การชักลวด

หรือการรีด   การขึ้นรูป  การแกะสลัก และการตกแตงเพิ่มเติมตามแบบที่ลูกคาสั่ง ตนทุนการผลิต  ผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด 

ประกอบดวยกรอบพระเลี่ยมทอง  แหวนนามสกุลฝงเพชร  สรอยขอมือฝงหัวพลอย  มีการจำแนกและเกิดตนทุนในการผลิต

ดังนี้   กรอบพระเลี่ยมทอง จำแนกตนทุนของวัตถุดิบจะมีราคาที่สูงแตจะขึ้นกับความตองการของลูกคาวาจะทำชิ้นงานใช
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ทองคำเทาไร เมื่อเราใชทองคำจำนวนมากมูลคาของชิ้นงานก็จะมีราคาสูงขึ้นไปดวยโดยแสดงตนทุนของสินคาแตละชนิดตาม

ตารางดั้งตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงตนทุนของสินคาแตละชนิด 

 

2. ขอเสนอแนะ 

     จากขอมูลของการประยุกตใชระบบบัญชีตนทนุงานส่ังทำของรานกลวยชางทอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ควร

ไดนำผลการวิจัยไปปรับใชในดานของการบันทึกตนทุนของงานสั่งทำแตละชนิดของราน โดยมีการจัดทำบัตรงานสั่งทำเพื่อ

สะดวกตอการคิดตนทุนงานส่ังทำแตละชนิด 
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อิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา และคุณคาตราสินคาทีมี่ผลตอความต้ังใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูทีต่องการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กรณีศึกษา บริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด 

The Influence of Brand Personality and Brand Equity That Affect the 

Willingness to Use Real Estate Brokerage Services for Those Who Want to Sell 

Real Estate in Bangkok and Its Vicinity: The Case of Estate Corner Co., Ltd. 

 
อริยา ศลิประเสริฐ0

1 และ นภวรรณ คณานรุักษ12 

Ariya Sinprasert and Napawan Kananurak 

  

บทคัดยอ 
     การศึกษาเรื ่องอิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา และคุณคาตราสินคาที ่มีผลตอความตั ้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพย ในเกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษัท เอสเตท คอรน

เนอร จำกัด งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินคาและคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใช

บริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู ที ่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช

แบบสอบถามออนไลนในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางที่มีอายุ  20 ปขึ้นไป ที่เคยใชบริการฝากขายอสังหาริมทรัพยกับ

บริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด ผลการวิจัยพบวา บุคลิกภาพตราสินคา ไดแก ดานความตื่นเตน ความซับซอน และความ

หาวหาญ มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย และในสวนคุณคาตราสินคา ไดแก การรับรูในตราสินคา การ

รับรูคุณภาพ และความภักดีตอตราสินคา มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย  

 
คำสำคัญ: บุคลิกภาพตราสินคา, คุณคาตราสินคา, การตั้งใจใชบริการ, อสังหาริมทรัพย, นายหนาอสังหาริมทรัพย 

 

Abstract 
     Influence of brand personality and brand equity of this study is to explore the intention and value of  

real estate agents in Bangkok and surrounding areas. brand equity of this study is to: brand equity of this 

study is to study the personality and value of products, which affect the intention of real estate agents to 

sell real estate. An online questionnaire to collect data from samples over the age of 20. The results of 

this study show that the brand personality is excited and excited. The complexity and intensity of products 

affect the intention to use real estate brokerage services and the perception of product value. Quality 

awareness and loyalty affect the willingness to use real estate brokerage services 

 

Keywords: Brand Personality, Brand Equity, Service Intention, Real Estate, Real Estate Broker 

1 นิสิตปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ. กรุงเทพฯ 10290 email: ariya54124@gmail.com 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จ.กรุงเทพฯ 10290 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2309



1. บทนำ 

 

     จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คอนขางรุนแรงสงผลทำใหภาพรวมของ

เศรษฐกิจไทยในป 64 เกิดการชะลอตัว และสงผลกระทบทำใหยอดขายของตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2562 - 2563 มีมูลคา

ที่ต่ำกวาคาเฉล่ีย 5 ป และในสวนตลาดบานมือสองของไทยปจจุบันเปนตลาดที่มีขนาดใหญ มีมูลคาเฉลี่ยเดือนละ 842,253 

ลานบาท มีอัตราขยายตัวขึ้นมา 15.4% ปจจุบันการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดมีการขยายตัวขึ้น ไดแก ธุรกิจที่ดิน บาน

มือหนึ่งหรือบานมือสอง ซึ่งในการซื้อขายนั้นไมได มีเพียงผูซื้อและผูขายเทานั้น แตยังมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของดวยนั้นก็

คือ “นายหนาอสังหาริมทรัพย” 

     ปจจุบันตลาดนายหนาอสังหาริมทรัพย มีคู แขงขันเยอะทั้งในรูปแบบบริษัท และนายหนาแบบอิสระ และบวกกับ

สถานการณโควิด-19 ทำใหคนสวนใหญหันมาทำอาชีพที่2 และอาชีพที่ 3 จึงทำใหอาชีพนายหนาอสังหาริมทรัพยไดรับความ

สนใจมากขึ้น  ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงทำใหบริษัทนายหนาอสังหาริมทรัพยเดิมตองปรับตัวเพื่อใหยังสามารถครองสวน

แบงการตลาดไวได ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา บริษัท เอสเตท คอนเนอร จำกัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการใหบริการรับฝาก 

ซื้อขาย เชา อสังหาริมทรัพยทุกประเภท โดยมีทีมงาน   มืออาชีพ ที่มีความรูและประสบการณการทำงานยาวนานสูงสุด 

มากกวา 18 ปโดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตราสินคาและคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตั้งใจ

ใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประโยชนที่คาด

วาจะไดรับ คือ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด และวางกลยุทธเชิงบริหารสำหรับผูที ่ประกอบอาชีพนายหนา

อสังหาริมทรัพย และผูที่สนใจทำธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพย 

    

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพตราสินคา (Brand Personality) 

 

     Aaker, 1997 (อางอิงใน สาธิกา พูลคลองตัน, 2562) ไดกลาวไววา บุคลิกภาพตราสินคาเปนชุดขอมูลของคุณลักษณะตาง 

ๆ ของมนุษยที่มีความสัมพันธกับตราสินคา โดยแบงลักษณะบุคลิกภาพออกมาได 5 ลักษณะ เพื่อใหเชื่อมโยงกับตราสินคา

ประเภทตางๆ ไดแก ความตื่นเตน, ความจริงใจ, ความสามารถ, ความซับซอน, และความหาวหาญ 

     นอกจากนี้บุคลิกภาพตราสินคา หมายถึง ลักษณะที่โดดเดนของตราสินคาซึ ่งเปรียบเสมือนลักษณะของมนุษยหรือ

สิ่งมีชีวิต โดยสามารถนำมากำหนดหรือสรางบุคลิกใหออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ตื่นเตน, สนุกสนาน, ทาทาย เปนตน ซึ่งใน

การสรางบุคลิกภาพตราสินคาขึ้นมานั้น เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรู เขาใจในตราสินคาประเภทนั้นๆ และหากมีการพูดถึงตรา

สินคานั้นก็จะทำใหผูบริโภคนึกถึงบุคลิกภาพของตราสินคาประเภทนั้น ๆ ขึ้นมาภายในจิตใจและเปนแนวทางตามที่นักการ

ตลาดไดกำหนดไว (ชุติกาญจน ศรีวิบูลย และคณะ, 2554) 

      

2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 

      

     Aaker, 1996 (อางอิงใน ประภัสรา อาษาสะนา และ เพ็ญศรี เจริญวานิช, 2563) ไดกลาวไววา คุณคาตราสินคานั้น

เปรียบเสมือนสินทรัพยขององคกร ที่มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยง ชื่อ สัญลักษณของตราสินคา ซึ่งอาจเปนการเพิ่มหรือลด

คุณคาของตัวสินคาหรือบริการที่มีอยูขององคกร ดังนั้นรายไดขององคกรที่เกิดจากการสรางคุณคาของตราสินคานั้นจะบงบอก

ถึงศักยภาพทางดานการเงินขององคกร และรวมถึงสวนแบงทางการตลาดที่องคกรไดมุงไปยังผูบริโภคในดานของพฤติกรรม
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และดานความเขาใจของตราสินคาโดยคุณคาตราสินคา  จะประกอบดวย ดานการรับรูถึงตราสินคา, ดานการรับรูในคุณภาพ, 

ดานการเชื่อมโยง กับตราสินคา และดานความจงรักภักดีตอสินคา    

 1. ดานการรับรู ถึงตราสินคา (Brand Awareness) หมายถึง ผู บริโภคสามารถรับรู ไดวาสินคาแตละแบรนด มีความ

แตกตางกันอยางไร และหากผูบริโภคตองการศึกษาประเภทของสินคาชนิดใดและนึกถึงสินคาประเภทนั้นขึ้นมาอาจเรียกวา

เปนการรับรูถึงตราสินคา ซึ่งสามารถแบงประเภทของการรับรูตราสินคาไดดังนี้ ตราสินคา  ที่ถูกพูดถึงในระดับตนๆ เรียกวา 

“Top  of Mind” ตราสินคาที่ถูกพูดถึงแตไมมีคนแนะนำ เรียกวา “Brand recall” และเมื่อผูบริโภคหาขอมูลของสินคาแลว

นึกถึงตราสินคานั้นๆขึ้นมา คือ ตราสินคาที่อยูในลำดับ เรียกวา “Brand Recognition” และหากเปนสินคาที่ผูบริโภคไม

ตระหนักรู หรือเปนกลุมสินคาที่ไมถูกพูดถึง เรียกวา Unaware 

 2. การรับรูในคุณภาพ (Perceived Quality) หมายถึง กระบวนการที่ผูบริโภคคัดเลือกหรือเปรียบเทียบผานการรับรูใน

คุณคาที่เกิดจากความคิดของผูบริโภคที่รับรูสินคาของแตละประเภทและแตละแบรนดมีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งการรับรู

นั้นจะเกิดจากที่ผูบริโภคเคยซื้อหรือใชสินคานั้นมากอน หรืออาจจะไมเคยซื้อแตรูจักและไดยินชื่อหรือแบรนดนั้นมาจากส่ือ

ตางๆ และในดานการตัดสินใจของผูบริโภคที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่เปนแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึง การรับรูคุณภาพ

ของสินคาที ่มีคุณภาพสูงจะเชื ่อมโยงจากประสบการณของการซื ้อสินคาหรือใชบริการที ่ดี  ดังนั ้นหากมีการระบุหรือ

กำหนดการรับรูในคุณภาพและสวนประสมของคุณคาตราสินคาใหมีความแตกตางและมีจุดแข็งที่เหนือกวาคูแขง ซึ่งจากการ

รับรูตราสินคาที่มีระดับสูงจะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อหรือเลือกตราสินคานั้น และการรับรูคุณภาพของสินคาจะ

เปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา 

 3. การเชื่อมโยงกับตราสินคา (Brand Associations)  หมายถึง การสื่อสารถึงบุคลิกและลักษณะของ ตราสินคาเพื่อใหอยู

ในความคิดและอยูในความทรงจำของผูบริโภค ซึ่งอาจเกิดจากแนวความคิด ความรูสึก การรับรู ทัศนคติ ภาพลักษณ และจาก

ประสบการณจากการซื้อสินคาหรือบริการนั้นๆ ที่เกี่ยวกับตราสินคาที่ผูบริโภคเคยไดรับ การเชื่อมโยงกับตราสินคานั้นจะ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจในการรับรูของผูบริโภคเปนอยางมาก   เพราะผูบริโภคแตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกันออกไป 

และยังเปนการส่ือสารชวยใหตราสินคานั้นมีชื่อเสียง หรืออาจกลาวไดวา การเชื่อมโยงตราสินคาทำใหภาพลักษณของตรา

สินคาอยูในความคิด ความทรงจำและทำใหลูกคาจดจำของตราสินคาอีกดวย (Keller, 2003) 

 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) หมายถึง ความภักดีและมีทัศนคติเชิงบวกของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาใน

ดานของพฤติกรรมของผูบริโภค และไมเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาหรือบริการของแบรนดอื่น ซึ่งหากองคกรใดที่มีผู บริโภคมี

พฤติกรรมซื้อสินคาหรือบริการซ้ำๆไมเปลี่ยนใจไปหาแบรนดอื่นเลยยอมสงผลดีใหกับองคกรนั้นมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น อาจ

กลาวไดวา ความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาจะชี้ใหเห็นจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการซื้อสินคาซ้ำ ๆ แมวา

ผูบริโภคจะมีทางเลือกอื่นก็ตามและในความจงรักภักดีของผูบริโภคนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับแนวโนมของ

ผูบริโภคที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาแตตัวสินคาและบริการนั้นไมไดเปล่ียนตาม (Kopp, 2019) 

 

2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจใชบริการ (Decision Making in Services) 

 

 Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane (2012) ไดกลาววา โดยทั่วไปผูบริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินคา

อยู 5 ขั ้นตอน ไดแก ความตองการที่ไดรับจากการกระตุนหรือการรับรู ถึงความตองการ (Need arousal or Problem 

recognition) การแสวงหาขอมูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจ

ซื้อ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase behavior) โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้ 
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รูปที่ 1  โมเดล 5 ขั้นตอนในดานกระบวนการตดัสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

ที่มา : Kotler, Philip and Keller, Kevin Lane., 2012. Marketing Management, p.188 

 

2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการต้ังใจใชบริการ 

 

 ความตั้งใจ (Intention) คือ การมีความสนใจอยางตั้งใจตอสิ่งนั้น ซึ่งเปนการตัดสินใจที่จะ เลือกหรือกระทำ   ในวิธีใดวิธี

หนึ่งตอส่ิงนั้นๆ  มีความตั้งใจและเปาหมายที่ชัดเจนตอส่ิงที่ปรารถนาแลว แสดงออกตามทัศนคติหรือความเชื่อตอส่ิงนั้น 

 Engel, Blackwell and Miniard ,1995 (อางใน อรวรรณ นิยมมั่งมี, 2562) ไดกลาววา หากอธิบายจากแบบจำลองของ

การตัดสินใจนั้น ในดานของความตั้งใจซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการซื้อและมักจะมีการศึกษา ถึงความตั้งใจซื้อ ในกรณีที่มีการ

ออกสินคาหรือบริการใหมๆ โดยหากมีการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจ ที่จะซื้อนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองทำความ

เขาใจกับปจจัยตางๆ ที่จะใชเปนเกณฑกำหนดของความตั้งใจซื้อหรือใชบริการของผูบริโภค ทั้งนี้ไมวาจะเปนปจจัยที่มาจากตัว

บุคคล หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนการกระตุนของปจจัยที่มาจากแตละบุคคล ไดแก ลักษณะบุคลิกภาพของผูบริโภคในแตละคน ซึ่ง

ไมสามารถควบคุมไดอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ดานความตองการ แรงจูงใจ ทัศนคติ การรับรู ขาวสารจากการ

ประชาสัมพันธ ความรูและความสามารถในการปรับตัว และในสวนปจจัยที่เปนตัวกระตุนนั้น จะตองทำการศึกษาถึงลักษณะ

ของตัวกระตุน เชน ขนาด สี หรือการเปรียบเทียบกับสินคาชนิดอื่นๆ รวมถึงความแปลกใหมของสินคาและบริการ ซึ่งปจจัย

เหลานี้เปนส่ิงที่เราสามารถควบคุมและกำหนดขึ้นมาเองได เพื่อนำมาปรับใช และกำหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อดึงดูดความ

สนใจและกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจในการรับขอมูล และมีทัศนคติเชิงบวกในการเปดรับขอมูล ขาวสารและการโฆษณา 
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2.5 กรอบแนวคดิ 
 

 
 

3. วิธีการศึกษา 

 

 อิทธิพลของบุคลิกภาพตราสินคา และคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่

ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดกำหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ ผูบริโภคที่เคยใชบริการฝากขายอสังหาริมทรัพยกับบริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด เพศชาย และหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคที่เคยใชบริการในการฝากขาย

อสังหาริมทรัพยกับ บริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด อยางนอย 1 ครั้ง โดยเฉลี่ยจำนวนเดือนละ 150 คน จะไดจำนวน

ประชากรสูงสุด 1,800 คน (ขอมูลผูใชบริการฝากขายอสังหาริมทรัพย ป 2564) ซึ่งจากการใชเกณฑตารางสำเร็จรูปในการ

กำหนดกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970) ไดระบุวา ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะตองใชกลุมตัวอยาง 317 คน           

ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบงเปนทั้งหมด 5 สวน ไดแก  

      สวนที่ 1 เปนคำถามที่ใชเพื่อคัดกรองกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ถูกตอง และเหมาะสมกับ กลุมตัวอยางของ

งานวิจัยในครั้งนี้ โดยใชคำถามเพื่อการคัดเลือก (Screening question) 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคา เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตราสินคา ที่แสดงถึง ความ

จริงใจ, ความสามารถ, ความตื่นเตน, ความหาวหาญ (ที่มาของแบบสอบถาม อางอิงจากสาธิกา พูลคลองตัน, 2562) และ

ความซับซอน (ที่มาของแบบสอบถาม อางอิงจากพัชริตา สุภาพันธ, 2557) 

 สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยเปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณคาตราสินคา “ESTATE  CORNER  AGENCY” ของบริษัท เอสเตท คอรนเนอร จำกัด ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน  

ไดแก การรับรูในตราสินคา (ที่มาของแบบสอบถาม อางอิงจากสาธิกา พูลคลองตัน, 2562) ดานการรับรูคุณภาพ (ที่มาของ
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แบบสอบถาม อางอิงจากมีนา อองบางนอย,2553 และ ณัฐกิตติ์ ศรีปญญาวิชญ, 2559) การเชื่อมโยงกับตราสินคา (ที่มาของ

แบบสอบถาม อางอิงจาก สาธิกา พูลคลองตัน, 2562) และความภักดีตอตราสินคา (ที่มาของแบบสอบถาม อางอิงจากนฤชร 

ภูเกาลวน, 2563) 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย บริษัท เอสเตท 

คอรนเนอร จำกัด  (ที่มาของแบบสอบถาม อางอิงจากนฤชร ภูเกาลวน, 2563) 

 สวนที่ 5 คำถามสำหรับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแบบสอบถามสวนนี้เปนชุดคำถามที่เกี่ยวของ กับขอมูล

ประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนผานชองทาง Social Media ไลน (LINE) อีเมล (E-mail) 

จำนวน 317 ชุด และทำการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อใชในการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยหาความสัมพันธของบุคลิกภาพตราสินคาและคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอการตัดสินใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนจำนวน

รอยละ 53.6 เพศชาย 46.4 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวงระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 67.2 มี

ระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 86.1 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 166 คน รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูที่ 35,001 – 45,000 บาท บาท คิดเปนรอยละ 41.3 

     สมมติฐานที่ 1 : บุคลิกภาพตราสินคา ประกอบดวย ความจริงใจ ความตื่นเตน ความสามารถ ความซับซอน ความหาว

หาญ มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 
  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงคาสัมประสิทธการถดถอย (Coefficients) ดานบุคลิกภาพตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจ  ใชบริการ

นายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model 

 

 B Std. 

 Error 

Beta   

1 (Constant) 

ความจริงใจ (x1) 

ความตื่นเตน (x2) 

ความสามารถ (x3) 

ความซับซอน (x4) 

ความหาวหาญ (x5) 

.891 

.091 

.277 

.049 

.216 

.136 

.165 

.051 

.057 

.054 

.044 

.032 

 

.096 

.309 

.053 

.260 

.194 

5.385 

1.772 

4.865 

.909 

4.856 

4.284 

.000 

.077 

.000 

.364 

.000 

.000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติ (α) ทีร่ะดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 1 พบวาบุคลิกภาพตราสินคามีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของ ผูที่ตองการขาย

อสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Y) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 

ดานความตื่นเตน ความซับซอน และความหาวหาญ โดยเรียงลำดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก ดานความตื่นเตน (β 

= 0.309) ดานความซับซอน (β = 0.260) ความหาวหาญ (β = 0.194) ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาบคุลิกภาพตราสินคา ดาน

ความตื ่นเตน สงผลตอความตั ้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู ท ี ่ต องการขายอสังหาริมทรัพยในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากที่สุด  

     สมมติฐานที่ 2 : คุณคาตราสินคา ประกอบดวย การรับรูในตราสินคา การรับรูคุณภาพ การเชื่อมโยงกับตราสินคา และ

ความภักดีตอตราสินคา มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขต

กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาสัมประสิทธการถดถอย (Coefficients) ดานคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

     จากตารางที ่ 2 พบวาคุณคาตราสินคามีผลตอความตั ้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู ที ่ตองการขาย

อสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Y) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 4 ดาน ไดแก 

การรับรูในตราสินคา การรับรูคุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา โดยเรียงลำดับคาอิทธิพลจากมาก

ไปหานอย ไดแก ความภักดีตอตราสินคา (β = 0.311) การรับรูคุณภาพ  (β = 0.267) การรับรูในตราสินคา (β = 0.220) 

ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาคุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา สงผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย

ของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากที่สุด 
 

อภิปรายผลของการศึกษา 

 ขอมูลคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคา 

 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย โดยรวม

ทั้งหมดอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ ดานความจริงใจ พบวา ทานรูสึกวา

แบรนด ESTATE CORNER AGENCY ที่ทานเลือกใชบริการมีความสดใส ซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.23 (S.D. = 0.762) ดานความ

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Model 

 

 B Std. 

 Error 

Beta   

1 (Constant) 

การรับรูในตราสินคา (x1) 

การรับรูคุณภาพ (x2) 

การเชือ่มโยงตราสินคา (x3) 

ความภักดีตอตราสินคา (x4) 

.572 

.185 

.238 

.120 

.230 

.154 

.040 

.046 

.052 

.043 

 

.220 

.267 

.121 

.311 

3.713 

4.650 

5.161 

2.317 

5.316 

.000 

.000 

.000 

.021 

.000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติ (α) ทีร่ะดับ 0.05  
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ตื่นเตน พบวา ทานรูสึกวาแบรนด ESTATE CORNER AGENCY ที่ทานเลือกใชบริการมีความมุงมั่น มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.32 (S.D. 

= 0.614) ดานความสามารถ พบวา ทานรู ส ึกวาแบรนด ESTATE CORNER AGENCY ที ่ท านเลือกใชบริการประสบ

ความสำเร็จในธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพย มีคาเฉลี่ยอยูที่  4.30 (S.D. = 0.607) ดานความซับซอน พบวา ทานรูสึกวาแบ

รนด ESTATE CORNER AGENCY ที่ทานเลือกใชบริการดูดีมีระดับ  มีคาเฉลี่ยอยู ที ่ 4.34 (S.D. = 0.589) ดานความ

หาวหาญ พบวา ทานรูสึกวาแบรนด ESTATE CORNER AGENCY กลาที่จะเส่ียงอันตราย มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.39 (S.D. = 0.706) 

 ขอมูลคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา 

 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบัคุณคาตราสินคาที่มีผลตอความตัง้ใจใชบรกิารนายหนาอสังหารมิทรพัย โดยรวมทั้งหมด

อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ ดานการรับรู ตราสินคา พบวา ทานจดจำตรา

สินคา ESTATE CORNER AGENCY ที่ทานเลือกใชบริการได มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.36 (S.D. = 0.623) ดานการรับรูคุณภาพ พบวา 

ESTATE CORNER AGENCY ที่ทานเลือกใชบริการใหบริการไดตรงกับความตองการ ได มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.36 (S.D. = 0.623) 

ดานการเชื ่อมโยงตราสินคา พบวา ทานชื ่นชอบและไววางใจ ESTATE CORNER AGENCY ในการใหบริการฝากขาย

อสังหาริมทรัพย มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.25  (S.D. = 0.623) ดานความจงรักภักดี พบวา หากตองการขายอสังหาฯ ครั้งตอไปทานจะ

คิดถึง ESTATE CORNER AGENCY เปนแบรนดแรก มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.20  (S.D. = 0.623)  

 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งใจใชบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08 (S.D.= 0.612) ทานสอบถาม

ขอมูลหรือประสบการณในการใชบริการ ESTATE CORNER AGENCY จากบุคคลรอบขาง อาทิ ครอบครัว เพื่อนหรือคนรูจกั 

โดยมีคาเฉล่ีย 4.08 (S.D. = 0.606) 

     สมมติฐานที่ 1 บุคลิกภาพตราสินคา ผลการศึกษาพบวาบุคลิกภาพตราสินคาที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจำนวน 3 ดาน คือ ไดแก ดาน

ความตื่นเตน ความซับซอน และความหาวหาญ อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ 0.05 โดยผูบริโภคใหความคิดเห็นเกี่ยวกบั

บุคลิกภาพตราสินคา ดานความตื่นเตน ความซับซอน และความ หาวหาญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ในสวนของบุคลิกภาพ

ตราสินคาดานความตื่นเตน ในงานวิจัยครั้งนี้  พบวาผูบริโภคสวนใหญใหความความคิดเห็นวาแบรนด ESTATE CORNER 

AGENCY มีการใหบริการ ที่ทันสมัย และมีความมุงมั่นในการใหบริการ โดยผลการวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัย

ของ (ศิริพันธุ กัณหากุล และกฤตพา แสนชัยธร, 2559) และสอดคลองกบัแนวคิดของ (ชุติกาญจน ศรีวิบูลย และคณะ, 2554)   

 สมมติฐานที่ 2 คุณคาตราสินคา ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาตราสินคา ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก โดยผลการศึกษาพบวาคุณคาตราสินคา ไดแก ดานการรับรูคุณภาพ ผูบริโภคสวนใหญใหความสำคัญมากที่สุดกับ

เรื่องการเลือกใชบริการในการขายอสังหาริมทรัพยกับแบรนด ESTATE CORNER AGENCY ใหบริการไดตรงกับความตองการ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ญาธิณี เหลืองทรัพยทวี, 2560) และสอดคลองกับแนวความคิดของ Aaker, 1996 (อางอิงใน 

ประภัสรา อาษาสะนา และ เพ็ญศรี เจริญวานิช, 2563)  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาบุคลิกภาพตราสินคาและคุณคาตราสินคา ที่มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่

ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปประเด็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 : บุคลิกภาพตราสินคา 

 การทดสอบความสัมพันธครั้งนี้จะใชวิเคราะหระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกำหนด (R Square) = 0.563  แปลความหมายไดวา บุคลิกภาพตราสินคา ไดแก ดานความจริงใจ 

ความตื่นเตน ความสามารถ  ความซับซอน และความหาวหาญ มีผลตอความตั้งใจ  ใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่
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ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 56.3 สวนที่เหลืออีกรอยละ 43.7 เกิดจาก

อิทธิผลของตัวแปรอื่นๆ และพบวาบุคลิกภาพตราสินคามีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการ

ขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Y) อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 

ดานความตื่นเตน ความซับซอน และความหาวหาญ โดยเรียงลำดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก ดานความตื่นเตน (β 

= 0.309) ดานความซับซอน (β = 0.260) ความหาวหาญ   (β = 0.194) ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาบุคลิกภาพตราสินคา 

ดานความตื่นเตน สงผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู ที ่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากที่สุด 

 ดังนั้น จากคาสัมประสิทธิ์ดังกลาว บุคลิกภาพตราสินคามีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่

ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 บุคลิกภาพตราสินคาดานความตื่นเตน (x2) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสงัหาริมทรัพยของผู

ที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากขึ้น 0.309 หนวย เมื่อกำหนดใหบุคลิกภาพตรา

สินคาในดานอื่นๆ คงที่ 

 บุคลิกภาพตราสินคาดานความซับซอน (x4) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู

ที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากขึ้น 0.260 หนวย เมื่อกำหนดใหบุคลิกภาพตรา

สินคาในดานอื่นๆ คงที่ 

 บุคลิกภาพตราสินคาดานความหาวหาญ (x5) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของ

ผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากขึ้น 0.194 หนวย เมื่อกำหนดใหบุคลิกภาพตรา

สินคาในดานอื่นๆ คงที่ 

 

 สมมติฐานที่ 2 : คุณคาตราสินคา 

 การทดสอบความสัมพันธครั้งนี้จะใชวิเคราะหระดับความเชื่อมั่นที่ 95% มีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธกำหนด (R Square) = 0.631 แปลความหมายไดวา คุณคาตราสินคา ไดแก ดานการรับรูในตราสินคา 

ดานการรับรู คุณภาพดานการเชื ่อมโยงตราสินคา  และความภักดีตอตราสินคา มีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คิดเปนรอยละ 63.1 สวนที่เหลือ

อีกรอยละ 36.9 เกิดจากอิทธิผลของตัวแปรอื ่นๆ และพบวาคุณคาตราสินคามีผลตอความตั ้งใจใชบริการนายหนา

อสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Y)  อยางมีระดับนัยสำคัญทาง

สถิติที่ 0.05 มีทั้งหมด 4 ดาน ไดแก การรับรูในตราสินคา การรับรูคุณภาพ การเชื่อมโยงตราสินคา และความภักดีตอตรา

สินคา โดยเรียงลำดับคาอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก ความภักดีตอตราสินคา (β = 0.311) การรับรูคุณภาพ (β = 

0.267) การรับรูในตราสินคา (β = 0.220) ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาคุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา สงผลตอ

ความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมาก

ที่สุด ดังนั้น จากคาสัมประสิทธิ์ดังกลาว คุณคาตราสินคา มีผลตอการตัดสินความตั้งใจใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย

ของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะสามารถอภิปรายผลได

ดังนี้ 

 คุณคาตราสินคาดานการรับรูในตราสินคา (x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย

ของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากขึ้น 0.220 หนวย เมื่อกำหนดใหคุณคาตรา

สินคาในดานอื่นๆ คงที่ 
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 คุณคาตราสินคาดานการรับรูคุณภาพ (x2) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผู

ที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากขึ้น 0.267 หนวย เมื่อกำหนดใหบุคลิกภาพตรา

สินคาในดานอื่นๆ คงที่ 

 คุณคาตราสินคาดานความภักดีตอตราสินคา (x4) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะมีผลตอความตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพย

ของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มากขึ้น 0.311 หนวย เมื่อกำหนดใหบุคลิกภาพ

ตราสินคาในดานอื่นๆ คงที่ 

 

ขอเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 

 

 ธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพยในประเทศนั้นมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทั้งในรูปแบบบริษัท และบุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพ

นายหนาแบบอิสระเพราะเปนอาชีพที่สามารถทำไดงายใชเงินทุนต่ำผูบริหารควรใหความสำคัญกับการใหบริการ เพื่อสราง

ความโดดเดนและทันสมัย เพื่อใหตอบโจทยกับความตองการของลูกคาและใหสอดคลองกับพฤติกรรมของลูกคาในยุคดิจิตัล 

โดยนำไปประยุกตใชกับการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธการตลาดและการส่ือสาร  

 จากผลการวิจัย พบวา บุคลิกภาพตราสินคา 3 ดาน คือ ไดแก ดานความตื่นเตน ความซับซอน และความหาวหาญ มี

ความสำคัญตอการตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูที่ประกอบธุรกิจ

นายหนาอสังหาริมทรัพยสามารถนำผลจากวิจัยไปพัฒนาในดานการปรับบุคลิกภาพของตราสินคา และปรับกลยุทธในการ

สื่อสารของภาพลักษณของตราสินคา เชน นำมาปรับใชในการสรางคอนเทนตตางๆ ใหมีความโดดเดน ชัดเจน เขาใจงาย และ

หากตองการสื่อสารใหลูกคารูสึกวาตราสินคามีบุคลิกภาพเปนอยางไร ในการสื่อสารทางการตลาดนั้นตองเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อชวยใหธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพยนำเสนอการใหบริการไดตรงกับพฤติกรรมของกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อ

สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพย 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา คุณคาของตราสินคา 3 ดาน คือ ไดแก ความภักดีตอตราสินคา การรับรูคุณภาพ การรับรูใน

ตราสินคา มีความสำคัญตอการตั้งใจใชบริการนายหนาอสังหาริมทรัพยของผูที่ตองการขายอสังหาริมทรัพย ดังนั้นผูที่ประกอบ

ธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพยควรเนนในเรื่องของการใหบริการ เพราะหากมีการใหบริการที่ตองกับความตองการของลูกคา 

ซึ่งจะทำใหลูกคาเกิดความประทับใจและมีทัศนคติที่ตอตราสินคา และทำใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ำ รวมถึงมีการบอกตอกับ

คนใกลชิดใหมาใชบริการอีกดวย อีกทั้งในดานของการส่ือสารการตลาด ผูประกอบธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรพัยควรเนนเรือ่ง

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งในรูปแบบออนไลนและออฟไลนควบคูกันไป เชน มีการจัดกิจกรรม แคมเปญ ตางๆ 

เพื่อใหลูกคามีสวนรวมดวย เพื่อใหตราสินคาเปนที่รูจักในตลาดเพิ่มมากขึ้น และเปนสรางการรับรู กระตุนใหลูกคาเกิดการ

ตัดสินใจใชบริการอีกดวย 

 

ขอจำกัดของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

 เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้มีการกำหนดกลุมตัวอยางเปนผูที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเทานั้น ทำ

ใหผลงานวิจัยไมสามารถอางอิงไดถึงตลาดของทั้งประเทศ ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจึงไมสะทอนถึงความคิดเห็นของ

ประชากรทั้งประเทศได หากในการทำวิจัยครั้งตอไป ขอเสนอแนะใหศึกษากับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชเพียงผูที่อาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเปนตามหัวเมืองของจังหวัดใหญ ในแตละภูมิภาค เพื่อใหการอธิบายภาพรวมของตลาด

ธุรกิจนายหนาอสังหาริมทรัพยไดชัดเจนมากขึ้น  อีกทั้งในดานความเชื่อ วัฒนธรรม และคานิยม ซึ่งเปนลักษณะของ

สภาพแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค และควรมีการพัฒนาและปรับการออกแบบสอบถามใหสอดคลองกับกลุม
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ตัวอยางในประเทศ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจงายในทุกประเด็นของขอคำถามหรืออาจจะนำไปประยุกตใชกับธุรกิจ

ประเภทอื่นๆ เพื่อใหเห็นความสัมพันธที่แตกตางกันออกไปจากงานวิจัยนี้ 
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บทคัดยอ 

         บริษัท ABC เปนผูใหบริการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ (International Logistics Service Provider) โดยมีการ

ใหบริการขนสงสินคาทางทะเลแบบครบวงจรทั้งเต็มตูคอนเทนเนอร (FCL) และไมเต็มตูคอนเทนเนอร (LCL) จากการดำเนิน

ธุรกิจใหบริการขนสงตู คอนเทนเนอรทั ้งในและตางประเทศพบวา 1.ปญหาการจัดสินคาใชพนักงานในการจัดซึ ่งใช

ประสบการณในการจัดเทานั้นทำใหเกิดการเสียเวลาและลองผิดลองถูกหลายครั้งจึงจำเปนตองปรับปรุงและพัฒนาใหได

มาตรฐานในการจัดเรียงสินคาภายในตูคอนเทนเนอรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินคาสูงสุดจึงนำมาซึ่งการใช

ซอฟทแวรในการจัดเรียงสินคาภายในตูคอนเทนเนอรในรูปแบบสามมิติ (3D-CLP) และ 2.ปญหาสำหรับการที่ไมมีซอฟทแวร

ในการบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรในลานวางตูนั้นทำใหบริษัทจะเกิดเวลาสูญเปลาดานการจัดการเอกสารในการติดตามตู

เกินความจำเปนรวมถึงตูหายหลังจากการปรับปรุงดวยการนำซอฟทแวรเขามาชวยทำใหบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเรียงสินคาไดสูงถึงรอยละ 20.89 และลดเวลาในการคนหาสินคาภายในลานวางตูไดรอยละ 76.67 
 

คำสำคัญ: เพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดเรียง, การบริหารจัดการ, อรรถประโยชน, ลานวางตูสินคา 
 

Abstract 

         ABC is an international logistics service provider offering comprehensive ocean freight services 

including full container shipment service (FCL) and less-than-container-load shipment (LCL). An issue found 

in both domestic and international operations is container loading efficiency, which the first problem 

typically relies solely on experience of container loading staff. Container loading efficiency is of utmost 

importance in order to maximize shipment capacity and as such use of container loading software (3D-CLP) 

is introduced in order to minimize dead space and the second problem, the research need to reduce 

reliance on paperwork to keep track of cargo. Introduction of 3D-CLP to container loading has since 

improved loading efficiency by 20.89% and has reduced cargo location time by 76.67%.    
 

Keywords: Improvement, Palletizing, Management, Utilization, Container Yard 
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1. บทนำ 
 

     ในปจจุบันการขนสงสินคาระหวางประเทศนั้นถือเปนเรื่องที่ผูใชบริการสามารถเลือกหาผูใหบริการไดสะดวกมากกวาใน

อดีตเนื่องมาจากในปจจุบันผูใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider) เริ่มเปดใหบริการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศโดยไมผานตัวกลาง (Agency) สำหรับการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยจะเรียกบริการนี้วาการบรรจุแบบรวมตู 

(Consolidated) เพื่อรองรับความตองการของลูกคากลุมใหมที่ตองการสงสินคาในราคาที่ถูกโดยที่มีสินคาในปริมาณนอยโดย

ไมผานตัวแทนขนสงสินคาซึ่งจะทำใหราคาสูงขึ้น ซึ่งทำใหเกิดการแขงกันในการใหบริการของผูใหบริการดานโลจิสติกสสูงมาก 

ไมวาจะเปนการแขงขันทางดานราคา การใหบริการ หรือแมกระทั่งระยะเวลาในการขนสงสินคาระหวางประเทศ  

     บริษัท ABC เปนหนึ่งในผูใหบริการดานโลจิสติกสที่มีการแขงขันกับกลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสอื่นๆในประเทศไทย 

บริษัท ABC รองรับการใหบริการขนสงสินคาทางทะเลแบบครบวงจรทั้งเต็มตูคอนเทนเนอร (FCL) ไมเต็มตูคอนเทนเนอร 

(LCL) และการขนสงสินคาทางบกเพื่อการสนับสนุนการขนสงสินคาจากบริษัทลูกคาไปยังทาเรือและทาอากาศยานตาง ๆ ดังที่

ไดแสดงขั้นตอนการใหบริการไวดังแผนภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  แสดงภาพขั้นตอนการใหบริการสงออกตลอดทัง้ Supply Chain ของบริษทั ABC 

 

     ซึ่งจากปญหาปจจุบันนั้นพบวาหากบริษัท ABC ตองการที่จะลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

ความสามารถในการแขงขันในกลุมผูใหบริการดานโลจิสติกสจะตองมีการวิเคราะหปญหาและปรับเปลี่ยนกระบวนการในการ

บริหารจัดการทั ้งดานกระบวนการและการปฏิบัติงาน ไดแก ปญหาการบรรจุสินคาเขาตู คอนเทนเนอรทำไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ และปญหาการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอร 

     การบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรขางตนปญหาเกิดจากกระบวนการจัดสินคาเขาตูคอนเทนเนอร พบวาในการจัดสินคา

นั้นใชพนักงานในการจัดซึ่งใชประสบการณในการจัดเทานั้นจึงจำเปนตองปรับปรุงและพัฒนาในการมาตรฐานในการจัดเรียง

สินคาภายในตูคอนเทนเนอรเพื่อใหเกิด Utilization ของการจัดเรียงสูงที่สุดโดยไมตองพึ่งพาพนักงานเพียงคนเดียวในการวาง

แผนการจัดตู ดังที่ไดแสดงไวในภาพที่ 2 

       

ภาพที่ 2  แสดงตัวอยางการบรรจตุูสินคา ของบรษิัท ABC 

     ปญหาการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอร นั้นมีปญหาเริ่มตั้งแตรถตูเปลาวิ่งเขาลาน CY จะมีเจาหนาที่จดบันทึก

หมายเลขทะเบียนรถและหมายเลขตูซึ่งในกระบวนการนี้จะทำใหเกิดปญหาความลาชา สืบคนหายากและอาจทำใหเกิดการ
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สูญหายของเอกสารจากนั้นเมื่อบันทึกขอมูลแลวจึงทำการตรวจสอบสภาพตูคอนเทนเนอรตามรายการตรวจสอบ (Checklist) 

ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการรับเขาตู และเมื่อตองการเบิกตูคอนเทนเนอรออกจากลาน CY จำตองทำการคนการแฟมบันทึก

การเขาออกของตูคอนเทนเนอรตามที่บันทึกซึ่งทำใหเกิดปญหาเสียเวลาในการสืบคน ซึ่งในกรณีเรงดวนที่หาแฟมบันทึกไมเจอ

ก็จะทำการนำตูตอนเทนเนอรออกจากลาน CY ไปกอนแลวคอยมาบันทึกยอนหลังซึ่งในบางครั้งอาจเกิดการลืมบันทึกจึงทำให

เกิดปญหาตูคอนเทนเนอรหายไปจากระบบแตยังมีขอมูลอยูในลานวางตูคอนเทนเนอร (Container Yard) ดังที่ไดแสดงไวใน

ภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3  แสดงตัวอยางลานวางตูสินคา ของบริษทั ABC 

     จากปญหาขางตนทั้งปญหาการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรทำไดไมเต็มประสิทธิภาพ และปญหาการบริหารจัดการ

ลานวางตูคอนเทนเนอรนั ้นทำใหเกิดแนวทางใหการแกไขปญหาดังกลาวในการศึกษาแนวทางและเครื่องมือในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการหาวิธีการเพื่อลด

เวลาและลดตนทุนในการวางแผนสำหรับการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร และผูวิจัยไดนำเทคโนโลยีมาใชในการบันทึก

ขอมูลและติดตามตูคอนเทนเนอรเพื่อลดการสูญหาย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 

     จากการศึกษางานวิจัยของ Tobias Fanslau, Andreas Bortfeldt (2008) ไดทำการศึกษาอัลกอริทึมการคนหาแบบ

แผนภูมิตนไมสำหรับการโหลดคอนเทนเนอรสามมิติ (3D-CLP)  3D-CLP ซึ่งสามารถจัดเรียงใหคา Volume Utilization มี

คาเฉลี่ยเทากับ 93.6 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ S. M. Lee and Q. S. Shen (1995) ไดทำการศึกษาถึงปญหาในการ

บรรจุสินคาลงตูคอนเทนเนอร โดยสินคาที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมมีขนาดแตกตางกัน วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อลดพื้นที่ที่วางให

เหลือนอยที่สุด โดยใช Analytical Model ในรูปแบบโมเดลทางคณิตศาสตร Zero-One Mixed Integer Programming ซึ่ง

ในการศึกษาไดรวมถึงการบรรจุสินคาลงตูคอนเทนเนอรหลายตู สินคาหลายขนาด การกำหนดทิศทางและตำแหนงของสินคา

และการวางซอนกันของสินคาในตูคอนเทนเนอร  

     ตอมา Michael Eley (2002) ไดทำการศึกษาปญหาการบรรจุสินคาตางชนิดกันเชนมีขนาดที่แตกตางกันโดยกลองมี

ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมสามมิติ ลงตูคอนเทนเนอรตูเดียวหรือตูหลายตู โดยเพื่อเพิ่มปริมาณการใชพื้นที่ไดอยางสูงสุดโดยใชวิธี 

Greedy มาทำการปรับปรุงโดยใชวิธีแผนภูมิแบบตนไม (Decision Tree) อีกทั้งไดพิจารณาเงื ่อนไขของปญหาเพิ่มเติม

อยางเชน Load Stability และ Weight Distribution โดยการเปรียบเทียบผลที่ไดกับงานวิจัยของ Bischoff และ Ratcliff  

     การทบทวนวรรณกรรมอีกหัวขอที่ไดทำการศึกษาทบทวนวรรณกรรมคือวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชเพื ่อชวยในการแกปญหาและเพิ ่มประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารจัดการตู คอนเทนเนอร

เชนเดียวกับสุมาลี เรืองธนู (2564) ที่ไดทำการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ของ
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องคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปจจุบันหนวยงานสารบรรณประสบปญหาจากกระบวนการทำงานขาด ประสิทธิภาพ 

สงผลใหเกิดความลาชา ส้ินเปลืองทรัพยกร และกำลังคน จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึง นำแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G Suite 

for Education) พัฒนาระบบสารบรรณออนไลน และเพิ่ม ฟงกชันการแจงเตือนขาวสารงานสารบรรณดวยบริการแจงเตือน

ผานไลน (LINE Notification API) โดยนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินประสิทธิภาพ ผล การประเมินแสดงให

เห็นวา ประสิทธิภาพในการลงทะเบียนหนังสือรับเพิ่มขึ้นรอยละ 0.28 ประสิทธิภาพการลงทะเบียนหนังสือสงเพิ่มขึ้นรอยละ 

48 และประสิทธิภาพในการคืนหนังสือ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 31.61 ภาพรวมทั้งระบบใชเวลาในการดำเนินงานลดลง 2,259 

นาที ประสิทธิภาพ การทำงานทั้งระบบเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.04 และมีอีกการศึกษาในการนำเทคโนโลยีมาใช 

     สำหรับการติดตามตูคอนเทนเนอรของ รุ งกิจ กมลกลาง (2552) ไดทำการศึกษาการพัฒนาระบบตนแบบควบคุม

ยานพาหนะเขา-ออก โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะที่ผานเขา-ออก ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามขอมูล

ของยานพาหนะที่กําลังผานเขาออกไดทันที ใชเปนขอมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยดานการควบคุมยานพาหนะใหกับ

ผูบังคับบัญชาตามความตองการการพัฒนาระบบตนแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใชในการตรวจจับยานพาหนะที่กําลังผานเขา-

ออก หนวยงาน ดวยโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล MySQL บนเว็ปเซิรฟเวอร Apache 

ผานตัวกลางโปรแกรมภาษา PHP สามารถนําระบบตนแบบไปพัฒนาขยายขอบเขตการทำงานหรือรวมกับระบบงานอื่น ๆ 

เพื่อใหระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

3. วิธีการศึกษา 
 

     จากการศึกษาสภาพปญหาและการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยที่มีลักษณะปญหาที่ใกลเคียงกับปญหา

การบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรทำไดไมเต็มประสิทธิภาพ และปญหาการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอรนั้นทำให

สามารถสรุปแนวทางกระบวนการแกปญหา ดังที่ไดแสดงไวในแผนภาพที่ 4 ที่ไดแสดงภาพรวมขั้นตอนในการศึกษาสำหรับ

กระบวนการแกปญหาแรกเปนการเพิ่มประสิทธิภาพอรรถประโยชนการใชงานตูคอนเทนเนอรโดยการเก็บขอมูลในการขนสง

สินคายอนหลังเพื่อใชวิเคราะหอรรถประโยชนและใชการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพดวย CLP Spreadsheet Solver 

เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการดำเนินการ และปญหาที่สองเปนการพัฒนารูปแบบการติดตามตูคอนเทนเนอรดวย

เทคโนโลย ีWeb from  สำหรับการบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรในการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอร 
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ภาพที่ 4 ภาพกรอบแนวคิดแสดงภาพรวมขั้นตอนในการวจิัย 

     จากแผนภาพที ่ 4 แสดงภาพรวมขั ้นตอนกรอบแนวคิดในการวิจัยสำหรับกระบวนการแกปญหาแรกเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพอรรถประโยชนการใชงานตูคอนเทนเนอรโดยการเก็บขอมูลในการขนสงสินคายอนหลังเพื่อใชวิเคราะห

อรรถประโยชนและใชการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพดวย CLP Spreadsheet Solver เพื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการ

ดำเนินการ และปญหาที่สองเปนการพัฒนารูปแบบการติดตามตูคอนเทนเนอรดวยเทคโนโลยี Web from  สำหรับการบริหาร

จัดการตูคอนเทนเนอรในการบริหารจัดการลานวางตูคอนเทนเนอร 

3.1 การวิเคราะหปญหาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร 

ตารางที่ 1 แสดงการจัดการตูคอนเทนเนอรกอนการปรับปรงุ

 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2324



     จากการศึกษาสภาพปญหาการจัดเรียงสินคาภายในตูคอนเทนเนอรในปจจุบัน ใชโปรแกรม MS Excel ในการคำนวณการ

บรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร ของบริษัท ABC นั้นใชการจัดตูคอนเทนเนอร แบบ Manual โดยการนำพื้นที่และปริมาณจาก

การคำนวณเพียงมิติเดียว (1 Dimension) ที่ไมมีการหมุนสินคาในทุกๆมิติของการจัดเรียง อีกทั้งยังใชระยะเวลาในการบรรจุ

สินคาเขาตูคอนเทนเนอร 1 ตู เปนระยะเวลานาน ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยตอตู เทากับ 348 นาที และมีการเก็บตัวอยางแปลน

สรุปจำนวน 10 ตูคอนเทนเนอร ซึ่งมีปลายทางไปที่เดียวกันคือทาเรือ CHENNAI ประเทศอินเดีย ดังที่แสดงไวในตารางที่ 1 

แล  วนำข อม ูลมาว ิ เคราะห   Utilization สำหร ับการจ ัดการต ู  คอนเทนเนอร ซ ึ ่ งม ีค  า เฉล ี ่ ย เท  าก ับ  73.06% 

ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการประเมิน Utilization ของการจัดตูแบบ Manual (กอนการปรับปรุง) 

 

 

เมื่อทราบผลจากการวิเคราะห Utilization ของการจัดตูคอนเทนเนอรแบบ Manual แลว จากนั้นจงึนำ 

มาปรับปรงุกระบวนการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพดวยวิธกีารในการการจัดเรียงสินคาภายในตูใหม ดวยโปรแกรม CLP 

Spreadsheet Soler ซึ่งเปนการจัดเรียงการโหลดเขาตูคอนเทนเนอร 3 มิติ (3D-CLP) 

ที่ทำใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียงสินคาภายในตูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนือ่งจากโปรแกรมจะทำการทดลองการ

บรรจุสินคาทัง้ 3 มิติเพือ่หาจุดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการบรรจุสินคาใหไดปริมาณ Utilization 

สูงที่สุดโดยมีเปาหมายของการปรับปรงุ คือ 

1. สามารถจัดเรียงสินคาดวยระบบแทนการจัดดวยประสบการณของพนักงานเพียงคนเดียว 

2. สามารถเพิ่มคา Utilization ใหมากกวา 80% 

ใบแปลนสรุป 
Utilization 

ใช้เวลาในการจดั 
การจดัตู้ระบบ Manual 

ตูที้� 1 82.99% 384 นาที 

ตูที้� 2 74.01% 355 นาที 

ตูที้� 3 80.97% 388 นาที 

ตูที้� 4 83.47% 400 นาที 

ตูที้� 5 80.97% 388 นาที 

ตูที้� 6 57.08% 273 นาที 

ตูที้� 7 57.08% 273 นาที 

ตูที้� 8 80.47% 386 นาที 

ตูที้� 9 58.52% 282 นาที 

ตูที้� 10 75.04% 360 นาที 
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3.2 การวิเคราะหการพัฒนารูปแบบการติดตามตูคอนเทนเนอร 

     จากการเกบ็ขอมูลเพื่อการวิเคราะหระบบการตดิตามตูคอนเทนเนอรดวยแฟมเอกสารพบวาบริษทัไดเก็บขอมูลจากใบ

บันทึกการเขาออกลาน Container Yard ของบริษทั ABC ซึ่งการเก็บขอมูลจากใบบันทึกประกอบดวยขอมลู (1) วันทีร่ับตู (2) 

Serial Number ตู (S/N) (3) Checklist สภาพตู (4) ทะเบยีนหัวลาก (เขา) (5) ทะเบียนหางลาก (เขา) (6) สถานที่วางตู (7) 

วันที่เบกิตู (8) ทะเบียนหัวลาก (ออก) และ (9) ทะเบียนหางลาก (ออก) สามารถสรุปปญหาและมูลคาความเสียหายไดดงันี ้

3.2.1 มูลคาความเสียหายจากตูสินคาหาย จำนวน 1 ตู 

3.2.2 มูลคาความเสียหายการสูญเสียโอกาสจากการหาตูสินคาไมเจอระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน จำนวน 2 ตู 

     3.2.3 คาเวลาสูญเปลาจากการหาเอกสารจำนวน 11,008 ใบตอป คิดเปนระยะเวลาในการกรอกเอกสาร 

         เปนเวลารวมทัง้ส้ิน 11,008x690 วินาที = 7,595,520 วินาท/ีป (29 วัน 7 ชั่วโมง 12 นาทีตอป) 

4. สรุปผลการศึกษา 

     จากการศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหปญหาของการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุตูและการติดตามตู

คอนเทนเนอร กรณีศึกษา บริษัท ABC นั้นทำใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการตูคอนเทนเนอร รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการลานตูคอนเทนเนอร (CY) ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

4.1 สรุปผลการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร 

     ปญหาของการใชตูไมเต็มประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการพึ่งพาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณเพียงคนเดียวใน

การจัดเรียงสินคาภายในตู โดยพนักงานคนอื่นไมสามารถวางแผนการจัดตูได ซึ่งหากพนักงานคนอื่นมาทำงานแทนพนักงาน

ประจำก็จะทำใหเกิดความลาชา รวมไปถึงไมสามารถจัดการพื้นที่ในตูคอนเทนเนอรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงได

ศึกษาวิธีการในการแกปญหาขางตนโดยใชโปรแกรม CLP Spreadsheet Solver ในการวิเคราะหและชวยปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบในการจัดวางภายในตูคอนเทนเนอรใหมีประสิทธิภาพดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรงุการใชพืน้ที่ดวยโปรแกรม CLP 

หัวขอการปรับปรุง กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

การใชพื้นที่ภายในของตูคอนเทนเนอร Utilization  73.06 % 93.95 % 

การใชพื้นที่ภายในเฉล่ียตอตูคอนเทนเนอร 20’ Container 24.18 

ลบ.ม./ตู 

31.10 

ลบ.ม./ตู 

การใชพื้นที่ภายในเฉล่ียตอตูคอนเทนเนอร 40’ Container 49.32 

ลบ.ม./ตู 

63.42 

ลบ.ม./ตู 

การใชพื้นที่ภายในเฉล่ียตอตูคอนเทนเนอร 40’ HC Container 55.01 

ลบ.ม./ตู 

70.74 

ลบ.ม./ตู 

การใชพื้นที่ภายในเฉล่ียตอตูคอนเทนเนอร 45’ HC Container 62.90 

ลบ.ม./ตู 

80.89 

ลบ.ม./ตู 

ประเภทตูคอนเทนเนอร พื้นที่โอกาสสรางรายได 

20’ Container  6.91 ลบ.ม./ตู 

40’ Container 14.10 ลบ.ม./ตู 

40’ High Cube Container 15.73 ลบ.ม./ตู 
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45’ High Cube Container 17.99 ลบ.ม./ตู 

โอกาสสรางรายไดตอตูคอนเทนเนอร (การคิดมลูคารายไดขึ้นอยูกับตัวแทนขายและนโยบายบริษทั) 

 

     จากการวิเคราะห Utilization ของการจัดสินคาภายในตูคอนเทนเนอร สำหรับบริษัท ABC ทั้งกอนและหลังการปรับปรุง 

โดยจากการวิเคราะหการบรรจุสินคาเขาตู คอนเทนเนอรจากแปลนตัวอยางทั้ง 10 ตูคอนแทนเนอรพบวาการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตูคอนเทนเนอร จากการวิเคราะหการจัดตูคอนเทนเนอร

รูปแบบเดิมมีคา Utilization ของการใชตูมีคาเฉล่ียรอยละ 73.06 ซึ่งหลังการปรับปรุงการจัดตูคอนเทนเนอรดวยโปรแกรม 

CLP Spreadsheet Solver นั้นสามารถทำใหคา Utilization ของตูคอนเทนเนอรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  93.95 คิดเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดตูคอนเทนเนอรเฉล่ียรอยละ 20.89 ดังที่ไดแสดงไวในภาพที่ 5 

     
ภาพที่ 5 แสดงตัวอยางการจัดเรียงสินคาภายในตูดวยโปรแกรม CLP Spreadsheet Solver 

 

4.2 สรุปผลการศึกษาการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตูคอนเทนเนอรดวยระบบ IT 

     ปญหาการสูญหายของตูคอนเทนเนอรในลาน CY นั้นเกิดจากความผิดพลาดจากการติดตามตูคอนเทนเนอร เนื่องจากทาง

บริษัทไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามตูคอนเทนเนอรเวลาเขา-ออกลานวางตูคอนเทนเนอร ทำใหตองใชระบบ

การจดบันทึกดวยกระดาษเมื่อเวลาเขา-ออก จึงทำใหบางครั้งเกิดความผิดพลาดจากคนจดบันทึก และยากตองการสืบคนหา

ขอมูลการวางตูจากกระดาษ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการในการแกปญหาขางตนโดยใชระบบ Web form ซึ่งทางผูวิจัยได

ประเมินมูลคาความเสียหายและมูลคาความสูญเปลาที่สามารถลดไดจากการปรับปรุง ดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 4 

     จากการปรับปรุงและพัฒนาระบบติดตามตูคอนเทนเนอรดวยระบบ Web form ดวยโปรแกรม Google Sheet และ 

Line Chat Bot เพื่อใชในการบันทึกขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถลดเวลาในการคนหา และปองกันการสูญหายของ

เอกสาร ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอระบบการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงมูลคาความสูญเปลาที่ลดได 
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     จากการประเมินมูลคาความเสียหายของบริษัทที่เกิดจากการสูญหายของตูคอนเทนเนอรเปนมูลคา จำนวน 1 ตู คิดเปน

มูลคา 250,000 บาทตอป มูลคาจากคาเสียโอกาสขนสงสินคาเนื่องมาจากการหาตูคอนเทนเนอรในลานไมเจอ คิดเปนมูลคา 

ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน จำนวน 2 ตู คิดเปนมูลคา 800,000 บาทตอป และเสียเวลาในการคนหาเอกสารทั้งปเปนระยะเวลา

รวมทั้งส้ิน 29 วัน 7 ชั่วโมง 12 นาทีตอป คิดเปนมูลคา 20,300 บาทตอป รวมมูลคาที่ลดไดทั้งส้ิน 1,070,300 บาท/ป ดังที่ได

แสดงตัวอยางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการปรับปรุงดังที่ไดแสดงไวในภาพที่ 6 

     
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงตัวอยางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ชในการปรับปรงุ 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

5.1 ขอเสนอแนะสำหรับการใชระบบบริหารจัดการ Utilization ของตูคอนเทนเนอร 

     ในปจจุบันการจัดตูคอนเทนเนอรนั้นจะเปนหนาที่ในสวนของแผนก Planning โดยจะทำเมื่อรับขอมูลมาจากแผนก Sales 

ก็จะนำมาวางแผนในการขนสง แตจากการใชระบบ CLP Spreadsheet Solver นั้นสามารถบรรจุสินคาไดสูงถึง 95% ซึ่งใน

บางครั้งอาจเกิดปญหาที่มีพื้นที่วางอยูภายในตู แตไมมีสินคาที่จะใสแลว ดังนั้นขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การบริหารจัดการตูคอนเทนเนอรควรวางแผน Planning และ Utilization จากแผนก Sales มาลวงหนา แลวคอยสงมาที่

หนางาน   

     จากปญหาที่พบเรื่องการใชเวลาในการวัดขนาดสินคา ขนาดบรรจุภัณฑ และขนาดของตูคอนเทนเนอร วามีขนาดความ

กวาง ความยาว และความสูง ซึ่งใชเวลามากซึ่งจากการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมพบวามีระบบที่สามารถชวยในการประเมินพื้นที่

เบื้องตน โดยใช 3D Camera ดวยเทคโนโลยี Li-Dar Sensor ทำใหเพิ่มความสะดวกในการประเมินปริมาตรของพื้นที่ในการ

ใสขอมูลเขาระบบ เพื่อลดลดระยะเวลาในการ key ขอมูลเขาระบบทำใหสามารถลดความผิดพลาดของการ Key ขอมูลดวย

เชนกัน โดยการพัฒนาระบบนี้เหมาะกับการที่มีตูคอนเทนเนอรและสินคาที่มีความหลากหลายของรูปแบบของบรรจุภัณฑ 
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5.2 ขอเสนอแนะสำหรับระบบการติดตามตูคอนเทนเนอรดวยระบบ IT 

     ระบบจดจำปายทะเบียนดวย Image Processing สำหรับหัวลากและหาง เพื่อพัฒนาตอยอดจากระบบ Web form 

สำหรับเก็บขอมูล เพื่อแกปญหาจากคน (Human Error) ในการรับ และสงออกเอกสารตูคอนเทนเนอร และในอนาคตเพื่อ

ปองกันปญหาการลืมพิมพขอมูลจากพนักงานควรพัฒนาตอยอดระบบดวยเทคโนโลยี RFID สำหรับตูคอนเทนเนอร การนำ

ระบบ RFID เขามาใช สำหรับการตรวจจับสถานะตู container (container tracking) โดยทำการติด RFID Tag ทะเบียน

ทรัพยสินที่หางลาก และตูคอนเทนเนอร เพื่อใหสามารถบันทึกขอมูลในขณะที่รถขับออกไปจากคลังสินคาวาหัวลากทะเบียน

อะไรจับคูกับหางรถทะเบียนอะไรในการออกไปบรรทุกและสงสินคาในแตละเที่ยว 
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ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม    

สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM EFFECTIVENESS AND TEAM PERFORMANCE OF DEAN’S 

OFFICE, FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY 

 

อัศฎางค ดวงโพธิ์ทอง0

1 และ ทิพยวรรณา งามศักด์ิ1

2 

Atsadang Duangpotong and Tipvanna Ngarmsak 

 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม สำนักงาน

คณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชแบบสอบถามมีกลุมตัวอยาง จำนวน 112 คน วัดประสิทธิผลของทีม 7 

ดาน คือ แรงผลักดัน ความไววางใจ ความสามารถพิเศษ ทักษะการรวมทีม ทักษะการทำภารกจิ ความเหมาะสมของผูนำ และ

ทีมสนับสนุนจากองคกร  ผลการปฏิบัติงานของทีม 2 ดาน คือ การประสานงานและการสื่อสาร และการแบงปนขอมูลและ

การสื่อสาร ผลการศึกษาประสิทธิผลของทีม ดานแรงผลักดัน และดานทักษะการรวมทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ

ปฏิบัติงานของทีมรวม ดานความไววางใจ และดานความสามารถพิเศษมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของทมีรวม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

คำสำคัญ: การทำงานเปนทีม, ประสิทธิผลของทีม, ผลการปฏิบัติงานของทีม 

 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the relationship between team effectiveness and team 

performance of Dean’s office, Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Questionnaires with 112 samples 

were designed to measure the team effectiveness based on T7 model which were Thrust, Trust, Talent, 

Teaming Skill, Task skill, Team-Leader Fit and Team support form organization and also measure the team 

performance of 2 dimensions which were team coordination and communication dimension and 

information sharing and support dimension. Result finds that there are positive significantly relationship 

between Thrust and Teaming Skill of the team effectiveness and team performance and negatively 

significantly relationship between Trust and Talent of the team effectiveness and team performance at the 

level of 0.05. 

 

Keyword : Teamwork, Team Effectiveness, Team Performance 
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1. บทนำ 

     การทำงานเปนทีม มีความสำคัญตอการบริหารงานภายในองคกร และประสิทธิผลของการทำงานเปนทีม       จะชวยให

องคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว การบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคสิ่งสำคัญจำเปนจะตองมีประสิทธิผล

ของทีมที ่สัมพันธกับผลปฏิบัติงานของทีม ซึ ่งประสิทธิผลของทีมขึ ้นอยู กับความเขาใจในหลักการและแนวความคิด

วัตถุประสงคของทีม หลักการที่สำคัญของทีมประสิทธิผล The T7 Model of Team Effectiveness ประกอบดวย 1) 

แรงผลักดัน (Thrust) 2) ความไววางใจ (Trust) 3) ความสามารถพิเศษ (Talent) 4) ทักษะการรวมทีม (Teaming Skill) 5) 

ทักษะการทำภารกิจ (Task skill) 6) ความเหมาะสมของผูนำ (Team-Leader Fit) และ 7) ทีมสนับสนุนจากองคกร (Team 

support form organization) (Meuse, 2009) ดังนั ้น องคกรจึงตองใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีม เนื ่องจาก

ประสิทธิผลการทำงานของทีมที่ดีจะทำใหงานประสบความสำเร็จ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค โดยหลักการของ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานทีมที่ดี จะชวยใหองคกรไดเปรียบทางการแขงขันและชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมาก

ยิ่งขึ้น และชวยใหพนักงานเกิดทักษะการทำงานเปนทีมและเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและองคกร 

 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใหบริการดานงาน

บริการวิชาการ ดานงานวิจัยและนวัตกรรม ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานงานวางแผนกลยุทธ และดานงานบริหารงาน

บุคคล ลักษณะในการทำงานของสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีโครงสรางขนาดใหญและ

พนักงานจะตองมีการสอดประสานงานกันในทุกพันธกิจ และเปนลักษณะพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน โดยเฉพาะการ

ประสานงานและความเขาใจในการทำงานเปนทีม เชน การประสานงานที่ไมสัมพันธกัน กอใหเกิดความผิดพลาดและขาดการ

ประสานงานไปยังฝายหนวยงาน และแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหการทำงานเกิดความลาชาและซับซอน  ซึ่งเปนปญหาที่

เกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำงาน โดยสาเหตุดังกลาวลวนเกิดจากการไมมีแรงผลักดันในการทำงาน การไมรูถึงเปาหมายและ

วัตถุประสงคของภารกิจที่ชัดเจน การขาดความไววางในการทำงานที่ตองมีการประสานงาน สงมอบ และติดตามผลการ

ดำเนินงาน การขาดทักษะ ความเชี่ยวชาญในงานและความสามารถในการรวมทีมกับผูอื่น รวมไปถึงภาวะผูนำของหัวหนาทีม

และการไดรับการสนับสนุนการทำงานเปนทีมจากผูบริหารองคกร จึงจำเปนตองมีกระบวนการทำงานเปนทีมที่ดี การประเมิน

ประสิทธิผลผลการปฏิบัติงานของทีม ตลอดจนการประเมินปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิผล 

เพื่อใหการทำงานเปนทีมมีเปาหมายและวัตถุประสงคที ่ชัดเจน เขาใจความหมายของการทำงานเปนทีม และสามารถ

พัฒนาการทำงานเปนทีมใหมีเกิดประสิทธิผลได  

 ดังนั้นผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของทีมของสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม เพื่อสามารถนำขอมูล

ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล ไปพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม         
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการทำงานเปนทีม 

 1.1 ความหมายของทีมและการทำงานเปนทีม 

 Hackman and Wageman (2008) ไดกลาววา ทีมงาน หมายถึง กลุมของคนซึ่งทำงานรวมกัน โดยมีเปาหมายที่

ชัดเจนในบริบทขององคกร ซึ่งสรางผลลัพธที่สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน และประเมินการยอมรับรวมกัน โดยทีมตอง

จัดการความสัมพันธกับบุคคลภายในทีมและกลุมอื่น 
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 Katzenbach, Jon Smith and Douglas (2015) ใหนิยามวา การทำงานเปนทีม คือ การรวมตัวของคนสองคนขึ้น

ไป ที่กำหนดหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวโดยเฉพาะ  

 1.2 ความหมายของประสิทธิผลของทีม 

Hackman and Wageman (2009) ไดกลาววา ประสิทธิผลของทีม หมายถึง แนวคิดสามมิติของประสิทธิผล ไดแก 

ผลงานของทีมมีคุณสมบัติตรงหรือมากกวามาตรฐานของปริมาณ คุณภาพและเวลา กระบวนการทำงานของทีมปรับปรุง

ความสามารถของสมาชิกในการทำงานรวมกันไดดี  

 DuBrin (2019) ไดกลาวไววา ประสิทธิผลของทีม หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการทำงานในทีม ไดตรงตามเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งสมาชิกของทีมมีความรูสึกที่ดีที่ีไดทำงานในทีม  

 1.3 ความสำคัญของประสิทธิผลของทีม 

Hackman (2008) ไดอธิบายวา ประสิทธิผลของทีมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ขึ้นอยูกับปจจัยในระดับสูง รวมถึงความ

เขาใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของทีม สามารถทำไดโดยการวัดปจจัยในระดับที่หลากหลาย 

Hackman, Wageman and Colin (2009) ไดกลาววา เงื่อนไขสำหรับประสิทธิผลของทีมประกอบไปดวย ทีมที่

แทจริง ทิศทางที่นาสนใจ การเปดใชโครงสราง บริบทองคกรที่สนับสนุน การชวยเหลือและฝกสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

Salman (2016) ไดกลาววา องคประกอบที่จะชวยสรางประสิทธิผลใหเกิดขึ้นแกการทำงานเปนทีมประกอบไปดวย 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเหนียวแนนในทีม ความรับผิดชอบ ทักษะมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนำและระดับความ

ไววางใจ  

 1.4 ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

 Phina, Arinze, Chidi, and Chukwuma (2018) ไดอธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลการทำงานเปนทีมของ

พนักงานภายในองคกร ไดแก ความเอาใจใสในทีม ความสามารถของสมาชิกในทีม ความรับผิดชอบและผลตอบแทน และ

ความไวใจในทีม ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับตางๆ 

 Abdulle and Aydintan (2019) ไดอธิบายไววา การวัดประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ไดแก ความไววางใจ ความ

เหนียวแนน จิตวิญญาณ ความเปนกันเอง และการแบงปนความรู มีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญและเชิงบวกตอการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน  

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

 2.1 ความหมายของผลการปฏิบัติงานของทีม 

Ahmad และ Manzoor (2017) ไดกลาวไววา ผลของการทำงานเปนทีม การเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน 

และการฝกอบรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน มีอิทธิพลเชิงบวกตอการทำงานเปนทีมตอการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 

 2.2 ความสำคัญของผลการปฏิบัติงานของทีม 

 Salman (2016) ไดกลาววา สวนประกอบที่จะชวยใหเกิดประสิทธิผลในการทำงานเปนทีม ไดแก ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร (Effective Communication) ความเหนียวแนนในทีม (Team Cohesiveness) ความรับผิดชอบ (Accountability) 

ทักษะมนุษยสัมพันธ (Interpersonal skill) ความเปนผูนำและระดับความไววางใจ (Leadership and Level of trust)  
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 Gautam (2018) ไดกลาวไววา ทีมมีบทบาทสำคัญในการปฏิบตัิงานของพนักงานซึ่งนำไปสูประสิทธิภาพขององคกร 

ผลการวิจัยพบวาทั้ง 6 มิติ ของประสิทธิผลของทีม เชน สภาพแวดลอมที่สนับสนุน รางวัลทีม ทักษะของทีม ความชัดเจนใน

บทบาท ความเปนผูนำ และการทำงานเปนทีม ทักษะของทีมและความชัดเจนของบทบาทเปนสองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 2.3 แบบจำลองประสิทธิผลของทีม 

 Lombardo and Eichinger (1995) ไดกลาววา แนวคิดสงเสริมประสิทธิผลการทำงานเปนทีม ประกอบไปดวย

ปจจัยเพื่อแสดงถึงแงมุมสำคัญที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของทีมงาน และคนพบวามีปจจัยภายในรวมกัน 5 ประการ และ

ปจจัยภายนอก 2 ประการ ที่สงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิผลของทีม แตละตัวขึ้นตนดวย T ซึ่งทำใหไดชื ่อวา 'T7 

model ดังนี้ 1) แรงผลักดัน (Thrust) สมาชิกในทีมตั้งวัตถุประสงคทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทำใหสำเร็จตามเปาหมายของทีม 

2) ความไววางใจ (Trust) สมาชิกในทีมไววางใจซึ่งกันในฐานะเพื่อนรวมทีม    3) ความสามารถพิเศษ (Talent) สมาชิกในทีม

ใชทักษะใหเกิดประโยชนสูงสุดใหงานแลวเสร็จตามเปาหมาย        4) ทักษะการรวมทีม (Teaming skill) สมาชิกในทีมมี

ทักษะในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิผล 5)ทักษะการทำภารกิจ (Task skill) สมาชิกในทีมมีทักษะการดำเนินภารกิจให

สำเร็จรวมกัน และปจจัยภายนอกองคกร 2 ประการ ไดแก 6) ความเหมาะสมของผูนำ (Team-Leader Fit) หัวหนาทีม

สามารถตอบโจทยความตองการของสมาชิกในทีม 7) ทีมสนับสนุนจากองคกร (Team support form organization) 

ขอบเขตความเปนผูนำองคกรสนับสนุนใหทีมสามารถดำเนินการได ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โมเดล T7 ของประสิทธิผลของทีม 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Lombardo and Eichinger (1995) 

2.2 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 สุธาสินี อาภาศิริกุล (2556) ไดทำการศึกษาเรื่อง ลักษณะการทำงานเปนทีมที่มีผลตอประสิทธิผลทีมงานของพนักงาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการทำงานเปนทีม 5 ดาน ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจนและ

เปาหมายเปนที่ยอมรับ การเปดเผยและการเผชิญหนา ความรวมมือและความขัดแยง กระบวนการทำงานและการตัดสินใจ 

และความสัมพันธระหวางกลุม มีความสัมพันธไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผลทีมงาน 

 วิภาวี หงสสามสิบเจ็ด (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผลและปจจัยที่

สงเสริมกระบวนการทำงานเปนทีมกับประสิทธิผลของทีมฝายจัดซื้อ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) โดยปจจัยที่

สงเสริมกระบวนการทำงานเปนทีม ประสิทธิผลของทีมและความสัมพันธระหวางลักษณะของทีมที่มีประสิทธิผล ปจจัย

สงเสริมการทำงานเปนทีม และประสิทธิผลของทีม โดยแบบสอบถาม 4 สวนตาม Hackman Model ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลกับฝายจัดซื้อ 56 คน ผลการศึกษาพบวาบริบทที่สนับสนุนการทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกับความพยายามสรางการ
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ทำงานเปนทีม การสอนงานเปนทีมมีความสัมพันธกับกลยุทธในการทำงานเปนทีม และองคความรูมีความสัมพันธกับกลยุทธ

ในการทำงานเปนทีม สมาชิกทีมที่เหมาะสมมีความสัมพันธกับปจจัยที่สงเสริมกระบวนการทำงานเปนทีมกับประสิทธิผลของ

ทีม องคความรูและทักษะของทีมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของทีม  

 Salman and Hassan (2016) ไดทำการศึกษาผลกระทบของการทำงานเปนทมีในการปฏิบัติงานของพนักงาน การวัดตวั

แปรอิสระของการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิผลรวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมความรับผิดชอบทักษะ

การสื่อสาร จากบุคคลกับภาวะผูนำ และระดับความนาเชื่อถือ พบวาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีผลกระทบในเชิงบวกและ

ที่สำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

2.3 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี ่ยวของไดดัดแปลงใชปจจัยประสิทธิผลของทีมจาก The T7 Model of 

Team Effectiveness ของ Lombardo and Eichinger (1995) และผลการปฏิบัติงานของทีมซึ่งดัดแปลงมาจาก Gordon 

(2016) ไดกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 2โดยมี สมมติฐานที่ 1 (H1) ประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผล

การปฏิบัติงานของทีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษาความสัมพนัธระหวางสิทธผิลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม สำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

3. วิธีการศึกษา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร คือ พนักงานในสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 5 หนวยงานรวมทั้งหมด

จำนวน 220 คน (คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2565) การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรของตัวแปรตอเนือ่ง 

ของ Cochran ในป 1977 (Barlett, Kotrlik & Higgins, 2001) รวมกับการพิจารณาจำนวนตัวอยางที่เหมาะสมสำหรับการ

วิเคราะหสถิติในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม ใชการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ มีตัวแปรอิสระ จำนวน 7 ตัวแปร Green (1991) ระบุวาควรมีจำนวนตัวอยางมากกวา N > 50 + 8 m   

m คือ จำนวนตัวแปรอิสระ จึงตองการ 106 คน ปรับแตละหนวยงานใหเปนจำนวนเต็ม จึงไดจำนวนตัวอยาง 112 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 

1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูทำแบบสอบถามโดยใชมาตรวัดแบบมาตรนามบัญญัติ (Normal Scale) และแบบมาตรจัดลำดับ 

(Ordinal Scale) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และตำแหนงหนาที่ สวนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับประสิทธิผล

ประสิทธิผลของทีม 

1. แรงผลกัดนั (Thrust) 

2. ความไวว้างใจ (Trust) 

3. ความสามารถพิเศษ (Talent)  

4. ทกัษะการร่วมทีม (Teaming skill) 

5. ทกัษะการทาํภารกิจ (Task skill) 

6. ทีมสนบัสนุนจากองคก์ร (Team support from  

    organization) 

7. ความเหมาะสมของผูน้าํทีม (Team-Leader fit) 

ผลการปฏบัิติงานของทีม 

1. การประสานงานและการส่ือสาร 

2. การแบ่งปันขอ้มูลและการส่ือสาร 

 

 

H1 
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ของทีม ซึ่งดัดแปลงมาจาก Lombardo and Eichinger (1995) ทำการวัดประสิทธิผลของทีม 7 ดาน จำนวน  36 ขอ โดยใช

มาตรวัด 5 ระดับ โดยมีระดับของความคิดเห็น 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง และสวนที่ 3 

แบบสอบถามที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของทีม ซึ่งดัดแปลงมาจาก Gordon (2016) ทำการวัดประสิทธิผลของทีม 2 ดาน 

จำนวน 9 ขอ โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ โดยมีระดับของความคิดเห็น 1 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และ 5 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง 

3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
4.1 ผลการศึกษา 

 4.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลตอบกลับผาน Google Form จากพนักงานสังกัดสำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 จากรูปที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุสวนใหญอยูระหวาง 30-40 ป มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีอายุงานในชวง 5-10 ป ตำแหนงหนาที่เปนพนักงานมหาวทิยาลัย รอยละ 62.50
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 4.1.2 ผลการศกึษาประสิทธิผลของเปนทีมสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิลของทีม ทั้ง 7 ดาน รายละเอียดดงัแสดงในรูปที่ 3 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียของขอมูลประสิทธิผลของทีม 

จากรูปที่ 3 พบวา ประสิทธิผลของทีมของสำนกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน แบงออกเปน 7 

ดาน ดังตอไปนี ้

1) ดานแรงผลักดัน (Thrust) มีจำนวนทั้งหมด 3 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยขอยอย คือ การใหรางวัลเพื่อเสริมแรงจูงใจใหทีม

ทำงานประสบผลสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 4.35) อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนสมาชิกทุกคนในทีมมี

แรงจูงใจที่จะทำใหทีมประสบความสำเร็จแมวาจะเจออปญหาอุปสรรคก็ตาม (คาเฉลี่ย 4.13) และสมาชิกในทีมแสดงใหเห็น

ถึงความมุงมั่นใหกับทีมงานโดยการชี้แจงและมีความพยายามเพื่อชวยใหทีมประสบความสำเร็จ (คาเฉลี่ย 4.07) ซึ่งทั้งสองขอ

นี้อยูในระดับเห็นดวย 

* 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

* 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

* 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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2) ดานความไววางใจ (Trust) มีจำนวนทั้งหมด 6 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยขอยอย คือ ทีมตองมีการทำงานที่พึ่งพาซึ่งกัน

และกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของทีม (คาเฉล่ีย 4.22) อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง และสมาชิกภายในทีมมีเวลาและโอกาส

ในการเรียนรูวิธีการทำงานรวมกัน (คาเฉล่ีย 4.19) วิธีการดำเนินงานในทีมมีความราบรื่นในการดำเนินการตามแผนที่วางไวให

สำเร็จ (คาเฉลี่ย 4.11) สมาชิกในทีมมีลักษณะนิสัยใกลเคียงกันและสามารถทำงานรวมกันไดดี (คาเฉลี่ย 4.07) สมาชิกในทีม

รูสึกเปนสวนหนึ่งของทีม สนุกที่ไดพูดคุยและทำงานกับเพื่อนรวมทีม (คาเฉลี่ย 4.07) และสมาชิกในทีมมีความสัมพันธที่ดีตอ

กัน (คาเฉล่ีย 4.00) ซึ่งทั้งหาขอนี้อยูในระดับเห็นดวย 

3) ดานความสามารถพิเศษ (Talent) มีจำนวนทั้งหมด 3 ขอ คือ สมาชิกภายในทีมสามารถทำงานไดหลายรูปแบบ 

(คาเฉล่ีย 4.48)  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง สวนสมาชิกในทีมมักจะคิดหาวิธีการทำงานที่เปนนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง

ความตองการในการดําเนินงานได (คาเฉลี่ย 4.07) และสมาชิกในทีมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายใต

สถานการณของทีม (คาเฉล่ีย 3.88) ซึ่งทั้งสองขอนี้อยูในระดับเห็นดวย 

4) ดานทักษะการรวมทีม (Teaming skill) มีจำนวนทั้งหมด 6 ขอ ซึ ่งประกอบไปดวยขอยอย คือ สมาชิกในทีมมี

ประสบการณเพียงพอในการจัดการกับเปาหมาย (คาเฉลี่ย 4.04) รูปแบบการทำงานเปนทีมถูกกำหนดขอบเขตไวชัดเจน 

(คาเฉลี่ย 3.98) สมาชิกในทีมมีทักษะมนุษยสัมพันธ (คาเฉลี่ย 3.92) ทีมมีขนาดที่เหมาะสมไมมากหรือนอยเกินไป (คาเฉล่ีย 

3.89) ทีมมีสมาชิกที่มีภาระงานที่ตองทำเหมาะสมเพียงพอ (คาเฉลี่ย 3.83) สมาชิกในทีมมีความรูและทักษะที่งานตองการ 

(คาเฉล่ีย 3.79) ซึ่งทุกขออยูในระดับเห็นดวย 

5) ดานความเหมาะสมของผูนำ (Team-Leader Fit) มีจำนวนทั้งหมด 5 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยขอยอย คือ หัวหนาทีมมี

การเรียกสอบถาม ประชุมและอภิปรายผลอยูเปนประจำ (คาเฉลี่ย 4.07) อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ในสวนหัวหนาทีมมี

ความกระตือรือรนที่จะแบงปนความรูและความเชี่ยวชาญใหสมาชิกโดยไมตองถาม (คาเฉลี่ย 4.13) หัวหนาทีมใหความ

ชวยเหลือสมาชิกในทีมอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 4.06) หัวหนาทีมมีความรับผิดชอบและตอบสนองตอสมาชิกในทีม (คาเฉล่ีย 

4.05) หัวหนาทีมสามารถรับรูถึงปญหาของทีมและเขาไปแนะนำวิธีการแกไขปรับปรุงไดอยางทันทวงที (คาเฉลี่ย 3.99) ซึ่งทั้ง

ส่ีขอนี้อยูในระดับเห็นดวย 

6) ดานทีมสนับสนุนจากองคกร (Team support form organization) มีจำนวนทั้งหมด 7 ขอ ซึ่งประกอบไปดวยขอยอย 

คือ องคกรมีการจัดอบรมหรือใหความรูในตางๆที่จำเปนตอทมีสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทีมใหดียิ่งขึ้น (คาเฉล่ีย 4.22) ทีมในองคกร

สามารถรับขอมูลขาวสารที่พวกเขาตองการในรูปแบบที่สามารถนำไปใชไดตอได (คาเฉล่ีย 4.07) ทีมมีทรัพยากร เชน อุปกรณ

สำนักงาน เครื่องมือ คอมพิวเตอร เครื่องจักร เพียงพอตอความตองการใชงาน (คาเฉลี่ย 4.07) ทีมมี กฎระเบียบกติกาที่

ชัดเจนในการทำงานรวมกัน (คาเฉล่ีย 4.04) องคกรเฝาติดตามความคืบหนาการทำงานของทมี (คาเฉล่ีย 4.04)  สมาชิกทุกคน

ในทีมไดรับการแบงสัดสวนงานที่ยุติธรรม และเหมาะสมเมื่อพิจารณางาน ปริมาณรวมทั้งหมด (คาเฉลี่ย 3.96) องคกรมีแผน

รองรับการเปล่ียนแปลงปริมาณงาน (คาเฉล่ีย 3.94)  
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 4.1.3 ผลการศกึษาผลการปฏิบัติงานของทีม ของสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 ขอมูลผลการปฏิบัติงานของทมี ทั้ง 2 ดาน รายละเอียดดงัแสดงในรูปที่ 4 ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงคาเฉล่ียของขอมูลผลการปฏิบัติงานของทีม  

 จากรูปที่ 4 พบวา ผลการปฏิบัติงานของทีม มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.26-4.48 โดยมีความคิดเห็นวาเห็นดวยอยางยิ่งมากที่สุด 4 

ปจจัย ในดานการประสานงานและการสื่อสาร ไดแกมีการรักษาสถานการณสื่อสารในภาพรวม สมาชิกในทีมแตละคนมี

บทบาทที่ชัดเจน และมีการแจงแผนงานและการปฏิบัติใหทีมรับทราบ และในดานการแบงปนขอมูลและการสื่อสาร  มี

ขอเสนอแนะจากภายในทีมเมื่อมีการแกปญหา รองลงมา คือ ความคิดเห็นวาเห็นดวย 5 ปจจัย ซึ่งประสิทธิผลของทีมมี

ความสำคัญตอผลการปฏิบัติงานของทีมทุกดาน 

 4.1.4 ผลการวเิคราะหสหสัมพันธระหวางประสิทธผิลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทมี สำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม สำนักงานคณบดี     คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังตารางที่ 2 ตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธ (Pearson Correlation Coefficient) 
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1. ดานแรงผลักดัน 4.18 .67 1 .842** .630** .531** .320** .228* .501** -.176 -.229* -.204* 

2. ดานความไววางใจ 4.14 .54 .842** 1 .751** .684** .501** .481** .734** -.355** -.378** -.368** 

3. ดานความสามารถพิเศษ 4.14 .62 .630** .751** 1 .756** .583** .479** .617** -.360** -.422** -.393** 

4. ดานทักษะการรวมทีม 3.90 .60 .531** .684** .756** 1 .751** .672** .706** -.076 -.152 -.115 

5. ดานทักษะการทำภารกิจ 4.03 .64 .320** .501** .583** .751** 1 .676** .712** -.162 -.211* -.188* 

6. ดานความเหมาะสมของผูนำ 4.06 .58 .228* .481** .479** .672** .676** 1 .707** -.122 -.171 -.148 

7. ดานทีมสนับสนุนจากองคกร 4.05 .56 .501** .734** .617** .706** .712** .707** 1 -.263** -.297** -.282** 

8. ผลการปฏิบัติงานของทีมรวม 4.36 .52 -.176 -.355** -.360** -.076 -.162 -.122 -.263** 1 .983** .996** 

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

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

 จากตารางที่ 3 พบวา ประสิทธิผลของทีม 7 ดาน ไมมีตัวแปรอิสระคูใดมีคาสหสัมพันธ (r) สูงเกิน 0.800       จึง

สามารถที่จะทำการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณได  

4.1.5 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบตัิงานของทีม สำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

* 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 

* 

4.21  

เห็นด้วยอย่างย่ิง 
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกับผลการปฏิบัติงานของทีม สำนักงานคณบดี   คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณแบบปกติ (Multiple regression analysis, Enter 

method) โดยมีผลการปฏิบัติงานของทีมรวมเปนตัวแปรตาม 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมกบัผลการปฏิบัติงานของทมี สำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณแบบปกติ (Multiple regression analysis, 

Enter method)  
ตัวแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

 B Std. Error β Tolerance VIF 

(Constant) 5.898 .376  15.683 .000   

ดานแรงผลักดัน (X1) .325 .130 .406 2.505 .014* .243 4.119 

ดานความไววางใจ (X2) -.637 .212 -.647 -3.011 .003* .138 7.229 

ดานความสามารถพิเศษ (X3) -.488 .123 -.563 -3.974 .000* .318 3.141 

ดานทักษะการรวมทีม (X4) .595 .146 .664 4.068 .000* .240 4.168 

ดานทักษะการทำภารกิจ (X5) -.128 .117 -.153 -1.100 .274 .329 3.037 

ดานความเหมาะสมของผูนำ (X6) .025 .120 .028 .212 .832 .376 2.658 

ดานทีมสนับสนุนจากองคกร (X7) -.040 .151 -.043 -.267 .790 .251 3.984 

R = .580a     R2= .336   R2
adj = .292   Std. Error = .4525   

VIF = 2.658 – 7.229 Durbin Watson = 2.634    * มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  

 จากตารางที่ 4 พบ วาคา VIF มีคาระหวาง 2.658-7.229 ซึ่งไมมากกวา 10 จึงไมมีปญหาภาวะรวม (Collinearity) 

(Gujarati and Porter, 2009) คา Durbin Watson มีคาเทากับ 2.634 ซึ่งมีคาสูงกวา right-sided critical values จาก

ตารางของ Savin and White (1977)  จึงเปน negative autocorrelation ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนตัวแปรจึงเปนอิสระตอ

กัน  ประสิทธิผลของทีม ดานแรงผลักดัน (X1) และดานทักษะการรวมทีม (X4) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน

ของทีมรวม ดานความไววางใจ (X2) และดานความสามารถพิเศษ (X3) มีความสัมพันธเชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของทีมรวม 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ประสิทธิผลของทีมดานทักษะการทำภารกิจ (X5) ดานความเหมาะสมของผูนำ (X6) 

และดานทีมสนับสนุนจากองคกร (X7) ไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีมรวม        

             จากสมมติฐานที่ 1 (H1) ประสิทธิผลของทีมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม นำมาทดสอบสมมติฐาน

ดังนี้ 

                    H0 ประสิทธิผลของทีมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

                    H1 ประสิทธิผลของทีมไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

โดยไดกำหนดคาระดับนัยสำคัญและหาคาวิกฤตของ α = 0.05 ดังนี้ 

        ถา P-value > 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หรือ ถา P-value < 0.05 ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

ในการศึกษากำหนดสมมติฐานยอยจำนวน 7 สมมติฐานยอย ดังนี้ 

  H1.1 ประสิทธิผลของทีมดานแรงผลักดันมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

  H1.2 ประสิทธิผลของทีมดานความไววางใจ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

  H13ประสิทธิผลของทีมดานความสามารถพิเศษ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

  H1.4ประสิทธิผลของทีมดานทักษะการรวมทีม มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

  H1.5ประสิทธิผลของทีมดานทักษะการทำภารกิจ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 
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  H1.6ประสิทธิผลของทีมดานความเหมาะสมของผูนำ มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

  H1.7 ประสิทธิผลของทีมดานแรงผลักดันมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของทีม 

ยอมรับสมมติฐาน H1.1 H1.2 H1.3  และ  H1.4  และปฏิเสธสมมติฐาน H1.5 H1.6 และ H1.7 

จึงสามารถเขียนสมการได ดังนี้  

                              Y = 5.898 + 0.325X1-.637 X2-.488 X3+ 0.595X4 

โดยกำหนดให Y คือผลการปฏิบัติงานของทีมรวม X1 คือดานแรงผลักดัน X2 คือ ดานความไววางใจ X3 คือ ความสามารถ

พิเศษ และ X4 คือ ดานทักษะการรวมทีม  

  5.  สรุปผลการศึกษา 

 5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของทีมและผลการปฏิบัติงานของทีม สำนักงานคณบดี คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูศึกษาไดทำการสรุปไดดังนี้ 

 ประสิทธิผลของทีมดานแรงผลักดัน และดานทักษะการรวมทีม มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของทีม

รวม ดานความไววางใจ และดานความสามารถพิเศษมีความสัมพันธเชิงลบกับผลการปฏิบัติงานของทีมรวม อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 5.2 อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาพบวา ขอมูลสวนที่ 1 คือ ขอมูลทั่วไปของพนักงานซึ่งไมมีผลตอการปรับปรุงประสิทธิผลของทีม 

ขอมูลสวนที่ 2 ประสิทธิผลของทีม และขอมูลสวนที่ 3 คือ ผลการปฏิบัติงานของทีม ซึ่งผู ศึกษาพบวา ขอมูลสวนที่ 2 

ประสิทธิผลของทีม จำนวนทั้งหมด 36 ขอ มีคาเฉลี่ยรวมในแตละดานทั้ง 7 ดาน อยูในระดับเห็นดวย สวนที่ 3 ผลการ

ปฏิบัติงานของทีม มีคาเฉลี่ยรวมในแตละดานทั้ง 2 ดาน อยูในระดับเห็นดวย เชนเดียวกัน โดยปจจัยทั้ง 2 สวน มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาสินี อาภาศิริกุล (2556) ศึกษาเรื่องลักษณะการทำงานเปนทีมที่มีผลตอประสิทธิผลทีมงานของ

พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุ

ระหวาง 25-19 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีประสบการณทำงาน 6-10 ป และเคยทำงานในลักษณะ

ทีมงาน โดยรวมอยูในระดับดีและมีประสิทธิผลของทีมอยูในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ลักษณะการทำงานเปนทีม 5 ดาน ไดแก วัตถุประสงคที่ชัดเจนและเปาหมายเปนที่ยอมรับ การเปดเผยและการ

เผชิญหนา ความรวมมือและความขัดแยง กระบวนการทำงานและการตัดสินใจ และความสัมพันธระหวางกลุม มีความสัมพันธ

ไปในทางเดียวกันกับประสิทธิผลทีมงาน 

5.3 ขอเสนอแนะสำหรับองคกร 

 1) จากผลการศึกษา เพื่อใหพนักงานมีระดับประสิทธิผลการทำงานเปนทีมเพิ่มสูงขึ้น หัวหนางาน หรือผูบริหาร

องคกรควรใหความสำคัญในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานเปนทีม การแชร

ประสบการณจากทีมผูนำที่ปรึกษาอาวุโส เนื่องจากปฏิบัติงานในองคกรมาเปนเวลานาน สามารถเปนที่ปรึกษาหารือแนวทาง

รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ในแตละภารงานมากกวาการออกคำส่ัง และออกเปนหนังสือเวียนและคำส่ังใหพนักงานถือปฏิบัติ 

 2) สงเสริมสวัสดิการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและแรงผลักดันในการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานที่อายุงานในชวง 5-10 ป 

เพื่อใหพนักงานเกิดแรงจูงใจ โดยอาจจัดทำนโยบายใหการสนับสนุนพนักงานที่มีแนวโนม จะทำงานภายในองคกรระยะ

เวลานาน เชน การใหคาตอบแทนหรือสวัสดิการพิเศษ และสรางความรูสึกเปนสวนสำคัญขององคกร ตำแหนงที่มีอำนาจใน

การตัดสินใจภายในองคกร เปนตน 
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 3) เสริมทักษะการรวมทีมในการทำงานเปนทีมของพนักงานในองคกร เชน การเสริมทักษะที่จำเปน      ในการรวม

ทีม เสริมสรางมนุษยสัมพันธ และการพัฒนาทีมใหมีประสิทธิผลดวยทักษะการรวมทีม เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ประสานงานและการแบงปนขอมูลระหวางพนักงาน เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและลดขั้นตอนที่ไมจำเปน หากงานแลวเสร็จ

ภายในเวลาก็จะมาสามารถลดตนทุนและทรัพยากรลงได 

5.4 ขอเสนอแนะสำหรบัการศึกษาในครั้งตอไป 

 1) การศึกษาครั้งนี้ผู ศึกษาไดจำกัดขอบเขตเฉพาะกลุมตัวอยาง จำนวน 112 คน โดยวิธี Continues scale ผล

การศึกษาที่ไดจากการศึกษานี้อาจไมสามารถนำไปใชในกรณีแบงกลุมได จึงอาจนำโมเดลกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปน

แนวทางในการศึกษา โดยดำเนินการทดสอบกับประชากรหรือกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Category scale และเก็บตัวอยาง

ประมาณ 400 คน  

 2) ควรศึกษาอิทธิพลของประสิทธิผลของทีม และผลการปฏิบัติงานของทีม โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดวย

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structure Equation Modeling : SEM) โดยตองดำเนินการเก็บตัวอยางเพิ่มเติมอยาง

นอย จำนวน 300-500 คน และวัดเฉพาะผลการปฏิบัติงานของทีม 

 3) ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ที่อาจสงผลตอการทำงานดานปฏิบัติ เชน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของทีม รวมถึง

ควรจะมีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) หรือ สัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อให

งานวิจัยมีความลึกซึ้งในทุกมิติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4) สิ ่งท ี ่ผ ู ศ ึกษาสนใจที ่จะศึกษาตอค ือ การบร ิหารประสิทธ ิผลองคกรโดยรวม (Overall Management 

Effectiveness: OME) ขององคกรในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจำป โดยอางอิงขอมูลองคกรจาก

สำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อศึกษาถึงปจจัยในการบริหารองคกรโดยรวมที่เปน

เลิศและทำใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารองคกร  
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รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่นำมาศึกษาในครั้งนี้คือ ผูปฏิบัติงานดานการจัดทำบัญชีของหนวยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลตั้งแตเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2565 จำนวน 400 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย พบวา ความรูความสามารถ ดาน

ทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบัญชี และกิจกรรมการควบคุมภายในสงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินและทิศทาง

ความสัมพันธเปนเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ การควบคุมภายใน, คุณภาพรายงานทางการเงิน, ความรูความสามารถ,  

 

Abstract 
The purpose of this research is to study factors which affect the quality of financial reporting of a 

special local government - Bangkok Metropolitan Administration (BMA). The sample group was accounting 

practitioners of fiscal units under BMA. The questionnaires were distributed during January and February 

2022, and 400 usable responses were returned. The data was then analyzed using multiple regression 

analysis. The results showed that government accounting knowledge, professional and ethical competency, 

as well as internal control activities have positive effects on the quality of financial reporting at a 0.05 

statistically significant level. 
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1. บทนำ  
 

     กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบริหารงานในรูปแบบพิเศษตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ใหมีหนาที่จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย การศึกษา ฯลฯ การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครมีงบประมาณที่มาจาก

รายได ซึ่งรายไดที่มีมาจาก 3 แหลงหลักไดแก การจัดสรรจากสวนราชการอื่น รายไดที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อใหการบริหาร ราชการของกรุงเทพมหานครดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 และประกาศ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร บัญญัติใหการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานครแบง

ออกเปน 17 สำนัก 2 สำนักงาน และ 50 สำนักงานเขต สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน กรุงเทพมหานครไดนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชปฏิบัติงานดานการคลังและการบัญชีซึ่งตองปรับปรุงหลักการและวิธีการตามเกณฑคงคางโดย

กำหนดรหัสบัญชีตามหลักของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และกำหนดใหเหมาะสม

กับลักษณะของกรุงเทพมหานครและสอดคลองกับระบบการเง ินและการบัญชีภาครัฐ การจัดทำงบการเง ินรวม 

(Consolidated Financial Statement) ประกอบดวยงบการเงินของหนวยงาน ไดแก สำนัก สำนักงาน และสำนักงานเขต 

และงบการเงินของสวนราชการในสังกัดสำนักการแพทยที่มีฐานะเปนหนวยการคลัง รวม 80 หนวยงาน   

     มาตรฐานการบัญชีภาครัฐเปนแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป

ตามเกณฑคงคางไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปในกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อประโยชนในการจัดทำรายงานทางการ

เงินรวมภาครัฐ และเปนแนวทางสำหรับผูตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ เพื่อแสดง

ความเห็นวาไดจัดทำขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด 

รวมถึงเพื่อชวยใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำรายงานทางการเงินมา

วิเคราะหเปรียบเทียบกันได (กระทรวงการคลัง, 2561) สำนักงานการตรวจเงินแผนดินและสำนักงานตรวจสอบภายในเปน

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานคร จากอดิตที่ผานมาพบวาในแตละปจะมีขอทักทวง

เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีหนวยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานครอันสงผลตอคุณภาพของรายงานทางการเงินอยางมีนัยสำคัญ 

ดังนั้นการจัดทำงบการการเงินตามหลักการและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริหารหรือผูใช

งบการเงิน โดยบุคลากรผูปฏิบัติงานจะตองยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด เพื่อสรางความนาใหแกตนเองและ

องคกรได 

 งานวิจัยนี้มวีัตถปุระสงคที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงนิขององคกรปกครองสวน-ทองถิ่น

รูปแบบพิเศษ – กรงุเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ อุปสรรค และมีปจจัยสงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินเพื่อให

กรงุเทพมหานครสามารถนำผลการศึกษาไปวางแผนปรับปรงุหลักเกณฑ วางแผนพัฒนาความรู ความสามารถของผูทำบัญชีให

เหมาะสมพื่อใหการจดัทำรายงานทางการเงินของกรงุเทพมหานครมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น  

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความรูความสามารถ ความเขาใจในมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ 

 

     หนวยงานของรัฐที ่เปนหนวยงานที ่เสนอรายงานและจะตองจัดทำรายงานการเงินเพื ่อวัตถุประสงคทั ่วไปสงให

กระทรวงการคลังเพื่อจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ คือ หนวยงานของรัฐตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
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การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดแก หนวยงานทั้งหมดที่อยูในความควบคุมของรัฐบาล หนวยงานที่ดําเนินงานโดยใชเงิน

ทั้งหมดหรือเงินสวนใหญจากเงินงบประมาณ รวมทั้งหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ใหจัดทำบัญชีและรายงาน

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในกรณีหนวยงานของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ ใหจัดทำบัญชี

และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ เปนแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี 

และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปตามเกณฑคงคางไดอยางถูกตองเหมาะสม และเปนไปในกรอบมาตรฐาน

เดียวกันเพื่อประโยชนในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมภาครัฐ และเปนแนวทางสำหรับผูตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบ

รายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นวาไดจัดทำขึ้นภายใตกรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงเพื่อชวยใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถเขาใจความหมายของขอมูลที่

แสดงในรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลัง

กำหนด และสามารถนำรายงานทางการเงินมาวิเคราะหเปรียบเทียบกันได 

               งานวิจัยในอดีตทั ้งในและตางประเทศ ยืนยันวา ความรู ความสามารถและสมรรถนะของนักบัญชีมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานทางการเงิน  พัชรทิตา นวลละออง (2562) จิตติมา ขำดำ, สุพิศ ฤทธิ์แกว, และ สมนึก เอื้อ

จิระพงษพันธ (2562) ทัดดาว สิทธิรักษ (2557)  Kasim (2015) Setiyawati, Iskandar, and Basar (2018) Mustapha, 

Ismail, and Ahmad (2020) จิรภัทร  มั่นคง (2561) สำหรับตัวชี้วัดของคุณภาพรายงานทางการเงินที่งานวิจัยในอดีตใช

ประกอบดวย ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ไดแกความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเปนตัวแทนอันเที่ยงธรรม ความ

ครบถวน ความเปนกลาง การปราศจากขอผิดพลาด และลักษณะเชิงคุณภาพเสริม ไดแก ความสามารถเปรียบเทียบได 

ความสามารถพิสูจนยืนยันได ความทันเวลา ความสามารถเขาใจได ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทาง

การเงินปรับปรุง 2563 (สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ, 2563) และสำหรับกรุงเทพมหานครเอง การปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดใหคุณภาพรายงานทางการเงินตองมี 4 ลักษณะ 

ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และ การเปรียบเทียบกันได 

 

2.2 ระบบการควบคุมภายใน 

 

     การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกำกับดูแล หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร และบุคลากร

ของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ ้นเพื ่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมดานการดำเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม

การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล มาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสำหรับ

หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  

     นอกจากความรูความสามารถและสมรรถนะของผูทำบัญชีแลว งานวิจัยในอดีตก็พบวาระบบการควบคุมภายในใน

หนวยงานก็มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินเชนเดียวกัน Dewi, Azam, and Yusof (2019) ระบบการควบคุมภายในและ

ความสามารถดานทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลในทางบวกตอคุณภาพขอมูลของงบการเงินของรัฐบาลทองถิ่น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จิตรลดา สีหามาตย (2561) ที่พบวาประสิทธิภาพการควบคุมภายในทั้ง 5 ดานอันไดแก 1) ดานสภาพแวดลอม

การควบคุม 2) ดานการประเมินความเสี่ยง 3) ดานกิจกรรมการควบคุม 4) ดานสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) ดานการ

ติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพรายงานทางการเงิน Tambingon, Yadiati, and Kewo (2018) 

พบวาบทบาทของการตรวจสอบภายในมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของรัฐบาล

ในอินโนนีเซีย และคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลกระทบตอเนื่องไปยังคุณภาพการรายงานทางการเงิน สวน 
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Hutagalung, Iskandar Muda, and Ak (2018) และ Kasim (2015) ก็พบวาระบบการควบคุมภายในก็มีผลเชิงบวกตอ

คุณภาพการรายงานทางการเงิน  แต ทั้งนี ้ม ีงานวิจัยของ Omoregie and Usifo (2020) พบวาการควบคุมภายในมี

ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนัยสำคัญกับคุณภาพการรายงานทางการเงิน ในภาครัฐของไนจีเรีย 

 

2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

     จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตทำใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการรายงานทางการเงิน ประกอบดวย ความรู 

ความสามารถและสมรรถนะของผ ู ทำบ ัญช ี  และระบบการควบค ุมภายในของหน วยงานท ี ่ วางไว   ผ ู  ศ ึกษา 

จึงไดกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยไวดังนี้  

 

                         ตัวแปรอสิระ                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 
 

      การศ ึกษาคร ั ้งน ี ้ ใช งานว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) การเก ็บข อม ูล โดยการใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) กลุมตัวอยางเปนผูทำบัญชีในหนวยการคลังของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากสำนัก สำนักงาน 

สำนักงานเขต และสวนราชการในสังกัดสำนักการแพทยที่มีฐานะเปนหนวยการคลัง รวม 80 หนวยงาน หนวยงานละ 5 คน 

จำนวน 400 คน ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปใหกรอกขอมูลและรอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองจึงทำใหไดกลับมาครบ 400 

ชุด ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2565 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนและการ

วิเคราะหขอมูลแตละสวนมีวิธีการ ตามที่แสดงไวดังนี้ 

     สวนที่ 1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  

 

คุณภาพรายงานทางการเงิน 

1. ความเขาใจได 

2. ความเกี่ยวของกับการ

ตัดสินใจ 

3. ความเชื่อถือได 

4. การเปรียบเทียบกันได 

ดานความรู ความสามารถ ความเขาใจในมาตรฐาน 

การบัญชีภาครัฐ  

1. ทักษะดานวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบัญชี 

2. ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

ระบบการควบคุมภายใน  

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

2. การประเมินความเส่ียง 

3. กิจกรรมการควบคุม 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
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     สวนที่ 2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความรูความสามารถ ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐโดยใหผูตอบ

แบบสอบถามตอบระดับความคิดเห็นตอแตละปจจัยซึ่งแบงเปน 5 ระดับ (1 นอยที่สุด จนถึง 5 มากที่สุด) การวิเคราะหขอมูล

ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

     สวนที่ 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในใหผูตอบแบบสอบถามตอบระดับความคิดเห็นของแตละปจจัย  5 

ระดับ (1 นอยที่สุด จนถึง 5 มากที่สุด) การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

     สวนที่ 4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น รวมถึงปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอคุณภาพรายงานทางเงิน ผูวิจัยสรุป

ประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปด 

     นอกจากนั้น ยังมีการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Regression Analysis) เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินในหนวยงานภาครัฐ  

 

4. ผลการศกึษาและการอภิปราย 
 

     จากแบบสอบถามที่กลับมาทั้งหมด 400 ชุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 92.0) อายุ

ระหวาง 31 - 40 ป (คิดเปนรอยละ 40.0) มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (คิดเปนรอยละ 74.5) จบการศึกษา

สาขาการบัญชี (คิดเปนรอยละ 62.5) ปฏิบัติงานในตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ (คิดเปนรอยละ 

48.3) และมีประสบการณการทำงานในตำแหนงมากกวา 5 ป (คิดเปนรอยละ 57.0)   

     จากการทดสอบความสัมพันธระหวางกลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงิน เมื่อทดสอบดวยการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Regression Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ปจจัยพื้นฐาน ดานเพศ อายุ สาขาที่จบการศึกษา ตำแหนงและประสบการณการทำงาน ของผูทำบัญชีไมมีผลตอ

คุณภาพรายงานทางการเงิน แตความรูความสามารถ ดานทักษะวิชาชีพ และจรรยาบรรณของนักบัญชี และกิจกรรมการ

ควบคุมภายในสงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงินและทิศทางความสัมพันธเปนเชิงบวก ผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัย

ในอดีต เชน พัชรทิดา นวลละออง (2562) และ Kasim (2015)  

 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะหปจจัยที่มีผลตอคุณภาพรายงานทางการเงิน 

 

Coefficientsa 

               B          t Sig. 

เพศ 0.761 1.085 0.278 

อาย ุ -0.130 -0.198 0.843 

สาขาที่จบ 0.521 1.321 0.187 

ตำแหนง 0.715 1.833 0.068* 

ประสบการทำงาน -0.293 -0.699 0.485 

ความรูความสามารถ : ดานทกัษะวิชาชีพและจรรยาบรรณของนัก

บัญชี 

1.324 2.342 0.020** 
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ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ -0.203 -0.441 0.660 

ดานการประเมนิความเส่ียง 0.159 0.306 0.760 

ดานกิจกรรมการควบคุม 1.057 2.173 0.030** 

ดานสารสนเทศและการส่ือสาร -0.241 -0.503 0.616 

ดานกิจกรรมการติดตามผล 0.600 1.058 0.291 

Adjusted R-Suare  0.113  

R- Square   0.137  

Durbin-Watson  1.520  

                */** มีความสัมพันธกัน ณ นัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.1 และ 0.05 

 

     สำหรับประเด็นดานความรูความสามารถ ดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบัญชี หนวยงานตองใหความสำคัญ

กับการวางแผนปรับปรุงหลักเกณฑ วางแผนพัฒนาความรู ความสามารถของผูทำบัญชีใหเหมาะสมโดยจัดใหมีการฝกอบรม

อยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางทักษะและความรูของนักบัญชี เพื่อใหการจัดทำรายงานทางการเงินในภาพรวมของ

กรุงเทพมหานครมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นและเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

กำหนด 

     สวนในดานกิจกรรมการควบคุมภายใน หนวยงานควรจัดใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ

ปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและการจัดทำรายงานทางการเงินของกรุงเทพมหานครสามารถ

บรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายในโดยการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในที่มีอยู

ดานการเงินและบัญชีเพื่อหาจุดออนของการปฏิบัติงานที่มีอยูและกำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหถือ

ปฎิบัติเปนไปแนวทางเดียวกัน 

 

5.สรุปผลการศึกษา 
 

     การวิจัยครั้งนี้พบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพรายงานทางการเงิน ไดแก กิจกรรมการควบคุม และความรูความสามารถ

ดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักบัญชี มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอคุณภาพ

รายงานทางการเงินในกลุมตัวอยางหนวยงานภาครัฐ ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ตองจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถ

บรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สวนดานความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพและจรรยาบรรณของนัก

บัญชี นักบัญชีตองมุงเนนในการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูทางการบัญชี รวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานบัญชี เพื่อใหผล

ปฏิบัติงานที่ไดถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีไทยและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทำใหเกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จใน

การปฏิบัติงาน อันจะสงผลตอการจัดทำรายงานทางการเงินของหนวยงานงานใหมีความถูกตอง เชื่อถือได ทันตอเวลา และ

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด 
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แนวทางการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันพัสดุ  

ของ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 

Guidelines of Strategy formulation for creating competition advantages  

in parcel post at Thailand Post 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันพัสดุ ของ บริษัท ไปรษณียไทย 

จำกัด การขนสงพัสดุในประเทศไทยมีการแขงขันคอนขางรุนแรง ทำใหไปรษณียไทยตองพัฒนาและปรับปรุงและปรับตัวการ

บริการเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกลูกคา โดยการรักษาระดับคุณภาพของการบริการใหมีลักษณะที่ตรงกับพฤติกรรมผูใชบริการ

ภายใตตนทุนที่สามารถแขงขันกับคูแขงรายอื่นได  การกำหนดกลยุทธ พบวา ดานการบริการ คือ ผูใชบริการสามารถสงพัสดุดวย

พนักงานนำจายที่ใหบริการถึงบานพักอาศัย ไมตองเดินทางมาที่สำนักงานเพื่อสงพัสดุหรือเอกสาร และยังเปนการเพิ่มรายไดใหกับ

ไปรษณียไทย 

 

คำสำคัญ: ไปรษณียไทย , การขนสงพัสดุ , การบรกิาร , พฤตกิรรมผูใชบรกิาร , การกำหนดกลยุทธ  

 

Abstract 

This research is to study guidelines of strategy formulation for creating competitive advantages in parcel 

posts at Thailand Post. Strong competition in parcel delivery in Thailand forced Thailand Post to develop and 

improve the services to make its customers trust. The company maintains the service quality to meet the 

customers' needs under the cost which can compete with other companies. To set the strategy, we found that 

“service” is the customers were satisfied that postmen can service them at home. They don’t need to go to 

the Post Office to send the parcel or document. This can also increase the Thailand Post’s income. 

 

Keyword: Thailand Post , Parcel Delivery , Service , Customers’ behaviors , Strategy formulation 
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1.บทนำ 

 

     ไปรษณียไทย จำกัด เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน

ทั้งหมด ในป 2563 สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบตอโครงสรางสัดสวนรายไดของการไปรษณียทั่วโลก 

ทำใหสัดสวนของการสงพัสดุไปรษณีย (Parcel Service) มีสัดสวนที่สูงกวาการสงไปรษณียภัณฑ (Mail Service) อยางชัดเจน 

โดยในสองไตรมาสแรกของป 2563 พบวาปริมาณการใชบริการพัสดุไปรษณียเพิ่มสูงถึงรอยละ 43 เมื่อเทียบกับปริมาณงานใน

ชวงเวลา เดียวกันของป 2562 เนื ่องมาจากปจจัยสนับสนุนทั ้งเรื ่องการเติบโตของตลาด e-Commerce และมาตรการ 

Lockdown ที่เปนปจจัยเรง ในการกระตุนใหผูใชบริการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินคามาสั่งซื้อสินคาออนไลนเพิ่มขึ้น โดยจากผล

สำรวจของ Kantar World Panel พบวาพฤติกรรมของผูบริโภคในเอเชีย 6 ประเทศ มีการซื้อสินคาออนไลนและใชบริการสง

อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ขณะเดียวกัน ผูบริโภคก็มีการหลีกเล่ียงการทำกิจกรรมนอกบานและลดการซื้อสินคาฟุมเฟอยลง 

     การศึกษาเรื่องกลยุทธเพื่อแนวทางการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันพัสดุ ของ บริษัท ไปรษณียไทย 

จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุและปญหารายไดที่ลดลงของบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด และศึกษาแนวทางกลยุทธในการ

แกไขปญหารายไดที่ลดลงของไปรษณียไทย โดยใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณเชิงลึกและเก็บแบบสอบถามจำนวน 385 คน จาก

กลุมประชากร คือ ผูใชบริการสงพัสดุไปรษณียไทย โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนำ

ขอมูลที่ไดมากำหนดกลยุทธและทำการวิเคราะห  Fishbone Diagram, SWOT และ TOWS MATRIX เพื่อสรางกลยุทธใหม

จากสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันของไปรษณียไทย ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

31-40 ป สถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 30,000 บาทตอเดือน สวนใหญสงแบบ EMS ความถี่ในการใชบริการ 1-3 ครั้งตอ

เดือน เวลา 12:01-14:00 น. คาใชจายครั้งละ 20-100 บาท เดินทางมาใชบริการขนสงพัสดุไปรษณียไทยโดยรถยนตสวนบุคคล ใช

บริการขนสงพัสดุไปรษณียไทย เนื่องจากใกลบาน/ที่ทำงาน ตัดสินใจใชบริการของไปรษณียไทยดวยตนเอง ปจจัยคุณภาพการ

บริการ 5 ดาน ดานความเปนรูปธรรมของบริการภาพรวมอยูในระดับมาก, ดานความนาเชื่อถือภาพรวมอยูในระดับมาก, ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการภาพรวมอยูในระดับมาก, ดานการใหความมั่นใจภาพรวมอยูในระดับมากและดานการดูแลเอาใจใส

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

     ดานความภักดีของลูกคา ผูใชบริการจะแนะนำเพื่อนและคนรูจักใหใชบริการไปรษณียไทย ดานคุณภาพการบริการ พบวา

ปจจัยคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดานและดานความภักดีของลูกคา ไดรับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก นั่นหมายความวาผูตอบ

แบบสอบถามใหความสำคัญกับปจจัยคุณภาพการบริการและดานความภักดีของลูกคา 
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2.ทบทวนวรรณกรรม 

  

ทฤษฎีคุณภาพการบริการ (Service Quality) 

     Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990). ไดพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการเรียกวา Service 

Quality สามารถนำไปวิเคราะหความสัมพันธโดยสรุปและไดกำหนดโมเดลคุณภาพการใหบริการซึ่งเนนความตองการที่สำคัญ โดย

เนนการสงมอบคุณภาพการใหบริการที่คาดหวังซึ่งเปน สาเหตุทำใหการสงมอบบริการคุณภาพไมประสบความสำเร็จ  

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

     Armstrong (1991). ไดกลาววา พฤติกรรมของผูบริโภคมีรากฐานมาจากพฤติกรรมการผูบริโภค มีบทบาทที่แตกตางกัน

ไดแก ผูใช ผูจาย และผูซื้อ พฤติกรรมผูบริโภคนั้นยากที่จะคาดเดา การตลาดความสัมพันธ คือสิ่งหนึ่งที่ทรงคุณคาและมีอิทธิพล

สำหรับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพราะมันมีจุดสนใจที่โดดเดนในการรื้อฟนความหมายที่แทจริงของการตลาด ดวยการ

ยอมรับความสำคัญของลูกคาหรือผูซื้อ การรักษาผูบริโภค การจัดการความสัมพันธตอผูบริโภค การปรับตามปจเจกบุคคล การ

ปรับตามผูบริโภค ก็เปนส่ิงที่ไดใหความสำคัญมากขึ้น   

ทฤษฎีการตัดสินใจ  

     Simon(1986). ไดกลาววา การตัดสินใจมีขอจำกัด ดานความสนใจเมื่อมีการตัดใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผูบริหารตองเผชิญกับเหตุการณที่ซับซอนโดยเนนที่เชิงกลยุทธ โดยปจจัยเชิงกลยุทธผานการตัดสินโดยสัญชาตญาณ โดยผูที่มี

ประสบการณจะคุนเคยกับสถานการณที่พบเจอบอยจึงสามารถแยกแยะไดอยางรวดเร็ว 

ทฤษฎีกางปลา 

     Kaoru Ishikawa(1943) Fishbone Diagram หรือ ผังกางปลา แผนภูมิกางปลาบางครั้งก็ถูกเรียกวา แผนภูมิอิชิกาวะ 

(Ishikawa Diagram/Fishikawa) ตามชื่อผูสงเสริมใหแพรหลาย การใชงานแผนภูมิกางปลาเพื่อวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหา มีจุดมุงหมายเพื่อหาถึงความสัมพันธที่สำคัญระหวางตัวแปรตางๆ เปนการใชเพื่อออกแบบผลิตภัณฑที่ชวยแกปญหาเดิมที่

เคยเจอ นอกจากนี้ยังใชในการปองกันขอบกพรองดานคุณภาพ ตองระบุถึงปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง “ปญหาที่พบเจอ 

หรือ สิ่งที่อยากแกไข” ในสวนหัวของปลาใหไดกอน หลังจากนั้นจึงเริ่มหาถึงปจจัยที่เอื้อใหเกิดสิ่งเหลานั้น สาเหตุหลักของปญหา

แตละสวน รวมถึงสาเหตุรอง ถายังไมมีแนวทางที ่ชัดเจนแนะนำใหนำผังกางปลามาใชคู กับโมเดลการวิเคราะหตามกลุม

อุตสาหกรรม  

 

3. วิธีการศึกษา 

      การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการกำหนดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันพัสดุ ของ บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด

วิธีการเก็บขอมูลในการศึกษา มีทั้งหมด 3 ประเภท 1.การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดทำการสัมภาษณ CEO 

กรรมการผูจัดการใหญ ดร.ดนันท สุภัทรพันธุ โดยเปนการเก็บขอมูลดวยตนเอง 

2. การเก็บขอมูลเชิงปริมาณแบบปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดทำการรวบรวมจากการแจกแบบสอบถามของกลุมตัวอยางผูใชบริการ

ไปรษณียไทย โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและ 3. การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม
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เอกสารงานวิจัยตางๆ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง

จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก CEO กรรมการผูจัดการใหญ ดร.ดนันท สุภัทรพันธุ และจำนวน

ประชากรและกลุมตัวอยางสำหรับขอมูลเชิงปริมาณผูที่เคยใชบริการและปจจุบันยังใชบริการไปรษณียไทยในกรุงเทพมหานคร ทั้ง

เพศชายและเพศหญิง วิธีการวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณ ผูตอบแบบสอบถาม เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูศึกษาทำการลง

รหัสแลวนําขอมูลมาบันทึกลงใน เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูทำการตอบ

แบบสอบถาม และจะใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสูงสุด (Max) และคาต่ำสุด (Min) 

แสดงถึงระดับความคิดเห็นพฤติกรรม วิธีการวิเคราะหของขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) 

โดยนำขอมูลมาเรียบเรียงและจำแนก เพื่อสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได และนำขอมูลจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ

เอกสารจาก ไปรษณียไทย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวของ มาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) วิธีการ

วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรือแผนผังกางปลา วิธีการคนหาแนวทางการแกไขปญหา โดยใช

เครื่องมือ TOWS ในการคนหาแนวทางการแกไขปญหา 5 วิธี  และการประเมินทางเลือก  

ประเมินจากสิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก รวมถึงการสัมภาษณผูบริหาร เลือกวิธีการที่สามารถใชในการสราง

ตัวเลือกเชิงกลยุทธ โดยเลือกใช จุดแข็งภายในองคกรที่มีอยู ใหคะแนนแตละทางเลือกตามปจจัยที่ตั้งไวและเลือกทางเลือกที่ดทีี่สุด

ตามลำดับคะแนน เพื่อชวยทำใหความสามารถในการแขงขันพัสดุขององคกรดีขึ้นได 

 

4.ผลการศึกษาและอภปิราย 
 

สวนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 

ตารางที่  1. แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม การ

ใชบรกิารไปรษณียไทย 

การใชบริการไปรษณียไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน รอยละ 

เคย 385 100 

ไมเคย - - 

รวม 385 100 

 

ตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชบริการไปรษณียไทยในเขตกรงุเทพมหานคร จำนวน 385 คน คิดเปนรอยละ 

100 
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สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤตกิรรมผูใชบริการสงพัสดุ 

ตารางที่ 2  แสดงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) พฤติกรรมผูใชบริการสงพัสดขุองผูตอบแบบสอบถาม 

จำแนกตาม ประเภทบริการ 

ประเภทบริการ จำนวน รอยละ 

EMS 272 70.6 

ลงทะเบียน 113 29.4 

รวม 385 100 

 

ตารางที่ 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชบริการไปรษณียไทยประเภทการสงแบบ EMS จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 

70.6 และ ลงทะเบียน จำนว น113 คน คิดเปนรอยละ 29.4 

 

สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยคุณภาพการบริการ (service quality) 

ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยคุณภาพการ

บริการ (service quality) 

ปจจัยคุณภาพการบริการ  ( X ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานความเปนรปูธรรมของบรกิาร  4.11 .788 มาก 

ดานความนาเชือ่ถือ 4.08 .841 มาก 

 

ตารางที่ 3  คาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยคุณภาพการ

บริการ (service quality) (ตอ) 

ปจจัยคุณภาพการบริการ ( X ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานการตอบสนองตอผูรับบรกิาร  3.94 .867 มาก 

ดานการใหความมั่นใจ  4.06 .838 มาก 

ดานการดูแลเอาใจใส 4.11 .794 มาก 

รวม 4.06 .825 มาก 

 

ตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพการบรกิาร (service quality) ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( = 4.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของบริการ และ ดานการดูแลเอาใจใส  มีคาเฉล่ียสูงสุดอยู

ในระดับมาก ( = 4.11) รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉล่ียในระดับมาก ( =4.08)  และลำดับสุดทายคือ ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบรกิาร มีคาเฉล่ียในระดับมาก ( = 3.94) ตามลำดับ 
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สวนที่ 4 ความภักดีของลูกคา 

ตารางที่ 4  คาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเหน็ของผูตอบ 

แบบสอบถามทีม่ีตอปจจัยดาน customer Loyalty 

 

ตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยดาน customer Loyalty ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.07) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทานมีความสนใจจะใชบริการของไปรษณียไทยทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต เปนขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด

อยูในระดับมาก ( = 4.17) รองลงมาคือ ขอ ทานเลือกใชบริการไปรษณียไทยเปนตัวเลือกแรก เมื่อตองการสงพัสดุมีคาเฉล่ียใน

ระดับมาก ( =4.09)  และลำดับสุดทายคือ ทานยังเลือกใชบรกิารไปรษณยีไทยถึงแมจะมีบรษิัทขนสงใหมเกดิขึ้น มีคาเฉล่ียใน

ระดับมาก ( = 4.01) ตามลำดบั 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 

     1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศหญิง จำนวน 

249 คน คิดเปนรอยละ 64.7 อายุ 31-40 ป จำนวน 152 คน  คิดเปนรอยละ 39.5 สถานภาพโสด จำนวน 251 คน คิดเปนรอย

ละ 65.2 รายได มากกวา 30,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.8 

     2. พฤติกรรมผูใชบริการสงพัสดุไปรณียไทยผูตอบแบบสอบถามสวนมากใชบริการไปรษณียไทยประเภทการสงแบบ EMS 

จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 70.6 ใชบริการ 3 – 4 ครั้ง ตอเดือน จำนวน 134 คน คิดเปนรอยละ 34.8 ในชวงเวลา 12:01 – 

14:00 น. จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 30.4 มีคาใชจายครั้งละ 20-100 บาท  จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.2 เดินทางมา

ใชบริการขนสงพัสดุจากไปรษณียไทยโดยรถยนตสวนบุคคล จำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 61.6 ใชบริการเนื่องจากใกลบาน/ที่

ทำงาน  จำนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 42.3 ใชบริการจากการตัดสินใจดวยตนเอง จำนวน 229 คน คิดเปนรอยละ 59.5  

     3. ปจจัยคุณภาพการบริการ (service quality) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยคุณภาพการบริการ 

(service quality) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการดูแล

ปจจัยดาน customer Loyalty ( X ) S.D. ระดับความคิดเห็น 

ทานยังเลือกใชบริการไปรษณยีไทยถึงแมจะมบีริษทัขนสง

ใหมเกิดขึ้น 

4.01 0.800 มาก 

ทานเลือกใชบรกิารไปรษณยีไทยเปนตัวเลือกแรก เมือ่

ตองการสงพัสด ุ

4.09 0.720 มาก 

ทานมีความสนใจจะใชบรกิารของไปรษณียไทยที่จะเกดิขึ้น

ในอนาคต 

4.17 0.732 มาก 

ทานจะแนะนำเพื่อนและคนรูจักใหใชบรกิารไปรษณยีไทย 4.02 0.675 มาก 

รวม 4.07 0.731 มาก 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี คร้ังที่ 10

2355



เอาใจใส มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ มีคาเฉล่ียในระดับมาก ตามลำดับ 

     4. ปจจัยดานความภักดี (customer Loyalty) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสนใจจะใช

บริการของไปรษณียไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดบัมาก รองลงมาคือ ทานเลือกใชบริการไปรษณีย

ไทยเปนตัวเลือกแรก เมื่อตองการสงพัสดุมีคาเฉล่ียในระดับมาก และลำดับสุดทายคือ ทานยังเลือกใชบริการไปรษณียไทยถึงแมจะ

มีบริษัทขนสงใหมเกิดขึ้น มีคาเฉล่ียในระดับมาก ตามลำดับ 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

     ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการใหความสำคัญตอคุณภาพการบริการที่ ไปรษณียไทย ในระดับมาก ดังนั้นผูประกอบการควรมี

การเพิ่มการพัฒนาคุณภาพการใหบริการมากยิ่งขึ้น มีการกำหนดราคาคาบริการ เวลาเปด-ปด อีกทั้งสาขาที่ใหบริการมีจำนวน

เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ จากความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการตอบสนองตอผูรับบริการ นั้น ควรมีการอบรม

มารยาท การแตงกาย บุคลิกภาพ และการชวยเหลือแกปญหาของพนักงานใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อทำใหผูใชบริการ

เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ และกลับมาใชบริการซ้ำ 

 

ขอเสนอแนะในสำหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

     ในการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆที่อาจจะมีผลตอการใหบริการของไปรษณียไทย เชน คุณภาพการบริการและ

ระบบหวงโซอุปทานที่เนนทางดานโลจิสติกส ที่อาจจะมีผลตอการใหบริการของไปรษณียไทย ปจจัยดานนโยบายของรัฐบาล 

สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก สภาวะสังคม สวนดานกลุมตัวอยางในงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการวิจัย

เฉพาะ ไปรษณียไทย  เทานั้น ซึ่งการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาบริษัทขนสงพัสดอุื่นๆ ดวยเพื่อทำการเปรียบเทียบผลของการวิจัยวา

มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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การสำรวจตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 (COVID-19) ในตลาดทาเรียน ตำบลโพธ์ิเสด็จ 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

An Analysis of Costs of Goods Sold during the Covid-19 Pandemic at Tharian Market, 

Pro Sub-district, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province 

 

ฮาบีบี้ บตุรสมัน 

Habeebie Butsaman 

 

บทคัดยอ 

 การสำรวจตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 ในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี

วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อศึกษาตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 ในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูคาในตลาดทาเรียนจำนวน 10 ราน การศึกษาตนทุนการขายสินคาไดดำเนินการ

จัดเก็บขอมูลในการศึกษาสภาพปจจุบันเพื่อใชในการสำรวจตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบ

สัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา ตลาดทาเรียนมีรานคาประมาณ 80-90 ราน รานขายกับขาว ลูกชิ้น เสื้อผา และของอื่น ๆ เปน

จำนวนมาก การสัมภาษณผูคาในตลาดทาเรียนถึงสภาพปจจุบันของตนทนุการขายสินคาในยุคโควิด-19 มีตนทุนที่เพิ่มขึ้น และเปน

เงินลงทุนแบบหมุนเวียน ตนทุนประกอบดวย   รานขายรองเทาผาใบมีเงินลงทุน 4,000 บาท มีคาใชจาย 310 บาท และรายได

จากการขาย 3,000 บาทตอวัน รานขายเสื้อยืดมีคาใชจาย 160 บาท และรายไดจากการขาย 1,000 บาทตอวัน รานขายชุดชั้นใน

มีเงินลงทุน 50,000 บาท คาใชจายทั้งส้ิน 610 บาท และรายไดจากการขายลดลง รานขายเส้ือผามือสองมีเงินลงทุน 60,000 บาท 

(ซื้อครั้งหนึ่งขายได 5-6 เดือน) คาใชจาย 480 บาท และรายไดจากการขาย 500 บาทตอวัน รานคาสวนใหญมีรายไดจาก การขาย

สินคาลดลง 50% เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ตลาดหลายแหลงปดตัวลงเพื่อลดความเสี่ยงแพรเชื้อ

ไวรัสโควิด–19 ดังนั้น เจาของตลาด ผูขาย ผูซื้อ และหนวยงานภาครัฐตองรวมมือกันปองกันโรคโควิด-19 โดยจะมีวิธีการปองกัน 

คือ สวมใสหนากากอนามัย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอร และตั้งจุดคัดกรองอยางเขมงวด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

 

คำสำคัญ : ตนทุนการขายสินคา, โรคโควิด-19 

 

Abstract 

 An Analysis of Costs of Goods Sold during the Covid-19 Pandemic at Tharian Market, Pro Sub-district, 

Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province have research objectives To study the cost of selling products 

in the era of Covid-19 in Tha Rien Market Pho Sadet Subdistrict, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province 

The sample group consisted of Ten merchants in the port market, a cost of goods sales study, collected data 
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in the current state study to explore the cost of goods sold in the COVID-19 era. Use the data collection from 

the interview form. The results showed that Tha Rien Market has about 80-90 shops selling food, meatballs, 

clothes and other items. Interviews with traders in Tha Rien Market about the current state of selling costs in 

the Covid-19 era. have increased costs and is a revolving investment The cost includes A sneaker shop has an 

investment of 4,000 baht, costs 310 baht, and a sales income of 3,000 baht per day. A t-shirt shop costs 160 

baht and a sales income of 1,000 baht per day. The investment was 50,000 baht, the total expenses were 610 

baht, and sales revenue decreased. Second-hand clothing stores have an investment of 60,000 baht (buy one 

time, sell for 5-6 months), costs 480 baht, and sales revenue is 500 baht per day. 50% drop in sales due to 

COVID-19 situation currently occurring Many markets have been shut down to reduce the risk of spreading 

COVID-19, so market owners, sellers, buyers and government agencies must work together to prevent COVID-

19. The way to prevent it is to wear a mask. Wash your hands with alcohol gel. and set up a strict screening 

point for everyone's safety. 

 

Keywords : costs of sales, Covid-19  
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1. บทนำ 

     ตลาดเปดทายทาเรียนหรือที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกวา หลาดทาเรียน เปนตลาดเปดทายที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ตั้งของตลาด ตั้งอยูที่บริเวณใกลกับตลาดรวมพืชผลหัวอิฐ ตลาดเปดทายทาเรียนเปนตลาดที่มีสินคาให

เลือกเกือบทุกประเภท อยางเชน อาหาร ผลไมตาง ๆ เครื่องประดับ เสื้อผามือหนึ่งและมือสอง เครื่องมือชาง ตนไม และสินคา

เบ็ดเตล็ดตาง ๆ รวมถงึสัตวเล้ียงอกีดวย  

 ตลาดทาเรียน ยังเปนตลาดขนาดใหญที่มีพอคาแมคาเปนจำนวนมาก มีประชาชนจากหลากหลายแหลงเดินทางมา

จับจายซื้อของอยางคึกคัก เปนอีกแหงที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เชนเดียวกับตลาด

ทั่ว ๆ ไป ทำใหทุกอยางในชีวิตของผูคนเปลี่ยนแปลงอยางคาดไมถึง ยอดผูปวยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ความวิตกกังวลในอนาคตที่

ไมแนนอน และมาตรการล็อกดาวนสงผลกระทบโดยตรงตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ และทำใหตนทุนของสินคาหลาย ๆ อยางมี

ราคาที่เพิ่มขึ้น เชน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระบาดหนัก ราคาของหนากากอนามัยแพงขึ้นเปน 10 เทา 

จากเดิมราคากลองละไมกี่สิบบาท พอเจอโควิด-19 ราคากลับ  

พุงไปเปนหลายรอย แตความตองการซื้อก็ยังคงสูงอยูจนสินคาขาดตลาด  จากสถานการณโควิด-19 ทำใหสถานที่เสี่ยงอยาง 

“ตลาดนัด” จะตองปรับตัวและเตรียมรับมือ แมวาภาครัฐจะยังคงใหเปดขายตามปกติ ซึ่งหากเอยถึงการเตรียมการรบัมือในขณะนี้
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จะเห็นไดวาหลายตลาดมีมาตรการคัดกรองและเฝาระวังอยางเขมงวดทีเดียว เมื่อสถานการณปจจุบันสงผลใหพฤติกรรมผูบริโภค

หรือคนเดินตลาดนัดเปลี่ยนไป เจาของตลาดก็ตองมีการปรับเปลี่ยนดวยเพื่อใหเขากับพฤติกรรมของคนเหลานี้โดยเจาของตลาด

ตองทำ ดังนี้  

    1. ตั้งจุดคัดกรองอยางเขมงวด เชน การออกมาตรการใหผูมาเดินตลาดตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย การ

ตรวจวัดอุณหภูมิการเขาตลาด การแจกเจลแอลกอฮอลลางมือกอนเขาตลาด เปนตน   

 2. จัดใหรานคาตองขึงพลาสติกรอบ ๆ สินคาที่นำมาวางขาย เพื่อเปนการลดการกระจายของเชื้อลงสูอาหารหรือสินคาที่

นำมาขาย รวมทั้งพอคาแมคาเองก็ตองสวมถุงมือ หนากากผาหรือหนากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอลวางตรงโตะวางสินคาไว

บริการแกลูกคาดวย มาตรการนี้ยังครอบคลุมไปถึงรถเข็น หาบเร ที่นำของมาขายยังพื้นที่ตลาดนัดดวย 

 3. ประกาศขาวคราวความคืบหนา รวมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพของผูมาเดินตลาด การใหความรูในแงของขาวสารใน

ปจจุบัน หรือขอปฏิบัติตนของคนมาเดินตลาดยังถือวามีความจำเปน บางตลาดอาจจะมีการมอบหมายใหพนักงานมาคอยปาว

ประกาศ พรอมทั้งจัดคิวการเขาตลาด เพื่อใหมีการเวนระยะหาง ลดการกระจายเชื้อ เปนตน 

 ในอนาคตหากพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยน ตลาดนัดแตละแหงอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของการบริการ เชน การรับสง

สินคา แตละรานขายสินคาผานออนไลนมากขึ้น การนำเอาระบบโลจิสติกสเขามาใชสำหรับสินคาบางรายที่มีขนาดใหญ ทั้งนี้ก็เพื่อ

ลดความแออัดของลานจอดรถ และลดจำนวนรถติดบนทองถนนอีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 จากปญหาของโรคโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอตลาดนั้น ทำใหเกิดความสนใจตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 

(COVID-19) ในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

     ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปน

หนวยเงินตรา ซึ่งเปนลักษณะของการลดลงในสินทรัพยหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนในปจจุบันหรือใน

อนาคตก็ได เมื่อตนทุนใดที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนไปทั้งสิ้นแลว ตนทุนนั้นก็จะถือเปน “คาใชจาย” (Expenses) 

ดังนั้น คาใชจายจึงหมายถึงตนทุนที่ไดใหประโยชนและกิจการไดใชประโยชนทั้งหมดไปแลวในขณะนั้นและสำหรับตนทุนที่กิจการ

สูญเสียไป แตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคตเรียกวา “สินทรัพย (Assets) เมื่อคาใชจาย (Expenses) คือ ตนทุนที่กอใหเกิด

รายได (Revenue) โดยปกติแลวก็จะนำไปเปรียบเทียบกับรายไดที่เกิดขึ้นในงวดเดียวกันเพื่อคำนวณหากำไรสุทธิ (Profit) หรือ

ขาดทุนสุทธิ (Loss) ซึ่งรายไดก็จะหมายถึง ราคาขายของสินคาหรือบริการ คูณกับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม นอกจากนี้โดย

ปกติเราจะพบวา คำวา “คาใชจาย” มักจะหมายถึงรายจายที่สามารถใหผลประโยชนทางภาษีได ดวยเหตุนี้คำวา “คาใชจาย” จึง

นิยมแสดงในรายงานทางการเงินทีเ่สนอบุคคลภายนอก แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติแลวการใชคำวา “ตนทุน” และ “คาใชจาย” 

ก็มักจะมีการใชทดแทนกันอยูเสมอ (อนุรักษ  ทองสุโขวงศ, มปป)  

     ตนทุนขาย (Cost of Goods Sold) หมายถึง ตนทุนในการผลิตสินคาและคาใชจายตาง ๆ ที่ทำใหสินคาอยูในสภาพพรอม

จำหนาย เชน คาวัตถุดิบ คาขนสง เปนตน และในกรณีที่ไมไดเปนผูผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ตนทุนขายก็จะเปนราคาตนทุนที่บริษัท
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ไดจายไปเพื่อใหไดสินคามา ซึ่งตนทุนทั้งสองสวนนี้ถือวามีความสัมพันธกับยอดขาย ถากิจการตองการเพิ่มยอดขายใหสูงขึ้น ตนทุน

ขายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย  

 
 

     นอกจากตนทุนขายแลวกิจการยังมีตนทุนอีกสวนหนึ่ง คือ คาใชจายในการดำเนินงาน เปนคาใชจายทุกอยางที่เกิดขึ้นใน

สำนักงาน ไมรวมโรงงาน เชน คาใชจายในฝายธุรการ ฝายบัญชีการเงิน ฝายการตลาด คาใชจายในการบริหาร รวมถึงเงินเดือน คา

สาธารณูปโภค คาโฆษณา คาสงเสริมการขาย คาเชาสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ  (พรรณนิภา รอดวรรณะ, 2560, 13-17) ซึ่งจาก

ที่กลาวมานั้นมีผลกระทบตอกำไรของกิจการทั้งสิ้น ดังนั้นในการประมาณการคาใชจายจึงตองสอดคลองกับแผนการขยายกิจการ

ในอนาคต 

     วงจรการดำเนินงาน (Operating Cycle) เปนการเริ่มตั้งแตกิจการทำการซื้อจนถึงการเก็บเงินของกิจการ ดังนั้นจะแบงวงจร

การดำเนินงานไดเปน 3 ขั้นตอน คือ 1. เริ่มเริ่มจากกิจการซื้อสินค 2. กิจการขายสินคา 3. กิจการเก็บเงินได (หากขายเชื่อ) โดย

สามารถแสดงไดตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 

 กิจการขายสินคาเปนเงินสด   กิจการขายสินคาเปนเงินเชื่อ 

 

 

  

ขายสินคา                                          1. ซื้อ                   3. เก็บเงินสด                                     1. ซื้อ 

เปนเงินสด                                          สินคา                  จากลูกหนี้                                            สินคา 

                                                                                  การคา 

 

 

                                                                                                                            2. ขายสินคา 

                                                                                                                              เปนเงินสด 

แผนภาพที่ 1 วงจรการดำเนินงานซื้อขายสินคา  

ที่มา : ศศิวิมล มีอำพล, (2560)

สินค้าคงเหลือต้นงวด   +   ซ้ือสุทธิ   =   ต้นทุนสินค้าขาย   +   สินค้าคงเหลือปลายงวด 

เงินสด 

สินค้า 

เงินสด 

สินค้า ลูกหนีก้ารค้า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีการศึกษา 

     การดำเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบดวย กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูคาในตลาดทาเรียนจำนวน  10 คน       

เครื่องมือในการวิจัย  ไดแก แบบวิเคราะหเอกสารและแบบสังเคราะหงานวิจัยในการจัดเก็บขอมูลทุติยภูมิ  การใชแบบสัมภาษณ

ในการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ  แบบสัมภาษณจำนวน 3 ตอน [1]  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จำนวน 

5 ขอ ประกอบดวย ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ที่อยู เบอรโทร และสินคาที่นำมาจำหนายในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช [2]  ตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 (COVID-19)  ในประเด็น ดานเงินลงทุน  ดาน

การขนสง ดานแรงงาน ดานคาใชจายตาง ๆ ของกลุมพอคาแมคาในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช [3]  ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณโรคโควิด-19 ในปจจุบัน ประเด็นวิธีการปองกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

ตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช         

     การเก็บรวบรวมขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัย มีวิธีการดังนี้ [1] การเก็บขอมูลปฐมภูมิ  เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาดานการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนการขายสินคาในยคุโควิด-19 (COVID-19) หลักเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางแบบไม

อาศัยความนาจะเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เพื่อใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายงานวิจัย และกลุม

ดำเนินการการขายสินคา ไดแก  กลุมผูคาในตลาดทาเรียน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูวิจัยนำแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลนำแบบสัมภาษณที่ไดรับมาตรวจสอบความ

ปัจจัยด้านบุคคล 

- เพศ  - อาย ุ

- ภูมิลาํเนา  - รายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยด้านต้นทุน 

- ดา้นเงินลงทุน  - ดา้นการขนส่ง 

- ดา้นแรงงาน  - ดา้นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 

ต้นทุนการขายสินค้าในยุคโค

วดิ-19 (COVID-19) 

ในตลาดท่าเรียน  

ตําบลโพธ์ิเสดจ็ อาํเภอเมือง

นครศรีธรรมราช  

จังหวดันครศรีธรรมราช 

ปัจจัยด้านโรคโควดิ-19 

- วิธีป้องกนั 
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สมบูรณและนำไปวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis)  แลวสรุปเปนความเรียงโดย  การ

เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี [2] เก็บขอมูลทุติยภูมิขอมูลจากหนังสือ  เอกสาร  ตำราและ ส่ือออนไลนแลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

และสังเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis  and  Synthesis)  โดยยึดหลักความสอดคลองของขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เอกสาร ไดแก แบบวิเคราะหเอกสารผลการศึกษาจะนำมาเสนอเปนองคประกอบการดำเนินงานของตนทุนการขายสินคาในยุคโค

วิด-19 (COVID-19)  การเก็บรวบรวมขอมูล   
     การวิเคราะหขอมูล โดยนำขอมูลที่ไดจากการออกแบบวิเคราะหเอกสารโดยอาศัยแนวคิดของสุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ (2555 : 

111) มีตารางกำหนดชื่อผูแตง เนื้อหาที่จะทำการวิเคราะห ในแตละประเด็นในหัวขอ 1) ตนทุนการขายสินคา การจำแนกประเภท

ตนทุน ความสัมพันธของบัญชีการเงิน  การบัญชีตนทุน และการบัญชีบริหาร 2) กิจการซื้อมาขายไป การดำเนินงานซื้อขายสนิคา  

การคำนวณสวนลด การคำนวณคาขนสง เงื่อนไขการชำระเงิน ใบกำกับภาษี 3) การแพรระบาดของโรคโควิด-19   (COVID-19) 

สถานการณของโรค วิธีปองกันและควบคุม  ดำเนินการวิเคราะหเนื้อหา จากนั้นจึงนำมาสรุปผลการวิเคราะหเอกสารในแตละ

คำหลักเพื่อใหไดขอสรุปของแตละประเด็นอยางครบถวน การสังเคราะหงานวิจัยโดยใชแบบสังเคราะหเนื้อหางานวิจัย โดย

ดัดแปลงมาจากแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ (2556 : 23) นำงานวิจัยในประเด็น 1) องคประกอบตนทุนและผลตอบแทน  2) 

องคประกอบการซื้อสินคาผานออนไลน 3) การดำเนินงานการขายสินคา ของงานวิจัยตั้งแตป 2558-2562 โดยนำผลที่สังเคราะห

มารวมเปนตนทุนการขายสินคา  

     การสัมภาษณนำแบบสัมภาษณมาแยกประเภทเปนขอมูลตนทุนการขายสินคา ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจากนั้นเริ่มการ

สัมภาษณ โดยมีกรอบคำถามในประเด็น สภาพปจจุบันปญหา การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 

(COVID-19)  เมื่อไดขอมูลครบถวนตามประเด็นที่กำหนดไวแลว ผูใหสัมภาษณไดเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมอยางอิสระอาจ

เปนประเด็นที่เกี่ยวของหรือไมก็ได นำขอมูลมาประมวลผลทันทีทั้งเปนขอมูลที่จดบันทึกและการอัดเสียงใหไดประเด็นที่ตองการใน

เรื่องสภาพปจจุบันปญหา การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตนทุนการขายสินคาในยุคโควิด-19 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

     ผลการศึกษา พบวา ตนทุน เปนรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดสินคาหรือบริการตาง ๆ ซึ่งตนทุนที่ถือเปนคาใชจาย ในการซื้อ

เพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย และการขายสินคาจึงเปนกระบวนการเสนอสินคาและบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูชื้อ 

และผูซื้อตัดสินใจซื้อดวยความพึงพอใจ ซึ่งในตลาดทาเรียนมีการขายสินคามากมาย เชน เส้ือผา นาิกา น้ำหอม กระเปา รองเทา 

กับขาว และอื่น ๆ อีกมายมาย และในการขายสินคาที่ยังมีตนทุนอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ เชน คาไฟฟา คาขนสง คาน้ำมัน คา

สถานที่ เปนตน การขายสินคาในปจจุบันจะเห็นไดวาบางสินคามีตนทุนที่เพิ่มขึ้น หรือบางสินคาอาจจะมีตนทุนที่ลดลง มักจะ

ขึ้นอยูกับความนิยมในปจจุบัน  

     ตนทุนสินคาของกิจการซื้อขายสินคา กิจการที่ซื้อสินคามาขาย ตนทุนสินคาขายสำหรับงวดอาจคำนวณไดจากสมการตนทุน

สินคาขายของกิจการซื้อขายสินคาอาจแสดงได ดังนี้ 

 

 
สินค้าคงเหลือต้นงวด  +  ซ้ือสุทธิ   =   ต้นทุนสินค้าขาย  +   สินค้าคงเหลือปลายงวด 
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     การซื้อขายสินคา เปนกิจการที่มีรายไดหลักมาจากการขายสินคาใหแกลูกคา ซึ่งอยูในรูปการขายปลีกและขายสงสินคา และมี

คาใชจายหลักเกิดจากตนทุนขาย กิจการซื้อขายสินคาจะมีการจัดประเภทคาใชจายเปนตนทุนขาย คาใชจายในการขาย และ

คาใชจายในการบริหาร กิจการซื้อขายสินคาจึงมีความแตกตางจากกิจการใหบริการ การเริ่มตั้งแตกิจการทำการซื้อจนถึงการเก็บ

เงินของกิจการ ดังนั้นจะแบงวงจรการดำเนินงานไดเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) เริ่มเริ่มจากกิจการซื้อสินคา 2) กิจการขายสินคา 3) 

กิจการเก็บเงินได ซึ่งในการซื้อสินคา กิจการอาจจะมีคาขนสงสินคา (freight) เปนคาใชจายเกี่ยวกับการขนถายสินคาที่ซื้อมาหรือ

ขายไป  

     จากการศึกษาเชิงสำรวจไดสรุปรานคาที่ไดสัมภาษณ ดังนี้ 

     1) รานขายรองเทาผาใบ คุณศิริศักดิ์ ขวดแกว ไดใหขอมูลไววา รองเทาผาใบมีราคาตั้งแต 199-500 บาท การลงทุนเปนการ

บริหารการลงทุนแบบเงินลงทุนหมุนเวียน ตนทุนจากการขายสินคาเพิ่มขึ้น คาใชจายประกอบดวย คาสถานที่ 40 บาท/วัน คา

ไฟฟา 40 บาท/วัน คาจางยกของ 50 บาท/ครั้ง คาน้ำมัน 20 บาท/วัน คาขนสงในแตละครั้งประมาณ 200 บาท และมีรายไดวัน

ละ 2,000-3,000 บาท 

     2) รานขายเสื้อยืด คุณกมลรัตน เพรชพรหม ไดใหขอมูลไววา เสื้อยืดราคา 100 บาท ไดลงทุนซื้อสินคามีราคาเทาเดิม 

คาใชจายจะประกอบดวย คาสถานที่ 40 บาท/วัน คาไฟฟา 40 บาท/วัน คาน้ำมัน 50 บาท/วัน คาขนสงในแตละครั้งประมาณ 70 

บาท/ครั้ง และมีรายไดวันละ 1,000 บาท  

     3) รานขายชุดชั้นใน คุณอุวัย พิทแลงาม ไดใหขอมูลไววา เส้ือในราคาตั้งแต 59-100 บาท กางเกงในราคาตั้งแต 20-50 บาท 

เปนสินคาที่มีการลงทุนเยอะ กำไรนอย มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม คาใชจายจะประกอบดวย คาสถานที่ 40 บาท/วัน คาไฟฟา 40 

บาท/วัน คาน้ำมัน 30 บาท/วัน คาแรง 500 บาท/วัน คาขนสงในแตละครั้งประมาณ 650 บาท และมีรายไดลดลง  

     4) รานขายเสื้อผามือสอง คุณสุดารัตน เขน็ดพืช ไดใหขอมูลไววา เสื้อผามือสองราคาตั้งแต 40-100 บาท เปนสินคาที่มีการ

ลงทุนเยอะ กำไรนอย ซื้อครั้งหนึ่งขายได 5-6 เดือนตนทุนจากการขายเทาเดิม คาใชจายจะประกอบดวย คาสถานที่ 40 บาท/วัน 

คาไฟฟา 40 บาท/วัน คาน้ำมัน 100 บาท/วัน คาแรง 300 บาท/วัน และมีรายไดวันละ 400-500 บาท   

     ตลาดทาเรียน เปนตลาดที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำใหมีชวงหนึ่งตลาดไดปดตัวลง และมีหนวยงานสาธารณสุขเขา

มาทำความสะอาดตลาด และไดจัดมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ดวยการตั้งจุดคัดกรองกอนเขาตลาด บริการเจลลลางมือ สวมใส

หนากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของผูคนที่ตองการมาซื้อขายสินคาที่ตลาดทาเรียน ดังนั้น จากผลกระทบที่เกิดขึ้น เจาของ

รานคาสวนใหญมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น บางรานตนทุนเทาเดิม มีรายไดที่ลดลง 50% และตั้งแตรัฐบาลไดออกมาตรการชวยเหลือ

ประชาชน ไดมีโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการม.33 เรารักกัน ทำใหกิจการฟนฟูขึ้นได รายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม      

     อภิปรายผลการวิจัย 

     ตลาดทาเรียน เปนตลาดที่มีผูคนเดินทางมาซื้อขายเปนจำนวนมาก เปนตลาดขนาดใหญในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากที่ได

สัมภาษณพอคาแมคาในตลาดทาเรียน จึงเล็งเห็นถึงจำนวนเงินที่ไดจายไปในการซื้อสินคา ขาวของ วัตถุดิบ ตาง ๆ นานาจิปาถะ 

เพื่อนำมาผลิตหรือขายสินคาเพื่อใหกอใหเกิดรายได คือ ยอดขาย (Nanosoft Article, มปป) โดยสภาพปจจุบันของการขายสินคา

ในยุคโควิด-19 (COVID-19) พบวามีตนทุนที่เพิ่มขึ้น และเปนการลงทุนแบบหมุนเวียน ซึ่งสอดคลองกับ ธนสรรค มีแสงเพชร และ

รศ.ดร.ธนิดา จิตรนอมรัตน (มปป) ไดศึกษา การศึกษาผลของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกบยอดขายของบริษัทจดทะเบียนใน

ดัชนีหุนยั่งยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา จัดการเงินทุนหมุนเวียนนั้น มีความสัมพันธในทิศทาง
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ตรงกันนขามกับยอดขายอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปไดวาหากบริษัทตองการเพิ่มมยอดขายของกิจการควรที่จะลดปริมาณ

เงินทุนหมุนเวียนใหนอยลง โดยการลดระยะเวลาเก็บหนี้ใหสั้นลง ลดอัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือใหนอยลง และลดระยะเวลา

จายชำระหนี้ใหส้ันลง  

     ในสวนของตนทุนการขายสินคา ประกอบดวยประเด็นดานตาง ๆ ไดแก เงินลงทุน คาใชจาย และรายได ซึ่งสอดคลองกับ กิ่ง

กนก รัตนมณี และคณะ (2560) ไดศึกษา การคำนวณตนทุนผลิตภัณฑของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในจังหวัดตรัง พบวา 

กลุมสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑสวนใหญ คำนวณตนทุนผลิตภัณฑไมครบทุกประเภทจึงตนทุนที่ไมไดนำมาคำนวณเปนตนทุน 

เกี่ยวกับคาใชจายการผลิต เนื่องจากเปนคาใชจายที่ทางกลุมสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไมทราบวาตองนำมาคำนวณ เชน คา

น้ำ คาไฟ คาขนสง เพราะทางกลุม ระบุวา เปนตนทุนเพียงเล็กนอยและสวนใหญประกอบธุรกิจในบานของตัวแทนกลุมเปน

ประธานกลุม ทำใหไมไดแยกคาใชจายเหลานั้นมาใชในการคำนวณตนทุน จึงสอดคลองกับการศึกษา คาใชจายตาง ๆ ในการนำมา

คิดตนทุนการขายสินคา ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของ แกวมณี อุทิรัมย, จริญญา สันฐิติธนาวัฒน, นํ้า

ออย จันทะนาม, แพรววิภา นิลแกว และสุภาภรณ แสนทุนทาว. (2559) ไดทำการศึกษาเรือ่ง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน

จากการทอผาไหมมัดหมี่ตีนแดง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย พบวา 1) สมาชิกศูนยหัตถกรรมพื้นบานทั้งหมดเปน

เพศหญิงสวนใหญมีอายุ 50-60 ป สวนใหญอยูระดบัประถมศึกษาปที่ 6 มีประสบการณในการทอผาไหมมัดหมี่ตีนแดงอยูระหวาง

10-15 ปขึ้นไป และแหลงเงินทุนที่ประกอบการสวนใหญใชแหลงเงนิทุนจากการกูและเงินทุนของตนเอง 2) ศูนยหัตถกรรมพื้นบาน 

มีปริมาณการทอผาไหมมัดหมี่ตีนแดงตลอดทั้งป จำนวนทั้งสิ้น 616 หูก จำแนกเปนตนทุนการผลิตตอหูก จำนวน 109,101 บาท 

ตนทุนการผลิตตอปจำ นวน 6,204,306 บาท 3) ศูนยหัตถกรรมพื้นบาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย มีรายไดจาก

การขายผาไหมมัดหมี่ตีนแดงตอปจำนวน 12,320,000 บาท มีรายไดจากการขายตอหูก จำนวน 220,000 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาทั้ง 

11 กลุม 4) หัวหนากลุมศูนยหัตถกรรมพื้นบาน จำนวน 6,115,694 บาท คิดเปนอัตรากำ ไรขั้นตน 49.64 และมีกำ ไรสุทธิจาก

การดำเนินงาน จำนวน 5,989,414 บาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิ 48.62 

     ในปจจุบันไดมีมาตรการการจัดระเบียบตลาดสด ตลาดนัดเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงแพรเชื้อไวรัสโควิด–19 วา ไดสั่งการให

สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบใหผูประกอบการตลาดในพื้นที่ดูแลตลาดใหถูกสุขลักษณะตามคำแนะนำของสำนักอนามัย และ

ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครโดยเครงครัด โดยเฉพาะการกำหนดใหตลาดและตลาดนัด เปดเฉพาะการจำหนายอาหารสด 

อาหารแหง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำไปบริโภคที่อื่น และรานขายยา รานดอกไมสด เวชภัณฑและสินคาเบ็ดเตล็ด เปดเฉพาะที่

จำเปนตอการดำรงชีวิตเทานั้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดานสุขอนามัยสำหรับตลาดในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศิลปสวย ระวีแสงสูรย, 2563) ซึ่งรานคาสวนใหญมีรายไดจากการขายสินคาลดลง 50% และจำนวนผูคนเขารานที่

นอยลง เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ตลาดหลายแหลงปดตัวลงเพื่อลดความเส่ียงแพรเชื้อไวรัสโควิด–19 

ทำใหตองมีวิธีการปองกันตามคำแนะนำของสำนักงานอนามัย ซึ่งสอดคลองกับ สุภาวดี ธงภักดิ์  และสันติธร ภูริภักดี (2564) ได

ศ ึกษา แนวทางการปรับเปลี ่ยนและพัฒนาการบริการของรานอาหารที ่เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม ร านอาหารยามเย็น 

กรุงเทพมหานคร ภายใตสถานการณการแพรรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พบวา 1) ปญหาและอุปสรรค ทำใหรานอาหาร

ประสบปญหาของจำนวนลูกคาที่ลดนอยลงจากเดิม ลูกคาขาดความเชื่อมั่นในการรับประทานอาหารนอกบาน รานอาหารมีรายได

ลดนอยลง ประกอบกับคาใชจายภายในรานอาหารเทาเดิม 2) แนวทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริการ ประกอบดวย การ

กำหนดแนวทางปฏิบัติ ผู ประกอบการมีการคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในดานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของ
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พนักงาน การจัดการรูปแบบการบรกิาร ผูประกอบการไดมีการปรับเปล่ียนรปูแบบการบรกิาร โดยยึดหลักตามมาตรการในการเวน

ระยะหางทางสังคม การจัดการความเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการมีการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในดานการดำเนิน

ธุรกิจ พฤติกรรมการใชชีวิต และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม การสงเสริมการตลาดผูประกอบการมีการนำกลยุทธ

ในการสงเสริมการตลาด รูปแบบบริการจัดสงถึงบาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และการชวยเหลือกันในระบบ 

ผูประกอบการมีวิสัยทัศนในการชวยเหลือกันในระบบทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเปนการประคับประคองทั้งระบบให

สามารถดำรงอยูได 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

     1. ควรไดนำผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับธุรกิจตาง ๆ เชน ธุรกิจจัดสง (Delivery Business) ธุรกิจออนไลน/ธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส (Online Business/E-Business) เพื่อเปนแนวทางในการหาชองทางการขายสินคาในยุคโควิด-19 อาจมีการ

ปรับเปล่ียนใหเขากับบริบทของแตละกลุมในพื้นที่ที่ตองการศึกษา  

     2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อลดการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสวนรวมทั้งผูซื้อและผูขาย จึงจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกฝายและมีโอกาสประสบสำเร็จไดมาก

ยิ่งขึ้น 
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