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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) คุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมของนักศึกษาท่ีเรียนสาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 
(2) เปรียบเทียบคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุกชั้นปี 
จํานวน 200 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการทําวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มใช้ T – test และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากรต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปใช้ F - test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ใช้วิธี 
Least Significant Difference (LSD) 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุมากท่ีสุด 20 ปี 
เป็นเชื้อชาติไทยมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่บิดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรมาก
ท่ีสุด  มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 60,001 – 80,000 บาท มากท่ีสุด นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ี
มีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท้ัง 13 ด้านแตกต่างกัน 
โดยพบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ แตกต่างกัน อายุนักศึกษามี
ผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพของบิดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
แตกต่างกัน อาชีพมารดามีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน รายได้ต่อครอบครัวมีผลต่อ
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยพบว่า 
เพศมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพของบิดามีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็น
ผู้ประกอบการแตกต่างกัน อาชีพมารดามีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัวมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ผู้ประกอบการ, คุณลักษณะผู้ท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ, ความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this study were to study the entrepreneurial characteristics and 
intention to become an entrepreneur of students majoring in Entrepreneurship in Bangkok 
Metropolitan area, by comparing sets of characteristics and intention of students with 
different backgrounds. Data were collected 200 student from Bangkok and Thai Chamber of 
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Commerce University in Bangkok via the convenient sampling technique. The data were 
analysis via the use of SPSS statistical package in terms of frequencies, T-test, F-test as well 
Least Significant Difference (LSD). 

The results show that The samples contained a larger number of male respondents, 
most of them are Thai whose fathers ran own business and whose mother were farmers. 
Most of the students possessed the family income in a range 60,001 - 80,000 baht. The 
samples with different backgrounds had different entrepreneurial characteristics as it was 
found that there was a difference in entrepreneurial characteristics between males and 
female, among those with different ages, among those father having different occupations, in 
those whose mother having different occupations, as well in those whose family income 
were different, at p <.05 level. The samples with different backgrounds had different 
opinions upon intention to become an entrepreneur as it was found that gender, father’s 
occupations, mother’s occupations as well as family income impacted such intention, at p 
<.05 level. 

Keywords: Entrepreneur, Entreprenuerial Characteristics, Intentions to Become an 
Entreprenuer 

 
บทนํา 

ผู้ประกอบการเป็นผู้มีความสําคัญในการสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Entreprise: SMEs) ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจท่ีสามารถเกิดข้ึนได้ง่ายใน 
การเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs เกิดข้ึนจากความต้องการของสภาพเศรษฐกิจสังคม และความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การท่ีผู้ประกอบการ SMEs จะประสบผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได้นั้น นอกเหนือจาก
ประสบการณ์แล้วจะต้องมีแนวคิดในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะต้อง
คํานึงถึงคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเชิงประกอบการ 

ในอดีตท่ีผ่านมาสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ ส่วนใหญ่มักจะมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาชีพเฉพาะต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปท้ังสถาบันการเงิน 
ล้วนประสบปัญหาจนต้องเลิกหรือหยุดกิจการ ขณะเดียวกันผู้สําเร็จการศึกษาใหม่เม่ือจบการศึกษาออกมาแล้ว
ก็ไม่มีงานรองรับ จึงเริ่มมีกระแสท่ีจะส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษา ผู้ว่างงานท่ีมีความรู้ประสบการณ์ เปลี่ยนเข็ม
ชีวิตไปสู่การประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาก็เริ่มทบทวนปรับแนวทาง
ในการผลิตบัณฑิตไปสู่ทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้ประกอบการ ท้ังนี้ในปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจังหวัดกรุงเทพหมานครท่ีได้เปิดสอนใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ/การเป็นเจ้าของธุรกิจ ได้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สําหรับระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/การจัดการมหาบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชานวัตกรรม
และการเป็นผู้ประกอบการ, สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Global Entrepreneur MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสําหรับผู้ประกอบการ
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,สาขาวิชาการจัดการและสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ และสาขาวิชาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

ดังนั้นจากท่ีกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามี
ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอย่างไร โดยศึกษาถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกัน และศึกษาถึงความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาท่ีเลือกเรียน
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทําให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตอันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และจะได้เป็นประโยชน์ในการ
นําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถาบัน พัฒนาหลักสูตร อันเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของ
นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
จําแนกตามภูมิหลังของนักศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของ
นักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือท่ีใช้ 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี และต่อเนื่อง ทุกชั้นปี จาก 2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2552 จํานวน 204 คน (สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล,2552) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2552 
จํานวน 138 คน (สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม,2552) ดังนั้นจํานวนประชากรรวมท้ังหมด 
342 ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบสุ่มของ Krejcie และ Morgan (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2550: 264) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 181 ราย แต่ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 200 ราย เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อน 

1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
 2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ ภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพของบิดา อาชีพมารดา 
รายได้โดยเฉลี่ยของครอบครัว 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 13 ด้าน คือ ด้านความกล้าเสี่ยง 
ด้านความยืนหยัดอดทน ด้านมนุษยสัมพันธ์  ด้านใฝ่ความสําเร็จ ด้านการจัดการกับความล้มเหลว 
ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความ
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เชื่อม่ันในตนเอง ด้านกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต (ชูชัย  
สมิทธิไกร, 2544) และความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ  
 3. สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพของบิดา อาชีพมารดา รายได้โดย
เฉลี่ยของครอบครัว วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี (Frcquency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

3.2 การเปรียบเทียบภูมิหลังท่ีแตกต่างกันกับคุณลักษณะและความต้ังท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 
ทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้ (t – test) และ (F – test) ว่ามีตัวแปรใดบ้างท่ีมีผลต่อคุณลักษณะและความ
ต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 อัฎฐพล เข่ือนคํา (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและความต้ังใจท่ีจะ
เป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพ่ือเปรียบเทียบ
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะประกอบธุรกิจตนเองอยู่ในระดับปานกลาง มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง และนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกันมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ชูชัย  สมิทธิไกร (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ไทย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
ส่วนคุณลักษณะท่ีอยู่ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านแรงจูงใจและ และด้านการ
แสวงหาโอกาส ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกันมีคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็น
ผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 200 ราย โดยผลของการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยนําเสนอ 2 ตอนดังนี้ 

1. ภูมิหลังของนักศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.00 มีอายุ 21 ปี 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.50 บิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 มารดาของ
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบธุรกิจเกษตรกรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 60,001 – 80,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกัน จะมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังนี้  
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1.1 เพศต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านวิสัยทัศน์
และเป้าหมาย ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เพศ
ชายมีความคิดเห็นการมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการด้านต่างๆ มากกว่าเพศหญิง 

1.2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืนหยัดอดทน 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการจัดการกับความล้มเหลว ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านแสวงหาโอกาส  

1.3 เชื้อชาติต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน ด้านวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย ด้านแสวงหาโอกาส และ ด้านความซ่ือสัตย์  

1.4 อาชีพของบิดาแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืน
หยัดอดทน ด้านการจัดการกับความล้มเหลว ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาข้อมูลด้าน
ความเชื่อม่ันในตนเอง ด้านกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ ด้านแสวงหาโอกาส และด้านความสื่อสัตย์
สุจริต 

1.5 อาชีพมารดาแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืน
หยัดอดทน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านแสวงหาโอกาส 
และด้านความสื่อสัตย์สุจริต 

1.6 รายได้ต่อครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้าน
ความยืนหยัดอดทน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านใฝ่ความสําเร็จ ด้านการจัดการกับความล้มเหลว ด้าน
แรงจูงใจและพลัง ด้านความเชื่อม่ันในตนเอง ด้านกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ และด้านแสวงหา
โอกาส 

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกันจะมีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ

ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ดังนี้  
2.1  เพศมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เพศชายชายมีด้านต้ังใจ

ค่อนข้างมากท่ีจะทําธุรกิจหลังสําเร็จการศึกษามากกว่าเพศหญิง   
2.2  อายุแตกต่างกันมีผลต่อจะมีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ีมีอายุ 

24 ปี ซ่ึงศึกษาอยู่ปีสุดท้าย มีความต้ังใจท่ีจะทําธุรกิจตนเองหลังจบการศึกษามากกว่าอายุท่ีต่ํากว่า  
2.3  เชื้อชาติต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีมี

เชื้อชาติจีนมีความต้ังใจท่ีจะทําธุรกิจตนเองหลังจบการศึกษามากกว่าเชื้อชาติไทย 
2.4  บิดาอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อจะมีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยนักศึกษาท่ี

บิดามีอาชีพข้าราชการ มีความต้ังใจค่อนข้างน้อยท่ีจะทําธุรกิจ  และไม่ต้องการท่ีจะทําธุรกิจหลังสําเร็จ
การศึกษา  

2.5  มารดามีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน ในด้านทําธุรกิจ    
ตนเองหลังจบการศึกษาแน่นอน และด้านไม่ต้องการท่ีจะทําธุรกิจหลังสําเร็จการศึกษา 

2.5  รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่างกัน โดยส่วนใหญ่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยมากกว่า 80,000 บาทมีความ  
ต้ั ง ใจ ด้านทําธุ ร กิจตน เองหลั งจบการ ศึกษา มากกว่ ารายไ ด้ เ ฉลี่ ย ต่อครอบครั ว ท่ี ตํ่ ากว่ า  และ 
ครอบครัวท่ีมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาท มีความต้ังใจค่อนข้างน้อยท่ีจะทําธุรกิจ  
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อภิปรายผล 
 การวิจัยคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของนักศึกษาท่ี
เรียนสาขาการเป็นผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกัน จะมี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน อภิปรายผลได้ดังนี้ 

อายุแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืนหยัดอดทน 
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการจัดการกับความล้มเหลว ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านแสวงหาโอกาส โดยกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 25 ปีซ่ึงเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ใกล้สําเร็จการศึกษามีความเห็นด้านต่างๆแตกต่างจากนักศึกษา
ชั้นปี 1 และปี 2 เนื่องจากนักศึกษาท่ีใกล้สําเร็จการศึกษามีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความกระตือรือร้นเก่ียวกับ
การทํางาน มีวินัยต่อตนเอง มีทัศนคติการวางแผนการจัดการมากกว่านักศึกษาท่ีเพ่ิงเข้าใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูชัย สมิทธิไกร (2547: 60) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาพบว่า 
ปัจจัยท่ีมีแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการคือ อายุและประสบการณ์การทํางานของนักศึกษามีความสัมพันธ์
ต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ เนื่องจากนักศึกษามีอายุใกล้สําเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทํางาน
ก่อให้เกิดความอดทน มีรายได้ทําให้เกิดแรงจูงใจและแสดงหาโอกาสการประกอบอาชีพ รวมท้ังมีเชื่อม่ันใน
ตนเอง มีความขยัน มีวินัยตนเอง มีความรอบรู้  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ  

อาชีพของบิดาแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืนหยัด
อดทน ด้านการจัดการกับความล้มเหลว ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาข้อมูลด้านความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ด้านกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ ด้านแสวงหาโอกาส และด้านความสื่อสัตย์สุจริต โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีบิดามี
อาชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ ให้ความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการด้านต่างๆข้างต้น
มากกว่าบิดาอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อรพินทร์ ชูชมและคณะ (2542) กล่าวว่า บุคคลท่ีมี
แรงจูงใจและพลังหรือต้องการทํางานอิสระในการคิดและการกระทํา จะต้องมีความกล้าริเริ่มและรับผิดชอบ
การทําสิ่งต่างๆ ต้องการเรียนรู้มุ่งม่ันแสวงหาข้อมูลการทํางานด้วยความสามารถตนเอง และสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ อัฏฐพล เข่ือนคํา (2548: 41) ผลการวิจัยวิจัยนักศึกษาท่ีมีบิดาประกอบธุรกิจของตนเอง 
และอาชีพทํางานเอกชน มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต 
สูงกว่าบิดานักศึกษาท่ีมีบิดาประกอบอาชีพลูกจ้างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

อาชีพมารดาแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกันในด้านความยืนหยัด
อดทน ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านแสวงหาโอกาส และด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และอาชีพอิสระ มีความเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความยืนหยัดอดทน ด้านแรงจูงใจและพลัง ด้านการแสวงหาโอกาส 
ด้านความคิดสร้างสรรค์มีมากกว่า มารดามีอาชีพเกษตรกร ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัฏฐพล เข่ือนคํา
(2548: 42) ผลการวิจัยวิจัยนักศึกษาท่ีมีมารดาประกอบธุรกิจของตนเอง อาชีพทํางานเอกชน มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการด้านแรงจูงใจและพลัง และด้านความคิดสร้างสรรค์ มากกว่ามารดาท่ีมีอาชีพเกษตรกร 

ผลการวิจัยนักศึกษาท่ีมีภูมิหลังต่างกันมีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการต่างกัน อภิปรายผล
ดังนี้  

อาชีพบิดาแตกต่างกันมีผลต่อจะมีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาท่ีบิดามีอาชีพอิสระ และอาชีพลูกจ้างเอกชน มีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการหลังสําเร็จการศึกษา
แน่นอน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณศรี อักษรศรี (2544:83) พบว่า ความต้ังใจเลือกประกอบอาชีพ
อิสระ อาชีพของบิดามารดาและเจตคติมีผลต่อกาประกอบอาชีพอิสระ เป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญ กับความต้ังใจท่ีจะประกอบอาชีพอิสระ 
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อาชีพมารดาแตกต่างกัน มีผลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษาท่ีมารดามีอาชีพเกษตรกร และอาชีพรับราชการให้ความเห็นไม่ต้องการท่ีจะทําธุรกิจหลังสําเร็จ
การศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของชูชัย สมิทธิไกร (2547: 270) ผลการวิจัยพบว่ามารดาท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกันมีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
การรับรู้ต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการต่างกัน 

รายได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่างกัน โดยส่วนใหญ่รายได้ครอบครัวเฉลี่ยมากกว่า 80,000 บาท มีความ
ต้ังใจด้านทําธุรกิจตนเองหลังจบการศึกษา มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวท่ีตํ่ากว่า และครอบครัวท่ีมีรายได้
เฉลี่ยน้อยกว่า 20,000 บาท มีความต้ังใจค่อนข้างน้อยท่ีจะทําธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑกานต์ 
เมฆรา (2546: 39) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีพยากรณ์ความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีมีรายได้ครอบครัวตํ่ามีความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการน้อยกว่าครอบครัวท่ีมี
รายได้สูง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาท่ีเรียนสาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นความต้ังใจของนักศึกษาท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถาบัน และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ควรเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง เพ่ือให้
นักศึกษาได้ค้นพบความสามารถในทักษะวิชาชีพ รวมท้ังสามารถนําความรู้ท่ีได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับ
การจัดการธุรกิจขนาดเล็กได้ 
 2. สถาบันการศึกษาควรจัดหน่วยแนะแนวอาชีพหรือศูนย์สหกิจศึกษาเพ่ือแนะนําส่งเสริม และร่วมมือ
กับสถานประกอบการเพ่ือจัดส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์จริงในวิชาชีพ รวมท้ังสร้างแรงจูงใจและเจตคติ
ท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ 

ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยการคุณลักษณะและความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาท่ีเลือกเรียน

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการทุกสถาบัน เพ่ือนําผลท่ีได้มาทําการพัฒนา ปรับปรุงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาในแต่ละพ้ืนท่ี 

2. ควรศึกษาลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละประเภทธุรกิจ 
เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละประเภทธุรกิจมีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แตกต่างกันอย่างไร 

 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 8 
 

เอกสารอ้างอิง 
ชูชัย  สมิทธิไกร. (2547). ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. รายงานการวิจัย 

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
มณฑกานต์ เมฆรา . (2546) .  ปัจจัย ท่ีพยากรณ์ความ ต้ั งใจ ท่ีจะเ ป็นผู้ประกอบการของนัก ศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.วิทยานิพนธ์ ภาคจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และคณะ. (2550). สถิติสําหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS = Statistics for 
research and SPSS application techniques. กรุงเทพฯ: มิสชั่น มีเดีย. 

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2552). (ระบบออนไลน์). แหล่งท่ีมา
http://irid.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. (2551). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี. โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

อรุณศรี อักษรศรี .(2544).การศึกษาปัจจัยบางประการท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกประกอบอาชีพอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 สถาบันราชภัฎภูเก็ต.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 

 (จิตวิทยาการแนะแนว). กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อัฏฐพล  เข่ือนคํา (2548) คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
อรพินทร ์ชูชม และคณะ (2542). การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจภายใน(รายงานผลการวิจัย). กรงเทพฯ: 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 9 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการของ
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทําการศึกษาวิจัย คือ นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใน
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 แห่ง 600 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อ และข้อเสนอแนะต่างๆ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 เรียนในสาย
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บิดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนมารดาประกอบอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนคือบิดามารดา ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และ
นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยประเภท
จํากัดรับของรัฐ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ พบว่า ปัจจัยด้านหน้าท่ีการงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ ตามลําดับ 
 คําสําคัญ: ปัจจัยท่ีมีผลเลือกศึกษาต่อ, การเป็นผู้ประกอบการ 

 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate factors influencing of choosing to study 
on Bachelor degree level in entrepreneurship of secondary school students in Nonthaburi 
province.  Sample consisted of 600 students who were studying in secondary school or be 
equivalent to in Nonthaburi province.  The tool used in study was a questionnaire.  Data was 
analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. 
 The results of this study were found that most respondents were female, the GPA 
was between 2.51 - 3.00 and studied in Science-Math program, most of their father were 
working in private company and most of their mother were working in state enterprises, 
most of their parents were responsible for tuition fee and were state enterprises employee, 
the average income per household was more than 30,001 Baht and most respondents 
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wanted to study in the field of entrepreneurship major, faculty of business administration at 
public university. The factors influencing the samples to study in entrepreneurship major in 
bachelor level were as follows in sequence: job factor readiness, personal, place, price, 
marketing promotion, and people and media influencing factors. 
 Keywords: Entrepreneurship, choosing to study 
 
บทนํา  

การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งท่ีสามารถจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
และถือได้ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคนท่ีสามารถจะทําการพัฒนาสติปัญญาและการต่อยอด
ภูมิปัญญา เพ่ือให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้เหตุผล นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคน
ให้สามารถทําการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ได้อย่างสมดุล และสิ่งสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซ่ึงการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพมี
ความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม ตลอดจนนําความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน และการดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพ คนท่ีได้รับการศึกษาและมีความรู้
ความสามารถสูงย่อมได้เปรียบกว่าคนท่ีไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา การได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเป็นวิธีท่ี
สําคัญวิธีหนึ่งในการเลื่อนชั้นทางสังคม สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทําให้คนมองการศึกษาเปลี่ยนไป 
และเปรียบการศึกษาเป็นเสมือนใบเบิกทางหรือเป็นเครื่องมือในการหางานทํา รวมท้ังเป็นปัจจัยส่งเสริมความ
เป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีเปรียบเสมือนตัวเร่งท่ีนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษา
ช่วยให้บุคลากรมีความรู้ทักษะท่ีจําเป็นต่อการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ แรงงานท่ีได้รับการศึกษาสามารถ
ผลิตสินค้า หรือประกอบอาชีพสาขาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้คนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอันจะเป็นการช่วย
ลดปัญหาอาชญากรรม ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ จากความสําคัญของการศึกษา
ดังกล่าวจึงควรส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป (สุจิตตพร ตระการกมล, 2548) 

การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาถือเป็นหัวใจหลักในการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ ซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นรอยต่อระหว่างการ
เปลี่ยนผ่านคนในช่วงวัยเด็กและเยาวชน เพ่ือเตรียมพร้อมก้าวข้ึนไปสู่ผู้ใหญ่ท่ีจะเป็นกําลังให้สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ มาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การประยุกต์ความรู้และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็นและอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มาตรา 4 
เน้นให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการมีความสามารถประกอบอาชีพ เปรียบประหนึ่งเป็นการสร้างสังคมการศึกษาเชิงประกอบการ และ
ยกระดับปรับเปลี่ยนจากแนวทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนนักศึกษาให้ออกไปเป็นลูกจ้างหรือ
พนักงานท่ีดีไปสู่แนวทางการศึกษาท่ีเน้นการเป็นนายตนเองหรือการเรียนเชิงประกอบการ เน้นการเรียนรู้จาก
การกระทํา เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Webmaster, 2553) นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะสร้าง
ผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ให้เจริญเติบโตข้ึน เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ในช่วงปี 
พ.ศ. 2540 - 2543 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ท้ังทางตรงและทางอ้อมหลายประการ 
วิสาหกิจต่างๆ ต้องชะลอ หยุดหรือปิดกิจการเป็นจํานวนมากบุคลากรท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ รวมท้ัง
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ผู้สําเร็จการศึกษาใหม่ ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาสในการทํางาน ประเทศขาดรายได้จากภาษีอากรท่ีจะ
นํามาพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชาชนและวิสาหกิจส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องทาง
ธุรกิจ และอาชีพอิสระต่างๆ อีกมาก สําหรับผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในวิถี
การดํารงชีวิต และการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ รัฐจึงมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (Small and Medium - sized Enterprises : SMEs) เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการฟ้ืนฟู และ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการใหม่ๆ และ
ช่วยเหลือ SMEs ในระยะเริ่มก่อต้ังกิจการให้อยู่รอดอันจะทําให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีท่ีกว้าง
ข้ึน สร้างรายได้เพ่ือนํามาพัฒนาประเทศต่อไป (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553)  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันการศึกษาในการนําผลท่ีได้ไปวางแผนการจัดการศึกษา ทําไมต้องศึกษาในจังหวัดนนทบุรี พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี เป็นการงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการ
รวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ในโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 19 แห่ง (ท่ีมา: http://www.tlcthai.com/education/highschool. php?pro = 24&kate 
=01 วันท่ีสืบค้น วันท่ี 1 กันยายน 2553) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 3 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 แห่ง (ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ http://2010. 
vec.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=87) 
 การวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแน่นอนได้ ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยการกําหนดโควต้า 
(Quota Sampling) จากสถาบันการศึกษาท่ีต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายมีท้ังหมด จํานวน 20 แห่ง ผู้วิจัยกําหนดให้
เก็บกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 30 คน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ตัวอย่าง 600 คน จากนั้นใช้การเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยทําการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ได้ร้อยละ 82 และจากนั้นทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ร้อยละ 86 สําหรับสถิติท่ีใช้ คือสถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ค่าไค - สแควร์ 
ผลการวิจัยดังนี้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาและความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี 
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในจังหวัดนนทบุรี จํานวน
ท้ังสิ้น 600 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 เรียนในสายวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ บิดาประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนมารดาประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบิดา-
มารดาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยของต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป และนักเรียน
ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐบาล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า 
ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านหน้าท่ีการงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
สถาบันการศึกษา ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสถานท่ี ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านอิทธิพลจาก
การชักจูงจากบุคคลและสื่อ  เม่ือพิจารณาแต่ละด้านแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 ด้านหน้าท่ีการงาน ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันกับได้งานทําท่ีมีความม่ันคงและมีสวัสดิการดี มากท่ีสุด รองลงมา คือเม่ือจบการศึกษาสามารถหางาน
ทําได้ง่าย มีอัตราผลตอบแทนสูง สามารถเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้หลายทาง โอกาสตกงานมีน้อย สามารถ
นําความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูง ตามลําดับ 
 ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา ในส่วนของการมีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมา คือมีอุปกรณ์การสอนท่ีทันสมัยกับมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหลากหลาย 
และน่าสนใจ มีหลักสูตรท่ีใช้สอนทันสมัย สถาบันมีชื่อเสียง ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนท่ีสะดวกสบายเหมาะสมต่อการเรียนรู้  อาจารย์ ท่ีสอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง 
มีสภาพแวดล้อมภายในร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนการสอน มีอาคารท่ีกว้างขวางสวยงาม และมีความทันสมัย 
และมีห้องสมุดท่ีทันสมัย เพ่ือใช้ในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ ตามลําดับ 
 ด้านเหตุผลส่วนตัว ในการสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลมากท่ีสุด รองลงมา คือมีเกียรติ
ได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการท่ีจะได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์จากสถาบัน อยากได้การ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว สังคม และสามารถทําชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล ตามลําดับ  
 สําหรับด้านสถานท่ีนั้น สถาบันการศึกษาอยู่ใกล้บ้านกับมีพ้ืนท่ีบริเวณกว้างขวางและมีสภาพแวดล้อม
ท่ีดีมากท่ีสุด รองลงมา คือสถานท่ีตั้งมีความสะดวกในการเดินทางและเป็นศูนย์กลางในการเดินทาง มีท่ีจอดรถ
กว้างขวางและสะดวกสบายแก่นักศึกษา และอยู่ในแหล่งชุมชน ตามลําดับ 
 ส่วนด้านราคา ในส่วนค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสม ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีผล
ต่อการเข้าศึกษาต่อมากท่ีสุด รองลงมา คือมีบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนมี
ความสะดวก กับ มีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เหมาะสม มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และมีการผ่อนชําระค่าธรรมเนียมการเรียน ตามลําดับ 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของมีการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ทุกปีมากท่ีสุด รองลงมา คือ
มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างท่ัวถึง เช่น โทรทัศน์ เวปไซด์ มีการนําทีมไปแนะนําตาม
โรงเรียน และมีการจัดแสดงผลงานตามงานนิทรรศการต่างๆ ตามลําดับ 
 ด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ 
ด้วยตนเอง รองลงมา คือตามความต้องการของผู้ปกครอง ตามคําแนะนําของครูแนะแนวหรืออาจารย์ ตามสื่อ
โฆษณาต่างๆ ตามกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน ตามเพ่ือน ตามคําแนะนําของญาติ และตามรุ่นพ่ีท่ีเคยจบจาก
สถาบันเดียวกัน ตามลําดับ 

การทดสอบสมมติฐาน    
 ผลการทดสอบ พบว่า ด้านปัจจัยด้านสถาบันการศึกษามีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านปัจจัยด้านสถานท่ี มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการเป็นผู้ประกอบการ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ด้านปัจจัยด้านหน้าท่ีการงาน มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ด้านปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว  มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สาขาการเป็น
ผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ด้านปัจจัยด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะนําเสนอ อภิปรายตามรายละเอียดการค้นพบ ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า  
 ด้านหน้าท่ีการงาน ในส่วนของความตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันกับได้งานทําท่ีมี
ความม่ันคงและมีสวัสดิการดี มากท่ีสุด รองลงมา คือเม่ือจบการศึกษาสามารถหางานทําได้ง่าย มีอัตรา
ผลตอบแทนสูง สามารถเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนได้หลายทาง โอกาสตกงานมีน้อย สามารถนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพอิสระได้ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสูง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนส่วนใหญ่ 
ก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อนั้น ต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันว่า
เน้นไปในสาขาวิชาใด เพ่ือลดความเสี่ยงในอนาคตว่าหลังสําเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถหางานทําได้ง่าย 
รวมถึงอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการทํางานด้วย ท้ังนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของอับราฮัม 
มาสโลว์  นั กจิ ตวิ ทยาชาวอ เมริ กัน  ท่ีกล่ าว ถึ ง  ความ ต้องการประสบความสํ า เ ร็ จ ด้ วยตนเอง 
(Self Actualization Needs) ของมนุษย์ในทฤษฎีความต้องการ 5 ระดับข้ัน  
 ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา พบว่าการมีหลักสูตรการเรียนการสอนตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด รองลงมา คือมีอุปกรณ์การสอนท่ีทันสมัยกับมีสาขาวิชาท่ีเปิดสอนหลากหลาย 
และน่าสนใจ มีหลักสูตรท่ีใช้สอนทันสมัย สถาบันมีชื่อเสียง ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา มีอาคารเรียนและ
ห้องเรียนท่ีสะดวกสบายเหมาะสมต่อการเรียนรู้  อาจารย์ ท่ีสอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียง 
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มีสภาพแวดล้อมภายในร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนการสอน มีอาคารท่ีกว้างขวางสวยงาม และมีความทันสมัย 
และมีห้องสมุดท่ีทันสมัย เพ่ือใช้ในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ อาจเป็นเพราะนักเรียนจะมีการตัดสินใจเลือก
สาขาวิชาท่ีต้องการศึกษาก่อน หลังจากนั้นจึงจะทําการพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรการ
เรียนการสอนดังกล่าว ดังนั้นการท่ีสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีต้องตามความต้องการ 
ก็เป็นโอกาสท่ีนักเรียนจะเลือกเรียนในสถาบันนั้นๆ ท้ังนี้ขัดแย้งกับ กุลธนี ศิริรักษ์ (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ 
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปัจจัยในการเลือกสถาบันในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
และบุรีรัมย์ พบว่า ปัจจัยในการเลือกสถาบันเพ่ือศึกษาต่อจะให้ความสําคัญกับ ชื่อเสียงของสถานศึกษามาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ คุณวุฒิและชื่อเสียงของอาจารย์ และการมีงานทําของบัณฑิต 
 ด้านเหตุผลส่วนตัว ในส่วนของการสร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลมากท่ีสุด รองลงมา 
คือมีเกียรติได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการท่ีจะได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์จากสถาบัน 
อยากได้การยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ครอบครัว สังคม และสามารถทําชื่อเสียงให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 
ท้ังนี้อาจมาจากการเรียนให้สําเร็จน้ันนอกจากจะต้องอาศัยกําลังกายและกําลังปัญญาแล้ว ยังต้องใช้วิริยะและอุตสาหท่ี
จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาจนบรรลุถึงความสําเร็จได้ ดังนั้นเม่ือนักเรียนได้ศึกษาแล้วสามารถสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาได้ จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ท้ังนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ท่ีกล่าวถึง ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ของมนุษย์ในทฤษฎีความ
ต้องการ 5 ระดับข้ัน  
 ด้านสถานท่ี ประเด็นท่ีประชากรตกเป็นกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ อยู่ใกล้บ้านกับมี
พ้ืนท่ีบริเวณกว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี รองลงมา คือสถานท่ีต้ังมีความสะดวกในการเดินทางและเป็น
ศูนย์กลางในการเดินทาง มีท่ีจอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายแก่นักศึกษา และอยู่ในแหล่งชุมชน ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดในปริมลฑลท่ีมีปัญหาของการจราจรท่ีติดขัด แม้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
ทางหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหานี้ โดยวิธีการจัดให้รถวิ่งทางเดียวหรือมาก
ช่องทางข้ึนเป็นบางเวลา การขยายช่องทางบางแห่ง การสร้างสะพานลอยบางจุด และท้ังหมดนี้เป็นท่ีทราบกัน
ดีว่าผลท่ีได้นั้นมีน้อยมาก ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน ดังนั้นการท่ีนักเรียนจะต้อง
ตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาการเดินทางก็เป็นอีกปัจจัยท่ีต้องนํามาพิจารณา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ           
วันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (2553) ในด้านการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อนั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านสถานท่ีของสถานศึกษา
นั้น  
 สําหรับด้านราคา ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมา คือมีบริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ระบบการจ่ายค่าเล่าเรียนมีความสะดวก กับมีค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมต่างๆ เหมาะสม มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีการผ่อนชําระ
ค่าธรรมเนียมการเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนท้ังหมด 
เพราะฐานะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว อาชีพของบิดามารดาเป็นตัวกําหนดรายได้ ซ่ึงค่าใช้จ่ายสําหรับ
การศึกษาของบุตร จํานวนพ่ีน้องในครอบครัวและจํานวนพ่ีน้องท่ีกําลังอยู่ในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน เป็น
ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีบิดามารดาต้องรับหน้าท่ี รายได้ของบิดามารดาจึงเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสามารถในการ
ส่งเสียบุตรให้เรียนต่อให้สูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร พวงมาลัย (2543) ครอบครัวมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมดีก็จะส่งผลให้มีโอกาศในการศึกษาต่อมากข้ึนนั้นคือ ครอบครัวท่ีมีฐานะดี  
 ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ทุกปีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา คือมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างท่ัวถึง เช่น โทรทัศน์ เวป
ไซด์ มีการนําทีมไปแนะนําตามโรงเรียน และมีการจัดแสดงผลงานตามงานนิทรรศการต่างๆ ท้ังนี้อาจ
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เนื่องมาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ทุกปี มีวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการคือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยตรงให้กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าได้สัมผัสสถานท่ีจริง และทราบรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดให้บริการ 
ซ่ึงถือว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลชักจูงใจ หรือตอกย้ําเก่ียวกับ
สถาบันการศึกษา รวมท้ังเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของนักเรียน ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันวิสาข์  แก้วสมบูรณ์ (2553) การท่ีจะเข้าศึกษาต่อนั้น ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
 ด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมากท่ีสุด 
คือ ด้วยตนเอง รองลงมาคือ ตามความต้องการของผู้ปกครอง ตามคําแนะนําของครูแนะแนวหรืออาจารย์ 
ตามสื่อโฆษณาต่างๆ ตามกระแสนิยมในยุคปัจจุบัน ตามเพ่ือน ตามคําแนะนําของญาติ และตามรุ่นพ่ีท่ีเคยจบ
จากสถาบันเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดามีการสร้างความม่ันใจให้กับ
บุตร โดยปลูกฝังอุปนิสัยให้บุตรมีการเชื่อม่ันศรัทธาในตนเอง ฝึกฝน เสริมสร้างและสั่งสมนิสัยท่ีดี เช่น เป็นผู้มี
ความหวังเสมอ พรุ่งนี้ยังมีวันใหม่ให้ก้าวเดิน ความไม่กลัวต่อความลําบาก จิตใจเข้มแข็ง ต่อสู้ กล้าหาญ อดทน 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพียรพยายามอย่างสมํ่าเสมอ ไม่ประมาท เกิดเป็นคนไม่ควรขลาดกลัว จงเก่งกาจ 
กล้าหาญชาญชัย จึงเป็นเหตุให้นักเรียนในยุคปัจจุบันมีความม่ันใจในตัวเองสูง การตัดสินใจในเรื่องใดๆ 
จึงข้ึนอยู่ตัวเองเป็นหลักและให้บิดามารดาเป็นเพียงท่ีปรึกษา ท้ังนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมลดา กลิ่นมาลี 
(2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า เหตุผลท่ีเลือกศึกษาต่อ คือ 
นักศึกษามีเหตุผลด้านความสนใจส่วนตัวมากท่ีสุด 
 
สรุป  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า 
ปัจจัยด้านหน้าท่ีการงานเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยด้านสถานท่ี ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านอิทธิพลจาก
การชักจูงจากบุคคลและสื่อ เม่ือพิจารณาแต่ละด้านจะพบว่า ด้านหน้าท่ีการงาน กลุ่มตัวอย่างต้องการให้
สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันกับได้งานทําท่ีมีความม่ันคง
และมีสวัสดิการดีมากท่ีสุด ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ของสถาบันการศึกษา จะต้องมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนตรงตามความต้องการ  ด้านเหตุผลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างคือ สร้างความภูมิใจให้แก่ตนเองและวงศ์
ตระกูล ด้านสถานท่ีจะต้องอยู่ใกล้บ้านและมีพ้ืนท่ีบริเวณกว้างขวางและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี ด้านราคาจะต้องมี
การพิจารณาค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาดควรมีการจัดกิจกรรม OPEN 
HOUSE ทุกปี และด้านอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลและสื่อ คือ ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกศึกษา  
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ความต้องการของชุมชนที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเ รือนในพ้ืนที่ อํ า เภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 
Needs of residents in the communities in Bang Kruai District  
Nonthaburi Province to keep records of household income and expenditure 

 
พิเชษฐ์  ตั้งสงค์ไพบูลย์ 

 
อาจารย์ประจําคณะบัญชี วิทยาลยัราชพฤกษ์ 

Email: pitung@rc.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ความต้องการของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและความ
ต้องการของประชากรในชุมชนท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สถานะทางสังคม ระดับการศึกษา รายได้ หนี้สิน 
แหล่งข่าวสาร อาชีพหลัก ประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือน และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนของชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน องค์การบริหารส่วนตําบลบางสีทอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนกอง และองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสด์ิ  อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี โดยผู้วิจัยทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage random sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ตรวจสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนมีสมาชิก 4 คน สถานะทางสังคมไม่มีตําแหน่งหน้าท่ี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้
ภายในครัวเรือนระหว่าง 50,001-100,000 บาท ไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน แหล่งข่าวสารท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดต่อการทําบัญชีครัวเรือนคือ โทรทัศน์ อาชีพหลักรับจ้าง สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน เคยมี
ประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือนมาก่อน ใช้ช่วงเวลากลางคืนในการทําบัญชีครัวเรือน และใช้บ้านเป็น
สถานท่ีในการทําบัญชีครัวเรือน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใด ๆ ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีการทํา
บัญชีครัวเรือนสมํ่าเสมอ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ไม่เคยได้รับแจกสมุดบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. แต่เคยได้รับ
คําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถนําความรู้ท่ีได้หลังจากผ่าน
การอบรมหลักการทําบัญชีครัวเรือนไปจัดทําบัญชีครัวเรือนได้ บุคคลท่ีเป็นผู้จดบันทึกบัญชีของครัวเรือนคือ
ตนเอง มีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับเป็นบางครั้ง และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึก
บัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับเห็นด้วย การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ตนเองและสมาชิกในครัวเรือนสามารถวาง
แผนการใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  ผู้ทําบัญชีครัวเรือนขาดประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือน และ ขาดแหล่งข้อมูลจาก
ภาครัฐและเอกชนในการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือน มากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  
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ด้านการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน เพศ และ สถานะทางสังคม ท่ีต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึก
บัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ส่วนอายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพหลัก มีการ
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือน อายุ สถานะทางสังคม ระดับการศึกษา ท่ีต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ส่วน เพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ และ
อาชีพหลักมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  เพศ อายุ สถานะทางสังคม ท่ีต่างกันมีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ส่วนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ 
และอาชีพหลักมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 

คําสําคัญ : ความต้องการของชุมชน, บัญชีครัวเรือน, การจัดทําบัญชี 
 
Abstract 
 Research Needs of residents in the communities in Bang Kruai District Nonthaburi 
Province to keep records of household income and expenditure is a descriptive research.  
This study is intended to apply in daily life and the needs of the community's household in 
the accounting Bang Kruai district, Nonthaburi Province, by personal factors, gender, age, 
number of household members, social position, education, income, debt principal sources 
of experience in the accounting profession household. And the problems and difficulties in 
the preparation of the accounts of households in urban areas Bang Kruai district, Nonthaburi 
Province.  The sample used in this study is people in the community area of Tambon Bang 
Khanoon, Tambon Bang Srithong, Tambon Bang Khunkong, and Tambon Mahasawat Bang 
Kruai district Nonthaburi Province.  Research conducted by a multi-stage sampling 
(Multistage random sampling) sample of 400 people was used to collect data. Query is 
constructed. The data were statistically analyzed using frequency, percentage, mean ( X ) 
and the ANOVA test (One-way ANOVA) double check with the Scheffe's. 
 The results showed that Respondents. Most were female, aged 26-35 years in four 
households have no social status. In undergraduate education,household income between 
50,001 to 100,000 baht debt from financial institutions.  The most influential source of 
information on household accounting career is a major television contract.  Conditions 
household accounting, experience in accounting were before, spent the night in the 
household account, and use the home as a place to do the household accounts, not 
supported by any other agency in the preparation of the household account.  There were 
consistently one Bookkeeping / week. I have never been a household account of Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), but I have been advised on the BAAC 
accounting of the household understand and can apply the knowledge gained through the 
training principles, account household to household accounting. Persons to whom the 
record is an account of their own homes. Operations are accounted for in the home for 
some time, and recorded on the household's level.  The plan allows the household to 
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household members and household spending plan accordingly, barriers to the household 
account, overall, the average level.  The lack of experience in accounting, bookkeeping, 
household consumption and lack of public and private resources to learn more about the 
accounting of the household.  The hypothesis tested was found.  Operations were recorded 
sex and social status. Different families have different accounting practices, the age of 
household members. Level of education, income and occupation were not significantly 
different between the Household account.  The comments were recorded on age, social 
status. Education.  There are different opinions on the household accounts of gender 
differences in household income and number of employees is about recorded comments 
were no different.  The barriers to gender, age, social status, household accounting. Different 
problems and difficulties in the preparation of different household accounts.  The number 
of household members. Level of education, income and occupation have problems and 
difficulties in the preparation of the accounts were not significantly different. 
 Keywords: The needs of communities, Household accounting, Bookkeeping 
 
บทนํา 

การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันของครัวเรือน การทําบัญชีครัวเรือน 
ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตนเอง มีการวางแผนการ
ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติในการดํารงชีวิต ซ่ึงการวางแผนท่ีดีนั้นจําเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง 
มีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน เพ่ือจัดทําเป็นบัญชีครัวเรือน และนําข้อมูลท่ีได้มา
พิจารณาหาวิธีการเพ่ิมรายรับและลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็นเพ่ือให้เกิดความพอดี หากมีส่วนท่ีเหลือก็ให้เก็บไว้
ออมเพ่ือใช้ในอนาคต (นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร, 2550: หน้า 25)  สภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการบริโภค 
การสื่อสารทุกอย่างเป็นการโฆษณาชวนเชื่อให้คนใช้เงินเพ่ือบริโภคเกินปัจจัยสี่ เป็นผลให้คนส่วนใหญ่มีหนี้สิน
ท่ีเกินความจําเป็น ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปหันมาจัดทําบัญชีครัวเรือน จึงมีส่วนสําคัญในการ
ยกระดับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยประชาชนสามารถบริหารจัดการการเงินของ
ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและก่อประโยชน์ได้มากท่ีสุด ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงความต้องการของประชาชนท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชน พ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีผู้วิจัยได้ทํางานร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีและเป็นสถานท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ์ต้ังอยู่ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนจัดทําบัญชีครัวเรือนและเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้กับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่อไป 

การวางแผนทางการเงิน เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับบุคคลท่ัวไป เพราะสามารถช่วยให้การจัดการทาง
การเงินของแต่ละบุคคลเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด และสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังใจไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ในการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยโดยท่ัวไปส่วนใหญ่ยังขาดการวางแผน
ทางการเงินในการดําเนินชีวิต และยังมีการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย โดยมีข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ท่ี
ระบุว่าคนไทยนั้นมีการใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งท่ีไม่จําเป็นจํานวนมาก รัฐบาลจึงได้หาแนวทางท่ีแก้ปัญหาความ
ยากจนและส่งเสริมการพ่ึงตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเห็นถึงความสําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง รู้จัก
ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คํานึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตน พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
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ไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต พร้อมกับได้มีแนวคิดท่ีจะให้
ประชาชนรู้จักการจัดทําบัญชี จึงได้ทําการรณรงค์ให้ประชาชนจัดทําบัญชีครัวเรือนมาต้ังแต่ปี 2547 จนถึงปี
ปัจจุบัน (2551) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนและระบบให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีภูมิคุ้มกันตามการแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่าง
ของรายได้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันของประชาชนในชุมชนพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชนท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนในพ้ืนท่ีอําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
 
แนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ 
 ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความต้องการมากมายหลายอย่างจนไม่มีขอบเขตจํากัดซ่ึงความต้องการท่ี
เกิดข้ึนจากความคิดคํานึงหรือความต้องการด้านจิตใจ หรือความต้องการทางกายเป็นความต้องการท่ีขาดมิได้ 
และในบรรดาความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นยากท่ีจะได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจ เพราะเป็นเรื่อง
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า “ความต้องการ” แตกต่างกัน สรุปได้
ดังนี้ คือ 
 พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525: 323) กล่าวถึง 
“ความต้องการ” ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้ หรือประสงค์จะได้ และเม่ือเกิด ความรู้สึกดังกล่าวจะทําให้
ร่างกายเกิดการความขาดสมดุลเนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดข้ึน ทําให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่ง
ต้องพยายามด้ินรน และแสวงหาเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ๆ เม่ือร่างกายได้รับตอบสนองแล้ว ร่างกาย
มนุษย์ก็กลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ เกิดข้ึนมาทดแทนวนเวียนอยู่ไม่มีท่ี
สิ้นสุด ดังท่ี Samuelson (กฤษณา ศักด์ศรี. 2534: 159) กล่าวว่า มนุษย์นั้นเพียรพยายามทุกวิถีทางในอันท่ีจะ
ให้บรรลุความต้องการทีละข้ัน เม่ือความต้องการข้ันแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการข้ันนั้นก็จะลด
ความสําคัญลงจนหมดความสําคัญไป ไม่เป็นแรงกระตุ้นอีกต่อไป แต่จะเกิดความสนใจและความต้องการสิ่ง
ใหม่อีกต่อไป แต่ความต้องการข้ันต้น ๆ ท่ีได้รับการตอบสนองไปเรียบร้อยแล้วนั้นอาจกลับมาเป็นความจําเป็น
หรือความต้องการครั้งใหม่อีกได้ เม่ือการตอบสนองความต้องการครั้งแรกได้สูญเสียหรือขาดหายไป และความ
ต้องการท่ีเคยมีความสําคัญจะลดความสําคัญลง เม่ือมีความต้องการใหม่ ๆ เข้ามาแทนท่ี  
 นอกจากนั้นแล้ว กิลเมอร์ (Gilmer) กล่าวว่า “มนุษย์มีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร 
อากาศ น้ํา ท่ีอยู่อาศัยรวมท้ังสิ่งอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การยอมรับนับถือสถานภาพ การเป็นเจ้าของ ฯลฯ  แต่
อย่างไรก็ตาม โดยท่ัวไปความต้องการเหล่านี้ยากท่ีจะได้รับการตอบสนองจนอ่ิมและพอใจท้ัง ๆ ท่ีก็ได้รับอยู่
แล้ว” ทุกวันนี้คนเราพยายามทํางานก็เพ่ือจะสนองความต้องการของตน ทํางานเพ่ือเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลาง
ของการแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วการทํางานไม่ใช่เพ่ือเงินแต่อย่างเดียว
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เสมอไป เศรษฐีมีเงินมหาศาลก็ยังทํางานท้ัง ๆ ท่ีทํางานแล้วได้เงินเป็นค่าตอบแทนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ การ
ทํางานเพ่ือเงินเป็นเพียงเหตุผลประการหนึ่งเท่านั้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากท่ีคนต้องการได้รับจากการทํางาน 
ซ่ึงบางครั้งเงินไม่สามารถซ้ือความต้องการบางอย่างได้  
 แนวคิดความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 
 หลักการสําคัญของทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) อยู่ท่ีว่าเม่ือมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการลําดับใดลําดับหนึ่งจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว (ศิริพงษ์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. 2542: 107 - 
110) มนุษย์จะเกิดความต้องการในลําดับถัดไปข้ึนมา และความต้องการของคนเรานั้น แต่ละคนจะไม่
เหมือนกัน 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรการดําเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือ 14 กรกฎาคม 
2541 ความตอนหนึ่งว่า ทําบัญชีให้เห็นว่าสมดุลไม่ขาดทุน ถ้าทุกคนสามารถท่ีจะทําให้พอดีไม่ขาดทุน 
ประเทศชาติไม่ขาดทุนแน่  
 บัญชีครัวเรือน หมายถึง การแสดงหรือบันทึกจํานวนเงิน รับ-จ่าย ประจําวันของครัวเรือน โดยแสดง 
วัน เดือน ปี รายการรับ-จ่าย และจํานวนเงิน บัญชีครัวเรือนมีท้ังแบบบันทึกอย่างง่าย และแบบบันทึกท่ี
ซับซ้อน เช่น การสํารวจข้อมูลครัวเรือนในการจัดทําแผนแม่บทชุมชน 
 การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันของครัวเรือน ดังนั้นการทําบัญชี
ครัวเรือนจึงมีความสําคัญ ดังนี้ 

1. ทําให้ทราบรายรับ รายจ่าย และหนี้สิน ของครัวเรือน 
 รายรับเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครัวเรือนได้รับจากการประกอบอาชีพหรือผลตอบแทนท่ีได้รับจาก

การแลกเปลี่ยน เช่น เงินเดือน ดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคารรายได้จากการขายสิ่งของเหลือใช้ เป็นต้น 
 รายจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีจ่ายออกไปเพ่ือให้ได้สิ่งของหรือบริการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ํา ค่า

ไฟฟ้า ค่าอาหาร เป็นต้น 
 หนี้สินเป็นเงินหรือของมีค่าท่ีครัวเรือนได้รับจากแหล่งภายนอก โดยมีภาระท่ีต้องชดใช้คืนใน

อนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การกู้ยืมเงินจากเพ่ือนบ้านการรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีต้องใช้คืน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การซ้ือเงินผ่อน การเช่าซ้ือและการซ้ือสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ เป็นต้น 

2. ทําให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน 
3. นําข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการเงิน จัดลําดับความสําคัญของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่าย 

ว่ารายจ่ายใดมีความจําเป็น รายจ่ายใดไม่มีความจําเป็นสามารถตัดออกได้ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ฉัตรมณี กลางสวัสด์ิ (2552) ได้ศึกษา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการเงินของประชาชนท่ีจัดทํา

บัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ตําบลอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ผลของการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการออมก่อนการจัดทําบัญชีครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้มีเงินออมมีจํานวนน้อยกว่าผู้ท่ีไม่มี
เงินออม คิดเป็นร้อยละ 51.4 โดยมีระดับการออมต้ังแต่ 1001 บาทข้ึนไปร้อยละ 19.2 และหลังจากการอบรม
จัดทําบัญชีครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 25.9 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร้อยละ 71.5 
และลดลง 2.5  พฤติกรรมการกู้ยืมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการกู้ยืมเงินคิดเป็นร้อยละ 82.6 และ
ระดับการกู้ยืม 50001 บาทข้ึนไปร้อยละ 31.1 นิยมกู้ยืมกับกองทุนหมู่บ้านมากท่ีสุด รองลงมาคือกู้ยืมกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนพบว่าระดับการกู้ยืม
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.9 เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 78.1 ลดลง 8.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศคติเห็นด้วยว่า 
การเรียนรู้การจัดทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์การสนับสนุนกันในชุมชน และการประชุมหารือในเรื่องการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้เก็บออมได้มากข้ึนและทําให้ไม่กู้ยืมหรือกู้ยืมน้อยลง แต่เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
กับทัศคติพบว่า ด้านการออมทิศทางเป็นบวกและทัศคติมีผลต่อพฤติกรรมการออม แต่ทัศนคติดังกล่าวไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมในด้านการกู้ยืม 
 มยุรี กิมง่วนสง (2551) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ท่ีผู้วิจัยทําการศึกษามีดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 82.9 มีอายุอยู่ระหว่าง 51-
60 ปี สมรสแล้วคิดเป็นร้อยละ 95.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน สูงสุดท่ีร้อยละ 59.6 ด้านการจด
บันทึกพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.8 จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเฉพาะรายการใหญ่ และท่ีเหลือจด
บันทึกรายรับ 
-รายจ่ายทุกอย่างท่ีเกิดข้ึน และส่วนใหญ่จดบันทึกสัปดาห์ละครั้งคิดเป็นร้อยละ 59.2 จดบันทึกได้ถูกต้องเพียง 
ร้อยละ 34.1 โดยเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีการสรุปยอดเงินรวมของจํานวนท่ีได้รับและจ่ายไปภายหลังจากการจด
บันทึกรายรับ-รายจ่าย รวมท้ังไม่สามารถแยกรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายท่ีจําเป็นและรายจ่ายท่ีไม่ค่อยจําเป็นได้ 
นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายฟุ่มเฟือยคิดเป็นร้อยละ 70.0 โดยท่ีเหลือไม่สามารถแยกรายจ่ายได้หลังจากได้จดบันทึก
รายรับ-รายจ่ายลงในสมุดบัญชีครัวเรือนและสรุปยอด คิดเป็นร้อยละ 77.8 ท่ีมีเงินออมภายหลังจากได้จด
บันทึก ท่ีเหลือระบุว่าไม่มีเงินออมร้อยละ 22.2 จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 
(รายรับ-รายจ่าย) ประจําครอบครัวเกษตรกรมีปัญหา อุปสรรค คือ คิดว่าเป็นภาระท่ีต้องทําบัญชีครัวเรือน 
และไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการบันทึกบัญชีและไม่สามารถบันทึกรายการได้เนื่องจากมีปัญหาใน
การเขียนหนังสือ ส่วนปัจจัยท่ีเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่า
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการประชุมชี้แจ้งโครงการเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนเท่ากับ 1 ครั้งทําให้
เกษตรกรจดบันทึกได้ถูกต้องน้อย ส่วนการสาธิตการลงบัญชีครัวเรือนเท่ากับ 1 ครั้งทําให้เกษตรกรจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องปานกลาง ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจในงานวิจัยว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการประชุมชี้แจ้งโครงการอย่างไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกษตรกรจดบันทึกไม่ถูกต้องและไม่เห็น
ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงข้ันตอนและเนื้อหาของการประชุมชี้แจ้ง
โครงการให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกรมากยิ่งข้ึน ติดตามและประเมินผลเป็นประจําทุก
เดือน และควรนําสมุดบัญชีครัวเรือนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อและการจัดชั้นเกษตรกร
ลูกค้ารายคนของธนาคารฯและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมต่างๆท่ีจะส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้า 
 สุนีย์ ตฤณขจี (2551) ได้ศึกษา การรับรู้และปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยการจัดการทางการเงิน คือการ
ได้เรียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้เงินมากท่ีสุด หรือทําให้คนมองเห็นคุณค่าของเงินมากข้ึน ส่วนประเด็น
รองลงมาคือความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และสาเหตุท่ีทําให้ไม่จัดทําบัญชีครัวเรือน
ในปัจจุบันพบว่า การทําบัญชีครัวเรือนทําให้เสียเวลาในการจัดทํา 
 สุพรรณี ต้อนรับ (2551) ได้ศึกษา การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
เกษตรกรร้อยละ 63.4 ไม่มีประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือนมาก่อน ทุกรายได้รับการสนับสนุนจาก
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการทําบัญชีครัวเรือน ทุกรายได้รับแจกสมุดบัญชีครัวเรือน 
ทุกรายได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือน และได้รับการสอนทําบัญชีครัวเรือนจากพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรร้อยละ 57.3 ใช้ช่วงเวลากลางคืนในการทําบัญชี
ครัวเรือน ทุกรายใช้บ้านเป็นสถานท่ีในการทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรร้อยละ 32.8 ทําบัญชีครัวเรือน 3 ครั้ง/
สัปดาห์ ร้อยละ 63.4 เข้าใจหลักการทําบัญชีจากการเข้าอบรมแต่ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้ การศึกษาทัศนคติ
ของเกษตรกรต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบว่า เกษตรกรมีทัศนคติเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.59 ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบว่า 
ปัญหาท่ีสําคัญคือ เกษตรกรขาดความเข้าใจในการทําบัญชีครัวเรือน และขาดการช่วยเหลือ แนะนํา จาก
เจ้าหน้าท่ีเม่ือมีปัญหาในการทําบัญชีครัวเรือน 
 กานต์รวี (2550) ได้ศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนพบว่า 
ส่วนใหญ่เคยได้รับแจกสมุดบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. คิดเป็นร้อยละ 87.8 เคยได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.3 เคยได้รับการสอนการจัดทําบัญชีครัวเรือนจากพนักงาน ธ.ก.ส. คิด
เป็นร้อยละ 78.9 โดยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้หลังการอบรม คิดเป็นร้อยละ 68.9 มี
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.6 ส่วนการให้ผู้อ่ืนเป็นผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนให้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ภรรยาเป็นผู้จดบันทึกบัญชีครัวเรือนให้ คิดเป็นร้อยละ 65.6 ความต่อเนื่องในการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.2 สาเหตุท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่สามารถจดบันทึกบัญชีต่อเนื่องได้มีสาเหตุมาจากการไม่มีเวลา คิดเป็นร้อยละ 54.4 ทัศนคติ
ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับ
เห็นด้วยต่อการทําบัญชีครัวเรือน คือ ทําให้ทราบรายได้ 
-รายจ่าย ของตนเองในแต่ละเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือ ทําให้วางแผนการชําระหนี้ ธ.ก.ส. ได้
ครบจํานวนและตรงตามเวลาท่ีกําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ทําให้มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ทําให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ทําให้มีเงิน 
ออมมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการทําบัญชีอย่างง่ายไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 และยังทําให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีข้ึนมากกว่าแต่ก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนความคิดเห็นท่ีอยู่ใน
ระดับไม่มีความคิดเห็น คือ ทําให้สามารถวางแผนเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายท่ีไม่จําเป็นได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.14 อีกท้ังเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะจัดทําบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์
และยังทําให้ทราบรายละเอียดรายได้-รายจ่าย ของตนเองในแต่ละเดือน อีกท้ังยังสามารถวางแผน การชําระ
หนี้ ธ.ก.ส. ได้ครบจํานวนและตรงตามเวลาท่ีกําหนด มีเงินออมเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําให้เกษตรกรลูกค้า 
ธ.ก.ส. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือย มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินและหารายได้เพ่ิม และสามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
จดบันทึกบัญชีครัวเรือน คือ ไม่ค่อยมีเวลาจดบันทึกบัญชีครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ 
ต้องทํางานต้ังแต่เช้าจนถึงเย็น ทําให้ไม่มีเวลาในการเขียนหนังสือหรือเกิดความเหน็ดเหนื่อย จึงไม่ค่อยสนใจท่ี
จะบันทึกรายรับ-รายจ่ายอีกท้ังรายรับของเกษตรกรไม่ได้มีรายรับทุกวันจึงทําให้เกษตรกรไม่สนใจท่ีจะจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน 
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนท้ังในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้
ว่า ปัจจัยท่ีกําหนดการออมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้สมบูรณ์ รายได้ถาวร รายได้เปรียบเทียบ ทรัพย์สิน และ
ปัจจัยทางสังคม เช่น จํานวนผู้พ่ึงพิง ขนาดของครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน นอกจากนี้ยังมี
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การศึกษาในลักษณะต่าง ๆ กล่าวคือ ศึกษารูปแบบการออม การแบ่งช่วงอายุหัวหน้าครัวเรือน การแบ่ง
ครัวเรือนตามลักษณะอาชีพและแหล่งท่ีมาของรายได้ และตามแหล่งท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงมีผลการศึกษาท่ีแตกต่างกัน
ออกไปตามปัจจัยท่ีส่งผลในลักษณะท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการท่ีจะศึกษาความต้องการของชุมชน
ท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับไปเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดทําบัญชีครัวเรือน และเป็นข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย ได้
ดังนี้ 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ 
   1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของชุมชนท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
  1.2 สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 2. ตัวแปรตาม คือ  
  2.1 การปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน 
  2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือน 
  2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
รวมท้ังหมด 9 ตําบล 60 หมู่บ้าน จํานวนประชากรท้ังสิ้น 103,930 คน  
 ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ยอมให้
เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อ้างถึงในสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550: 155) 
ได้กลตัวอย่าง จํานวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลากรายชื่อตําบลจํานวน 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลบาง
กรวยและตําบลบางขนุน และทําการสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multistage random sampling) โดย
เลือกชุมชนจากเทศบาลอําเภอบางกรวยจํานวน 35 ชุมชน และตําบลบางขนุนจํานวน 5 ชุมชน รวมเป็น 40 
ชุมชน จากนั้นสุ่มตัวอย่างตามสะดวกจากประชาชนในชุมชนดังกล่าวชุมชนละ 10 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ี
เป็นประชาชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท้ังสิ้นจํานวน 400 คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ -  อายุ 
- จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน -  สถานะทางสังคม 
- การศึกษา -  

รายได้ 

1. การปฏิ บัติการ บันทึกบัญชี
ครัวเรือน 

2. ความ คิด เ ห็น เ ก่ีย ว กับการ
บันทึกบัญชีครัวเรือน 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
- ประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือน 

- ช่วงเวลาในการทําบัญชีครัวเรือน 

- สถานท่ีในการทําบัญชีครัวเรือน 

- การสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทําบัญชีครัวเรือน 

- ความสม่ําเสมอในการทําบัญชีครัวเรือน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารขององค์การปกครองท่ี
สําคัญในเขตอําเภอบางกรวย จากนั้นนําไปหาค่าความตรงของเนื้อหา (Content validity) และวิเคราะห์หา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ในลําดับต่อมา สถิติท่ีใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลมีสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและลักษณะของตัวแปรท่ี
ใช้ในการวิจัย และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว (Independent Sample 
T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไป ของประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.2 มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีสมาชิก 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 ส่วนใหญ่ไม่มีตําแหน่งทางสังคมมากท่ีสุด ร้อยละ 80.5 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 30.5 เรื่องของรายได้ภายในครัวเรือน มีรายได้ต่อปีระหว่าง 50,001-100,000 บาทมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 37.8 และส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ 56.5 แหล่งข่าวสารท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการทําบัญชีครัวเรือนคือ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 62.3 อาชีพหลักส่วนใหญ่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
39.0 

2. สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า  ส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 59.5  ใช้ช่วงเวลากลางคืนทําบัญชีครัวเรือนมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 และใช้บ้านเป็นสถานท่ีทําบัญชีครัวเรือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.3  ไม่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ สําหรับการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีการทําบัญชี
ครัวเรือนสมํ่าเสมอส่วนใหญ่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 28.3 ไม่เคยได้รับแจกสมุดบัญชีครัวเรือนจาก ธ.
ก.ส. ถึงร้อยละ 73.5  เคยได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. ร้อยละ 66.5  กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจและสามารถนําความรู้ท่ีได้หลังจากผ่านการอบรมหลักการทําบัญชีครัวเรือนไปจัดทําบัญชี
ครัวเรือนได้ คิดเป็นร้อยละ 60.3และเข้าใจแต่นําไปปฏิบัติไม่ได้ ร้อยละ 39.7 บุคคลส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้จดบันทึก
บัญชีของครัวเรือนคือตนเอง ร้อยละ 76.3 

3. การปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน และความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่าประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบัติการบันทึก
บัญชีครัวเรือน โดยรวมมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับเป็นบางครั้ง (2.78) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทําการบันทึกบัญชีครัวเรือนคนเดียวในครัวเรือนในระดับเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2.96) 
รองลงมา ได้แก่ บันทึกบัญชีครัวเรือนคนเดียวในครัวเรือน มีการบันทึกบัญชีทุกครั้งท่ีมีการรับ-จ่าย ของ
ครัวเรือน ครัวเรือนได้มีการบันทึกบัญชีครัวเรือน แจ้งรายรับ-จ่ายของครอบครัวต่อเดือนให้สมาชิกใน
ครอบครัวทราบ สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการบันทึกบัญชีครัวเรือน ในกรณีท่ีท่านไม่อยู่สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนแทนได้ การบันทึกบัญชีครัวเรือนเจ้าหน้าท่ีโครงการทําบัญชีครัวเรือนมี
การติดตามสนับสนุนผลการดําเนินงาน และได้รับการอบรม แนะนําให้ความรู้การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ตามลําดับ ประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนโดยรวมอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ (3.48) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วย ได้แก่ การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนสามารถวางแผนการใช้จ่าย
ภายในครัวเรือนได้อย่างเหมาะสมสูงสุด (3.89) รองลงมา ได้แก่ การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและ
สมาชิกในครัวเรือนทราบสาเหตุของปัญหารายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่าน
และครอบครัวรู้และเข้าใจความสําคัญของการจด “จดแล้วไม่จน” การจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจัดทําบัญชี
แบบท่ีง่ายท่ีสุด มีหลักง่ายๆ คือ แยกรายรับ และรายจ่าย การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกใน
ครอบครัวมีการเก็บออมเพ่ิมข้ึน การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่
แบบพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนมีการบริหารจัดการครอบครัวท่ีดี 
การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครัวเรือนสามารถจัดทําแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความสุขและความอบอุ่น การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัว ลดใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยลง ลด/เลิกอบายมุขต่างๆ  การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ทําให้ รู้จด รู้จ่าย รู้รายได้ รู้ประหยัด การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข การจัดทําบัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัว มีหนี้สินลดลง การจัดทํา
บัญชีครัวเรือนช่วยให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถชําระหนี้ได้ตามกําหนดระยะเวลาตามลําดับ 
นอกจากนั้นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ได้แก่ ไม่ทําบัญชีครัวเรือนก็สามารถเก็บออมได้ การจดบัญชีครัวเรือนไม่ได้
ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมหรือรายจ่ายลดลง การบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่มีความจําเป็นในการดําเนินชีวิต
ของครัวเรือน จดหรือไม่จดบัญชีครัวเรือนไม่มีความแตกต่างกัน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่ได้ช่วยในการ
บริหารจัดการของครอบครัว การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่ทําให้ครัวเรือนมีการเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน การทําบัญชี
ครัวเรือนไม่จําเป็นในการวางแผนชีวิตในครัวเรือน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่ได้ช่วยในการลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนมีปัญหามากในการบันทึก และ การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําให้เกิด
ความยุ่งยากและเสียเวลา ตามลําดับ 

4. ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (3.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ชุมชนผู้ทําบัญชีครัวเรือนขาดประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือน และ ขาด
แหล่งข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนในการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือน (3.59 และ 3.51)  ท่ีอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน ขาดการช่วยเหลือ แนะนํา จาก
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบมากทําให้ไม่
สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้ การทําบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากและทําให้เสียเวลา และ ขาดสถานท่ีท่ี
เอ้ืออํานวยต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนตามลําดับ 

5. การเปรียบเทียบการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนท่ี
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ตําแหน่งทางสังคม ระดับ
การศึกษา รายได้ และอาชีพหลัก ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ี
เพศต่างกัน มีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศ
ชายมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน มากกว่าเพศหญิง อายุต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน
ไม่แตกต่างกัน  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน สถานะ
ทางสังคมต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเป็นผู้ใหญ่บ้านมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนสูงกว่าท่ีมีสถานะทางสังคม
เป็นกรรมการกลุ่ม และผู้ท่ีไม่มีตําแหน่งทางสังคมตามลําดับ  ระดับการศึกษาต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึก
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บัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน  รายได้ภายในครัวเรือนต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่าง
กัน  อาชีพหลักต่างกันมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 
 6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ตําแหน่งทางสังคม 
ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพหลัก ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ท่ีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน อายุต่างกันมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่พบว่ามีกลุ่ม
อายุใดท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันเลย จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน สถานะทางสังคมต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบว่า ประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีสถานะทางสังคมเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนสูงกว่า ผู้ท่ีไม่มี
สถานะทางสังคม  ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ไม่พบว่า มีระดับการศึกษาใดท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนแตกต่างกันเลย รายได้ภายในครัวเรือนต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่
แตกต่างกัน อาชีพหลักต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน  
 7. การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชากรท่ีตกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ตําแหน่ง
ทางสังคม ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพหลัก ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ท่ีเพศต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศชายมีการปฏิบัติการบันทึกบัญชีครัวเรือน มากกว่าเพศหญิง อายุต่างกันมีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แต่ไม่พบว่ามีกลุ่มอายุใด
ท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันเลย  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกันมีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน  สถานะทางสังคมต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพบว่า ผู้ใหญ่บ้านมีปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนสูงกว่า ผู้ท่ีมีสถานะทางสังคมเป็นประธานกลุ่ม ระดับการศึกษาต่างกันมี
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ไม่พบว่า มี
ระดับการศึกษาใดท่ีมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันเลย รายได้ภายในครัวเรือน
ต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน อาชีพหลักต่างกันมีปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความต้องการของชุมชนในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ผู้วิจัยได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในพ้ืนท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  จากการ
วิเคราะห์สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมี
ประสบการณ์ในการทําบัญชีครัวเรือนมาก่อน ใช้ช่วงเวลากลางคืนทําบัญชีครัวเรือนและทําท่ีบ้าน แต่ไม่ค่อย
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ  เคยได้รับคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรณี ต้อนรับ (2551) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
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ลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทุกรายได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการทําบัญชีครัวเรือน และได้รับการสอนทําบัญชีครัวเรือน ใช้
บ้านเป็นสถานท่ีในการทําบัญชีครัวเรือน  มีการทําบัญชีครัวเรือนสมํ่าเสมอ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เข้าใจและ
สามารถนําความรู้ท่ีได้หลังจากผ่านการอบรมหลักการทําบัญชีครัวเรือนไปจัดทําบัญชีครัวเรือนได้ แต่ก็ยังมี
ส่วนหนึ่งท่ีเข้าใจแต่นําไปปฏิบัติไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี กิมง่วนสง (2551) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
บางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีการจดบันทึกสัปดาห์ละครั้งเป็นส่วนใหญ่  การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ช่วยให้ตนเองและสมาชิกในครอบครัวมีการเก็บออมเพ่ิมข้ึน และ เข้าใจหลักการทําบัญชีจากการเข้าอบรม แต่
ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับ ฉัตรมณี กลางสวัสด์ิ (2552) ท่ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านการเงินของประชาชนท่ีจัดทําบัญชีครัวเรือน เห็นด้วยว่า หลังจากการอบรมจัดทําบัญชีครัวเรือนผู้ตอบ
แบบสอบถามมีเงินออมเพ่ิมข้ึน  มีผลงานวิจัยท่ีมีผลขัดแย้งไม่สอดคล้องกับวิจัยข้างต้นคือ  สุนีย์ ตฤณขจี 
(2551) ได้ศึกษา สาเหตุท่ีทําให้ไม่จัดทําบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันพบว่า การทําบัญชีครัวเรือนทําให้เสียเวลาใน
การจัดทํา  และผลการวิจัยท่ีมีปัญหาอุปสรรคในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน คือไม่ค่อยมีเวลาจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ ต้องทํางานต้ังแต่เช้าจนเย็น  ทําให้ไม่มีเวลาในการเขียน
หนังสือหรือเกิดการเหน็ดเหนื่อย จึงไม่ค่อยสนใจท่ีจะบันทึกรายรับ-รายจ่าย อีกท้ังรายรับของเกษตรกรไม่ได้มี
รายรับทุกวันจึงทําให้เกษตรกรไม่สนใจท่ีจะบันทึกบัญชีครัวเรือน เป็นผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับวิจัยข้างต้น
โดย กานต์รวี ผดุงกิจ (2550) ได้ศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินของตลาดน้ําไทร

น้อย และศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตชุมชนตลาดน้ําไทรน้อย 
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
เป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการวิจัยพบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในตลาดน้ําไทรน้อยอยู่ในระดับมาก โดยจะเข้ามาดําเนินการในการ
จําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นําผลผลิตจากการเกษตรไปจําหน่าย ช่วงเวลาท่ี
ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือวันเสาร์และอาทิตย์ ด้านความต้องการการมีส่วนร่วม ชุมชนมีความต้องการ
ในการเข้ามาตัดสินใจด้านการจัดการการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมากท่ีสุด และรองลงมาคือต้องการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีพบมากคือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในส่วนของขยะมูลฝอย แหล่งน้ํา
สกปรก และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเรื่องของห้องน้ํา 

คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม 
 

Abstract  
This research aims to study the participation of local communities at Sai Noi Floating 

Market. And Study the requirement of local communities in sustainable tourism 
management. Researcher has define a sample is population that live in local communities at 
Sai Noi Floating Market about 400 peoples. The tools that used a questionnaire to collect 
data, which has collect data by only one time. Data were analyzed the frequency is the 
percentage by statistic of descriptive analysis. 

The research found that the local community has participation in develop the Sai 
Noi Floating Market at a high level. The first, by mange to sell food and drink. The second is 
taken an agricultural production to distribution. The time that a local communities has most 
participation is on Saturday and Sunday. The Demand side Participation , The first, The 
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community needs to determine of tourism management at the highest level. The second is 
needs to participation of solving problem. The majority problem is that Environmental in the 
waste, pollution of water resource and the problem of bathroom. 
 Keyword: Participations 
 
บทนํา 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นไปในลักษณะการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากข้ึน กล่าวคือ 
การท่องเท่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจะดําเนินไปอย่างสอดคล้องกันโดยพยายามลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้ได้มากท่ีสุด การท่องเท่ียวแบบยั่งยืนจึงเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีการขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีบทบาท
ทางด้านการพัฒนาท้องถ่ิน และเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนทําให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียว
ตลาดน้ําเป็นรูปแบบแรกๆของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติให้ความสนใจ 
ด้วยเสน่ห์ของการท่องเท่ียวตลาดน้ําท่ีเกิดจากความประทับใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนชาวสวน จากการค้าขายผลผลิตทางเกษตรทางน้ําของชาวบ้าน ดังนั้น 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนไทรน้อยในการพัฒนาตลาดน้ําไทรน้อย อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบยั่งยืน จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจในการศึกษา ผู้วิจัยต้องการศึกษาให้ทราบถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวในแบบยั่งยืน  ความต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวในตลาดน้ําไทร
น้อยของชุมชนท้องถ่ิน และความต้องการท่ีจะได้รับความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน
ท้องถ่ิน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินของตลาดน้ําไทรน้อย ตําบลไทรน้อย อําเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการการท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

1. สามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยถึงระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินของตลาดน้ําไทรน้อย 
ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี นําไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาตลาดน้ําในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 2. ชุมชนท้องถ่ินได้รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวของตลาดน้ําไทร
น้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบยั่งยืนและนําจุดเด่นและจุดด้อยไปพัฒนาต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณท่ีเป็นการศึกษาถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถ่ินในการจัดการท่องเท่ียวในตลาดน้ําไทรน้อย อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต
การวิจัย ดังนี้ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 31 
 

 ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีเป็นคนท้องถ่ินในชุมชนของตลาดน้ําไทร
น้อย ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวของตลาดน้ําไทรน้อย ให้เป็นการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน รวมถึงความต้องการท่ีจะได้รับ
ความรู้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ตลาดน้ําไทรน้อย ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือคนในชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
การจัดการท่องเท่ียวในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือทุกข้ันตอน ในรูปแบบการตัดสินใจหรือดําเนินการในการ
กําหนดชีวิตของตน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถของตนในการจัดการทรัพยากร
และปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชนเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิม 
 ความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน หมายถึง ความต้องการซ่ึงแสดงออกได้ในการมีส่วนร่วมภายในตลาด
น้ําไทรน้อย สร้างความเข้มแข็งดูแลตนเองได้ โดยชุมชนไม่พ่ึงพาภายนอก สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
ท้องถ่ิน เช่น ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองหรือจัดกิจกรรมท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีคนในชุมชนดูแล
ได้ 
 การจัดการแบบยั่งยืน หมายถึง การจัดการแบบองค์รวม คือ การจัดการท้ังทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ให้มีความสอดคล้องกันโดยมาก่อให้เกิดผลในทางลบ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคน
ในปัจจุบันและคนรุ่นหลัง โดยทรัพยากรท่ีเก่ียวกับการจัดการแบบยั่งยืนคือทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท่ีเป็นทุนท่ีใช้เพ่ือการผลิตสินค้า ทุนทางปัญญา และทุนสังคม 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 16,636 คน แบ่งเป็นหมู่บ้านท้ังหมด 8 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตําบล 8,951 ครัวเรือน  
(ท่ีมา: เวบไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมามี
จํานวน 392 คน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ประกอบด้วยคําถามปลาย
ปิดและคําถามปลายเปิด เพ่ือรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน ความต้องการในการพัฒนา และความต้องการรับความรู้เพ่ือนําไปพัฒนา ซ่ึงจากข้อมูล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 6 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 7 ข้อ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 
4 ข้อ 
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ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 8 ข้อ 

ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 9 ข้อ 

ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารและจัดการการท่องเท่ียว
ของชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 8 ข้อ 

ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีด้านผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
แหล่งท่องเท่ียว ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List) มีคําถามจํานวน 5 ข้อ และ
มีลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended) จํานวน 1 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) จากการ
สุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของตลาดน้ํา
ไทรน้อย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลท่ัวไปด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยใช้ค่าร้อย
ละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลท่ีเก่ียวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นของประชาชนในด้าน
พฤติกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารและจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน ความคิดเห็น
ของประชาชนในพ้ืนท่ีด้านผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งท่องเท่ียว 
 เม่ือเก็บแบบสอบถามครบถ้วนแล้ว นํามาหาค่าสถิติต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
แบบสอบถาม โดยแจกแจงเป็นตารางและสรุปผลข้อมูลของแต่ละตาราง หลังจากนั้นทําการอภิปรายผลข้อมูล
ท้ังหมด และสรุปผลการวิจัย 
 
สรุป 

การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปผลเป็นภาพรวม ตามลําดับดังนี้ 
 1. จากการวิจัยพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 26-40 ปีมากท่ีสุด ซ่ึงพบว่าเป็น
ช่วงอายุคนวัยทํางานท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดน้ําไทรน้อยมากท่ีสุด ในด้านการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาท่ี
มากท่ีสุดจะเป็นการศึกษาในระดับมัธยมต้น กลุ่มอาชีพท่ีพบมากท่ีสุดคือนักเรียน นักศึกษา และประกอบ
อาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้อยู่ท่ี 6,001 – 9,000 บาท  และเป็นผู้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนท่ี 
ร้อยละ 72.2 
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 2. ความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะมา
เท่ียวท่ีตลาดน้ําไทรน้อย ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือมาทําบุญท่ีวัดไทรใหญ่และซ้ือสินค้าท่ี
ตลาดน้ําไทรน้อย  
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีตลาดน้ําไทรน้อย ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่องเท่ียวจะเข้ามาดําเนินการในการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม และนําผลผลิตจากการเกษตรไปจําหน่าย 
โดยมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการเอง พ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้าอยู่ในบริเวณวัดไทรใหญ่และพ้ืนท่ีริมน้ํา ส่วนผู้ท่ีไม่ได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเท่ียว สาเหตุหลักมาจากไม่สนใจในกิจกรรมดังกล่าวและหากจะเข้าร่วมในกิจกรรม 
ต้องการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมมากท่ีสุด และมีความคิดว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 4. ความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อยให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืน ความต้องการท่ีมากท่ีสุดคือต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการการ
ท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อย ความต้องการรองลงมาต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวของตลาดน้ําไทรน้อย และต้องการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวตลาดน้ําไทรน้อย 
 5. ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริการและจัดการการท่องเท่ียวของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้บริหารจัดการตลาดน้ําไทรน้อย และประชาชนเห็นด้วยกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารรวมท้ังเรื่องการบริหารและจัดการตลาดน้ําให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยั่งยืนโดยมีการจํากัดจํานวน
นักท่องเท่ียวเป็นสิ่งแรกในการจัดการ และให้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
กลุ่มหรือชมรมท่ีจัดต้ังข้ึนมาบริหาร 
 6. ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีด้านผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งท่องเท่ียว ในการดําเนินการ
ของตลาดน้ําไทรน้อย ประชาชนมีความเห็นว่าได้รับผลดีมากกว่าผลเสีย ผลดีท่ีประชาชนได้รับมากท่ีสุดคือเพ่ิม
รายได้ และทําให้ตลาดน้ําไทรน้อยเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน ส่วนผลเสียท่ีมากท่ีสุดคือมีขยะและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมาก
ข้ึน รวมไปถึงแหล่งน้ําเน่าเสีย ในเรื่องน้ําเน่าเสียนี้ผู้บริหารตลาดน้ําได้นําเครื่องเติมออกซิเจนให้น้ํา มาติดต้ัง
บริเวณตลาดน้ํา  เพ่ือลดปริมาณน้ําเสียให้น้อยลง ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในตลาดน้ําไทรน้อยคือปัญหาห้องน้ํา
และถังขยะไม่เพียงพอ ซ่ึงข้อจํากัดของสถานท่ีอาจทําให้การให้บริการเรื่องห้องน้ํามีน้อย เนื่องจากตลาดน้ํา
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของวัดไทรใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีริมน้ํา ยากแก่การสร้างห้องน้ําให้เพียงพอกับ
ประชาชนท่ีมาท่องเท่ียว ประชาชนเห็นด้วยกับการพัฒนาตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นสําคัญท่ีได้พบจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายเพ่ือสรุปให้ทราบถึงข้อเท็จจริง 
โดยอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสนับสนุนหรือขัดแย้ง ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดน้ําไทรน้อยให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ คันฉัตร ตันเสถียร (2537) ท่ีพบว่าการมีส่วนร่วมโดยท่ัวไปของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนนั้นอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ท้ังนี้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนไทรน้อยจึงต้องการท่ีจะพัฒนาตลาดน้ําไทรน้อยท่ีอยู่ในท้องถ่ิน
ของตนให้มีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืน โดยมีความต้องการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและต้องการ
ให้ตลาดน้ําไทรน้อยเป็นท่ีรู้จักในด้านการเป็นแหล่งท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปัจจุบันตลาดน้ําไทรน้อยก็ค่อนข้าง
ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวมากพอสมควร โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ จะมีนักท่องเท่ียวเข้าไป
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เท่ียวในบริเวณตลาดน้ําไทรน้อยเป็นจํานวนมาก พฤติกรรมท่ีพบคือไปทําบุญท่ีวัดไทรใหญ่และซ้ือสินค้าท่ีตลาด
น้ํา และประชาชนก็มีความเห็นว่าการดําเนินการของตลาดน้ําไทรน้อยก่อให้เกิดผลดีกับชุมชนมากกว่าผลเสีย 
 2. ปัญหาท่ีพบจากการดําเนินงานของตลาดน้ําไทรน้อยคือปัญหาด้านขยะสิ่งปฏิกูลและแหล่งน้ําเน่า
เสีย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประหยัด ตะคอนรัมย์ (2544) ท่ีพบว่ามีปัญหาด้านการบริการการท่องเท่ียว
และเกิดผลกระทบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ําธรรมชาติ และในด้านปัญหาการบริหาร
และจัดการการท่องเท่ียวขององค์กรชุมชน ได้แก่การขาดการบริหารจัดการท่ีดี การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ไม่ชัดเจน ซ่ึงผู้วิจัยให้ข้อสังเกตว่าการดําเนินงานของตลาดน้ําท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ จะพบปัญหาทาง
กายภาพในลักษณะใกล้เคียงกัน คือเรื่องน้ําเน่าเสีย เรื่องขยะสิ่งปฏิกูล ส่วนปัญหาในด้านการบริหารจัดการ
ขององค์กรท่ีดูแลอยู่ของตลาดน้ําไทรน้อยคือองค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย ทําหน้าท่ีบริหารจัดการอยู่ใน
ปัจจุบัน ดําเนินการมาต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มเปิดตลาดน้ําเป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการพัฒนาตลาดน้ํา
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืนได้ เพราะองค์กรบริหารจัดการนับเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญสําหรับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน หากได้รับการบริหารและการจัดการท่ีดีในด้านต่าง ๆ จะยิ่งทําให้แหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในความนิยมของนักท่องเท่ียวได้อย่างยาวนาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนนั้น สามารถทําได้ในแหล่งท่องเท่ียวทุกประเภท ตลาดน้ํา
นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันเนื่องจากนักท่องเท่ียวสามารถมาเท่ียวได้พร้อม
กับซ้ือสินค้า รับประทานอาหารได้ในท่ีเดียว ดังนั้นชุมชนมีส่วนสําคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมของตลาดน้ํา
ไทรน้อยให้ดีอยู่เสมอ ชุมชนอาจจะเข้าไปมีบทบาทในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทรน้อยท่ีเป็นผู้ดูแลอยู่ในปัจจุบันเชิญสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น หรือต้ัง
กลุ่มพัฒนาตลาดน้ําข้ึนโดยเฉพาะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรมีการจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําไทรน้อยในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การท่องเท่ียวเพ่ือดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
  1.2 ควรให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลตลาดน้ําไทรน้อยเพ่ือความต่อเนื่องของการศึกษาถึง
การมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ของชุมชนในกิจกรรมของตลาดน้ําและด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวยั่งยืน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาขีดความสามารถในการพัฒนาการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรน้อย 
  2.2 ศึกษารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี สภาพสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบกับชุมชน 
  2.3 ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและ
ดํารงอยู่ด้วยความยั่งยืน 
  2.4 ศึกษาการวางแผนการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียวโดยคํานึงถึง
สภาพแวดล้อมตามหลักการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่ องแรงจู ง ใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัด ท่าการ้อง จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียว
ชมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัด
ท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดย
ประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คือ  นักท่องเ ท่ียวชาวไทยท่ีเ ดินทางท่องเ ท่ียววัดท่าการ้อง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียววัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 ตัวอย่าง (ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แบบสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan) จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณไว้เท่ากับ 400 คน และมีสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ 1. สถานภาพส่วนตัว วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ 2. ปัจจัยท่ีเป็น
แรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่ียวชมวัด ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านการบริการ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้ค่า t-test 
กรณี 2 กลุ่มและทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณี 3 กลุ่ม ข้ึนไป 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
(Facilities) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) 
และด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) และด้านการบริการ (Service) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัดท่าการ้อง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ กลุ่มอายุ กลุ่มการศึกษา กลุ่มอาชีพ กลุ่มรายได้ พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อควรปรับปรุง ท่ี มีต่อการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ควรเพ่ิมจํานวนร้านค้า/ร้านขายอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือ
ความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว และควรมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางโดย
ละเอียด และด้านการบริการควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ี หรือ มีการอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เพ่ือให้มีจํานวนท่ี
เพียงพอในการบริการนําชม แนะนําสถานท่ีแก่นักท่องเท่ียว  
 คําสําคัญ: แรงจูงใจ นักท่องเท่ียวชาวไทย  
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ABSTRACT 
 The study found that the motivation level of Thai tourists to explore Tha Ka Rong 
temple, overall is the most level. Considering the finding that the facilities have the highest 
mean, followed by the Infrastructure, attractions and ability to access and Service, 
respectively. 
 Comparing motivations of tourists visiting Thailand in Tha Ka Rong temple by sex, 
age, education, occupation, income showed a significant difference statistically significant at 
the 0.05 level. 
 Through the study, suggestions, need and recommendations for improvements were 
derived. The facilities should increase the number of stores / shops selling food and drinks. 
And should have a sign saying the publicity detail. And the temple should have training 
young local guides for many tourist. 
 Keywords: Motivations, Thai tourist 
 
บทนํา 
กกกกกกกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2553: เว็บไซต์) กล่าวว่า สภาวการณ์การท่องเท่ียวของโลกในช่วง 
2 ไตรมาสแรกของปี 2553 บ่งบอกสัญญาณชัดเจนถึงการฟ้ืนตัวกลับมาอีกครั้งของกระแสการเดินทาง จากปี 
2552 ซ่ึงถือว่าเป็นปีท่ีการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกและ
เหตุการณ์ไม่ปกติในภูมิภาคท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2553 
องค์การการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ได้ระบุว่าการเติบโตของตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่ัวโลกอยู่ท่ีร้อยละ 
7 ซ่ึงสอดคล้องกับค่าดรรชนีความเชื่อม่ันทางด้านการท่องเท่ียวของ UNWTO ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 50 และ
นับเป็นค่าความเชื่อม่ันท่ีสูงท่ีสุดนับจากการเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในปี 2552 อีกท้ังแนวโน้มท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตก็มีทีท่าท่ีจะฟ้ืนตัวกลับมาสู่สภาวะปกติ โดยท่ีองค์กรเศรษฐกิจและการเดินทางระหว่าง
ประเทศ เช่น IMF หรือ ICAO ได้คาดว่าตลอดปี 2554 การท่องเท่ียวโลกจะขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.5 
กกกกกกกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2553) กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยกระแสการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศเป็นไปตามสภาวการณ์โลก คือ ไตรมาสแรกขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 27.7 
ซ่ึงแสดงถึงความพร้อมของนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ในไตร
มาสท่ี 2 จํานวนนักท่องเท่ียวปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.6 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 อันเนื่องมาจาก
ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองท่ียืดเยื้อในกรุงเทพมหานคร แต่เป็นท่ีคาดหมายว่าในไตรมาสท่ี 3 จํานวน
นักท่องเท่ียวจะกลับมาเพ่ิมข้ึนดังเช่นไตรมาสแรกถ้าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดข้ึนอีก ส่วนตลาดนักท่องเท่ียว
ชาวไทยมิได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การเมืองภายในมากนัก อีกท้ังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการเดินทางของภาครัฐน่าจะทําให้ตลาดชาวไทยมีแนวโน้มท่ีดีและสามารถใช้เป็นตลาดทดแทนกรณีท่ี
ตลาดนักท่องเท่ียวต่างประเทศเกิดปัญหาข้ึนมาได้ สรุปโดยภาพรวม ในด้านโอกาสของการท่องเท่ียวไทยในปี 
2554 น่าจะเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
กกกกกกกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2553) กล่าวว่า การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยังได้วิเคราะห์
สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปี 2554 ว่า ประเทศไทยอาจจะเผชิญหน้ากับปัจจัยภายนอกถึง 3 
ประการ คือ 1. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป ซ่ึงเป็นผลต่อเนื่องจาก
นโยบายขาดดุลการคลัง เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโลกท่ีผ่านมา 2. เผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากปัญหา
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สภาพภูมิอากาศเปลี่ยน 3. เผชิญหน้าความไม่แน่นอนทางการเมือง ซ่ึงประเทศไทย ยังคงอาศัยความเป็นมิตร 
ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว และความคุ้มค่าเงิน เป็นจุดแข็งของประเทศไทยในการแข่งขันใน
ตลาดโลก โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะใช้กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็ง ให้แบรนด์ “ประเทศ
ไทย” ใช้แคมเปญ “Amazing Thailand: Always Amazes You” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของคนไทย/วิถี
ชีวิตของผู้คนชาวไทย ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทย เป็นตัวแทนของ “เสน่ห์ความเป็นไทย” ท่ีมีเอกลักษณ์
โดดเด่น เฉพาะตัว โดยการท่องเท่ียว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีเชื่อมโยงเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืนนั่นเอง 
กกกกกกกประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเรียบง่ายในวิถีการดํารงชีวิตแบบชาวพุทธท่ีเต็มไป
ด้วย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความเป็นมิตรของคนไทย การท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การท่องเท่ียวสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เพ่ือชื่นชม
กับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ การเท่ียวชมวัดวาอาราม และความวิจิตรงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีถ่ายทอด
เรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ สถาปัตยกรรมไทยท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย ตลอดจนงาน
ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชน (รสิกา อังกูร, 2542) 
กกกกกกกวัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทศาสนสถาน สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการนําชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด วัดท่ีเ ก่าแก่และมีชื่อเสียงมีอยู่ เป็นจํานวนมากท่ัวประเทศโดยเฉพาะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีวัดเก่าแก่ในสมัยอยุธยาต้ังกระจายกันอยู่ท่ัวไปในจังหวัด และมีวัดหนึ่งคือ วัดท่าการ้อง 
ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้าน คือ บ้านท่า กับ บ้านการ้อง เป็นวัดพุทธศาสนา
ท่ีมีชุมชนมุสลิมล้อมรอบ วัดท่าการ้อง เป็นวัดประธานสมัยอยุธยาท่ีเก่าแก่และศักด์ิสิทธิ์ มีประชาชนเคารพนับ
ถือมาก คือหลวงพ่อรัตนมงคล (หลวงพ่อยิ้ม) สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนต้น ขณะท่ีบ้านเมืองมี
ความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข เห็นได้จากพระพุทธลักษณะท่ีงดงามและพระพักตร์ท่ีมีความเมตตา วัดท่ากา
ร้องได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบ รวมท้ังมีห้องน้ําท่ีตกแต่งสวยงามจน
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2549 อีกท้ังยังมีตลาดน้ําวัดท่าการ้อง 
ซ่ึงเป็นตลาดน้ําท่ีให้บรรยากาศเก่า ๆ และคงความเป็นเอกลักษณ์ของการค้าขายทางน้ําของชาวอยุธยาใน
สมัยก่อน 
กกกกกกกจากเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัด
ท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
เตรียมความพร้อมของวัด ในเรื่องสถานท่ีและบุคลากร เพ่ือให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียววัดท่า
การ้องมากข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
กกกกกกก1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
กกกกกก2. เปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัดท่าการ้อง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียววัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวนประมาณ 10,000 คน ต่อเดือน (ข้อมูลจากวัดท่าการ้อง, 2554) 
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   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียววัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้เลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มตามวัน
เวลาท่ีเก็บข้อมูล 10 ครั้งครั้งละ 40 ราย เพ่ือเก็บข้อมูล โดยเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 ตัวอย่าง 
(ตามตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan) จึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเชิง
ปริมาณไว้เท่ากับ 400 คน 
เครื่องมือในการวิจัย 

    เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่ียวชมวัด ได้แก่ ด้านสิ่ง

ดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านการบริการ 
เกณฑ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นคําถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้
อย่างอิสระ ท้ังในเชิงข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดต่าง ๆ เก่ียวกับวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนําผลคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัว วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
           2. ปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวไทยเท่ียวชมวัด ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านการบริการ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี 
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล โดยการใช้ค่า t-test กรณี 2 กลุ่มและทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณี 3 กลุ่ม ข้ึนไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.12) เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ตลาดน้ําและทําเลท่ีต้ังริมน้ํามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.25) และร้าน
ขายของฝากและของท่ีระลึกเป็นสัญลักษณ์ของวัด ( = 4.21) อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ จุดเท่ียวชมหรือ
แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณวัด ( = 4.16), โบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เครื่องป้ันดินเผา ( = 4.12), ศิลปะ 
หรือ สถาปัตยกรรม เช่น ภาพวาด ปูนป้ัน แกะสลัก ( = 4.05) และ โบราณสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร ( = 
3.93) 

ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.21) 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ ร้านขายอาหาร เครื่องด่ืม และของท่ีระลึก ( = 
4.35) และสถานท่ีและลานจอดรถ ( = 4.27) อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ศูนย์บริการข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียว ( = 4.18), ท่ีนั่งพักสําหรับนักท่องเท่ียว ( = 4.14) และป้ายบอกเส้นทางและสถานท่ี ( = 4.11) 
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 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ด้าน คือ ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ํา ( = 
4.29) อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( = 4.19), ความเพียงพอของท่ี
รองรับขยะมูลฝอย ( = 4.18), ความสะอาดร่มรื่นและเป็นระเบียบของสถานท่ี ( = 4.10) และความพร้อม
ของสาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ํา ไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( = 4.07) 
 ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12) 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน คือ ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงวัด และความ
ชัดเจนของตารางเวลาเดินรถ ( = 4.14), ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ( = 4.13), ความใกล้
ของระยะทาง ( = 4.12) และความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง ( = 4.09) 
 ผลการวิ เคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเ ท่ียวชาวไทยในการเ ท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ด้านการบริการ(Service) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92) เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน คือ การให้บริการโดยภาพรวม ( = 4.10), การเข้าชมและฝากสิ่งของ ( = 
4.05), การขายธูปเทียนและเครื่องบูชา ( = 3.91), มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีนําชมวัด ( = 3.84) และผู้ดูแล/ผู้
ให้บริการของวัด ( = 3.68) 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด 1 ประเด็น คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.21) อยู่ในระดับมาก 
4 ประเด็น คือ ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ( = 4.17) ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) และด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ( = 4.12) และด้านการบริการ (Service) ( = 3.92) ตามลําดับ 
  
อภิปรายผล 

การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการศึกษาแรงจู ง ใจของนักท่อง เ ท่ียวชาวไทยในการ เ ท่ียวชมวัด ท่าการ้อง จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉันทัช วรรณถนอม (2544) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้
นักท่องเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทาง
ท่องเท่ียวเพ่ือต้องการพักผ่อน เป็นเหตุผลสําคัญท่ีสุด และเห็นว่าประเทศไทยมีจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความหลากหลาย โดยมีโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยในการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศในลําดับมาก คือ งบประมาณ ค่าครองชีพ ระยะเวลา การเตรียมความพร้อม ระยะทาง 
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และความพร้อมในการรองรับด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ของแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศ และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุขุมาลย์ หนุมาศ 
(2552) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดและพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษา: วัดพระ
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มหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยในการเท่ียวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ ระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชม
พิพิธภัณฑ์ ซ่ึงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก เช่นกันท่ี
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าแรงจูงใจทุกด้านท่ีผู้วิจัยได้กําหนดข้ึนนั้นตรงกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังในด้านสิ่งดึงดูด
ใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้านความสามารถในการเข้าถึง และ ด้านการบริการ 
และยังสอดคล้องกับ วนัชพร จันทรักษา (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย ภายในวัดมี
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว มีวิทยากรบรรยายข้อมูลและดําเนินกิจกรรมร่วมกับนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันมากท่ีสุดท่ีระดับร้อยละ70.90 และปัจจัยในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาด้านสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ศาสนา และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วย สภาพของโบสถ์วิหารภายในวัดจะต้องมีการบูรณะ
ข้ึนมาใหม่ให้มีความงดงาม และภายในวัดมีการจัดท่ีนั่งพัก ไว้บริการแก่นักท่องเท่ียวตามจุดต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันน้อยท่ีสุดท่ีระดับร้อยละ 0.45 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีระดับ
แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวชมวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เพศ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และด้านการบริการ(Service)  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และความต้องการและยัง
สอดคล้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 91) ท่ีว่าด้วยเรื่องเพศ 
คือ โดยท่ัวไปนักท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมการเดินทางท่ีแตกต่างกัน โดยเพศชายเป็นกลุ่มท่ีมีการเดินทาง
มากกว่าเพศหญิง เนื่องจากสามารถเดินทางได้ตามลําพังและเป็นกลุ่ม มักจะกระจายตัวไปได้แทบทุกแหล่ง
ท่องเท่ียว และสามารถทํากิจกรรมท่ีหลากหลายมากกว่า ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวเพศหญิงมีความคล่องตัวน้อย
กว่า มักเดินทางมากับเพ่ือนหรือบริษัทนําเท่ียว โดยจะพิถีพิถันในการเลือกแหล่งท่องเท่ียวเป็นพิเศษ มักเลือก
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัย เดินทางได้สะดวก    
 อายุ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านสิ่งดึงดูดใจ(Attractions) 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก(Facilities) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) และด้านการบริการ(Service) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือของบุคคลย่อมเปลี่ยนไปตามระยะเวลาท่ีมีอยู่โดยส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีสะสม
ตามประสบการณ์ท่ีมากข้ึนและกลุ่มอ้างอิงทางสังคม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540. หน้า 130) 
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นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ (Kotler and Armstong, 2004, หน้า 179 อ้างอิงใน ปณิศา ลัญชานนท์, 2548, 
หน้า 113) ท่ีกล่าวไว้ว่า บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง อีกท้ังความชอบ
และรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยท่ีในแต่ละวัยจะแบ่งเป็นช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับ (บุญเลิศ พงษ์มงคลสาม, 2546, หน้า 71) ท่ีว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุหรือวัยท่ีแตกต่างกัน ก็ย่อมจะมี
ความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ตลาดจึงต้องจัดเสนอสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มอายุ
ของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538, หน้า 43) ท่ีว่าด้วยเรื่องอายุ (Age) เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน 

การศึกษา นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการเข้าชมวัดท่าการ้อง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
(Facilities) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านการบริการ (Service) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดีมากกว่า
ผู้มีการศึกษาตํ่า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540, หน้า 135) และยังสอดคล้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, หน้า 92) ท่ีว่าด้วยเรื่องการศึกษา คือ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีการศึกษา
สูงก็มักจะมีอาชีพและรายได้ท่ีดี ส่งผลให้เดินทางได้บ่อยครั้งกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาตํ่า  
 อาชีพ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  แตกต่างกันทุกด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูด
ใ จ ( Attractions) ด้ า น สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ( Facilities) ด้ า น ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น  ( Infrastructure) 
ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) และด้านการบริการ(Service) ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากอาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสินค้า
และบริการท่ีแตกต่างกัน  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 87) เช่น นักธุรกิจจะเดินทางท่องเท่ียวโดยใช้จ่ายสูง 
กว่าอาชีพอ่ืน ๆ  และยังสอดคล้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548, 
หน้า 92) ท่ีว่าด้วยเรื่องอาชีพ คือ กลุ่มท่ีมีภารกิจหน้าท่ีการงานท่ีแตกต่างกันมีโอกาสในการเดินทางแตกต่าง
กัน โดยกลุ่มคนท่ีทํางานในอาชีพระดับสูง จะมีโอกาสเดินทางได้มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เพราะมีทุนทรัพย์
มากกว่า นอกจากนี้ภาระหน้าท่ีการงานก็มีส่วนกําหนดให้ต้องเดินทางไปติดต่องานบ่อยครั้งเช่นกัน โดยเฉพาะ
ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มบริหาร กลุ่มนักวิชาชีพเฉพาะ ตัวแทนขาย และยังสอดคล้องกับ กันตวีร์ เวียงสิมา (2552) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านการพักแรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเกสต์เ ฮ้าส์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ”ผลการวิจัย ปัจจัยด้านการพักแรมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเกสต์เฮ้าส์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่า อาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเกสต์เฮ้าส์ใน
ทุกๆด้านแตกต่างกัน และ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้ต่อปีต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกเกสต์เฮ้าส์ใน
ด้านการต้อนรับและการบริการของพนักงาน, อัตราค่าท่ีพัก, ระบบรักษาความปลอดภัย, สภาพห้องพัก 
และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนด้าน 
สิ่งอํานวยความสะดวก และ ชื่อเสียงของท่ีพักไม่แตกต่างกัน 
 รายได้ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการเข้าชมวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกันเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านสิ่งดึงดูดใจ(Attractions) ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก(Facilities) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) และด้านการบริการ(Service) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากตัวแปรด้านรายได้เป็นตัวแปรท่ีแบ่งชั้นของสมาชิก
ในสังคม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค แต่ละชั้นสังคมก็จะมีค่านิยม และพฤติกรรมการ
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บริโภคเฉพาะอย่าง เพราะรายได้ หรือ โอกาสทางเศรษฐกิจนั้นจะมีผลกระทบต่อสินค้า บริการ ท่ีตัดสินใจซ้ือ
ตามอํานาจหรือความสามารถในการซ้ือของบุคคล(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2540. หน้า 130) นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ (Kotler and Armstong, 2004, หน้า 179 อ้างอิงใน ปณิศา ลัญชานนท์, 2548, 
หน้า 98) ท่ีว่า รายได้หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้น จะกระทบต่อสินค้าและบริการท่ีเขาตัดสินใจ
ซ้ือ สถานภาพเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อํานาจการซ้ือ และทัศนคติท่ีเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
นักการตลาดจึงต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจการซ้ือของบุคคล 
คนท่ีมีรายได้ตํ่าจะมุ่งซ้ือสินค้าท่ีจําเป็นต่อการครองชีพและมีราคาตํ่า ซ่ึงคนท่ีมีรายได้ตํ่าจะมีความไวต่อราคา
เป็นอย่างมาก ส่วนคนท่ีมีรายได้สูงจะมุ่งซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง โดยจะเน้นท่ีภาพลักษณ์ของตรา
สินค้าเป็นหลัก อีกท้ังยังสอดคล้องกับ (สุวิช แย้มเผื่อน, 2537, หน้า 54) ท่ีว่า รายได้ท่ีต่างกัน จะมีอํานาจซ้ือท่ี
แตกต่างกัน เช่น ผู้ท่ีมีรายได้มากจะ สามารถซ้ือสิ่งอํานวยความสะดวกได้มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย และยัง
สอดคล้องกับ (เสาวลักษณ์ ปโกฎิประภา, 2548, หน้า 26) ท่ีว่า ผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมีรสนิยมท่ีต่างกัน ผู้ท่ีมี
รายได้สูงและผู้ท่ีมีรายได้ต่ําย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าท่ีต่างกัน ผู้ท่ีมีรายได้สูงย่อมมีรสนิยมในการ
เลือกบริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพดี ราคาแพง และยังสอดคล้องกับ (บัณฑิต ผังนิรันดร์, 2548, หน้า 54) ท่ีว่า 
รายได้เป็นตัวกําหนดอํานาจการซ้ือและปริมาณความต้องการซ้ือของผู้บริโภค เม่ือรายได้เพ่ิมข้ึนผู้บริโภคจะ
สามารถซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีมากข้ึน เม่ือรายได้ของผู้บริโภคลดลงจะทําให้ซ้ือสินค้าในปริมาณท่ีลดลง และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (เทิดศักด์ิ เต็มทรัพย์อนันต์, 2544, หน้า 55-56) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ลูกค้าในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงแรมกานต์มณีพาเลส กรุงเทพฯ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านอาชีพ และรายได้ต่อความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า อาชีพท่ีต่างกันมีความแตกต่างของการให้ระดับ
ความสําคัญต่อปัจจัยโดยรวมในด้านอาคารสถานท่ี ในด้านห้องพัก ในด้านมาตรฐานบริการพนักงาน ในด้าน
ราคาห้องพัก และแผนส่งเสริมการตลาด รายได้ท่ีต่างกันมีความแตกต่างของการให้ระดับความสําคัญต่อปัจจัย
โดยรวมในด้านอาคารสถานท่ี ในด้านห้องพักในด้านมาตรฐานการบริการของพนักงาน ในด้านราคาห้องพัก 
และแผนส่งเสริมการตลาด ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า อาชีพ และรายได้ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่าง
กันย่อมมีผลต่อปัจจัยด้านการพักแรมในทุกๆด้าน ของการตัดสินใจเลือกเก้สต์เฮ้าส์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม นักท่องเท่ียวชาวไทยชี้แจงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ และมี
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียว และนํามาซ่ึงความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว ดังสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

 1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจ
ในระดับมากท่ีสุด แต่ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่อง จํานวนร้านค้า/ร้านขายอาหารและเครื่องด่ืมในบริเวณตลาดน้ํา
ท่ียังมีให้บริการน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับจํานวนนักท่องเท่ียว และป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางยังไม่ชัดเจน 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรเพ่ิมจํานวนร้านค้า/ร้านขายอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือความหลากหลายและเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว และควรมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางโดยละเอียด 

2.  ด้านการบริการ (Service) จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจในระดับมาก 
แต่ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่อง เจ้าหน้าท่ี หรือ มัคคุเทศก์ท้องถ่ินท่ีให้รายละเอียดแก่นักท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางวัดท่าการ้องควรเพ่ิมเจ้าหน้าท่ี หรือ อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน แนะนําสถานท่ีแก่
นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ 
 3. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attractions จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจ 
ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางวัดท่าการ้องควรเพ่ิมจํานวนร้านขายของฝาก หรือของท ี่ระลึก และ
พัฒนาจุดเท่ียวชมให้พร้อมรับนักท่องเท่ียวอยู่เสมอ 

4. ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจ 
ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทางวัดท่าการ้อง ดูแลความสะอาดของวัด และความสะอาดของห้องน้ําเป็น
อย่างดี และทางวัดควรรักษามาตรฐานความสะอาดเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) จากผลการสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับแรงจูงใจ ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการพพัฒนา ถนนทางเข้าวัดให้กว้างกว่านี้ เพ่ือความ
สะดวกของการเดินทางของนักท่องเท่ียว 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาถึงผลกระทบของแหล่งท่องเท่ียวจากการรองรับนักท่องเท่ียวจํานวน และรวมไปถึงแนว
ทางการพัฒนาวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 2. การศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวในด้านอ่ืน ๆ เช่น การคมนาคม สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการของชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวของวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วย 

3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยสอบถามจากคนในชุมชนวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ 
ทัศนคติ ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว ท่ีเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจของสถานประกอบการท่ีเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการฝึก
ปฏิบัติงาน ประชากร ได้แก่ นักศึกษาท่ีเข้าฝึกปฏิบัติงานของสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2553 และสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 15 แห่ง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้านความถ่ีและการ
พรรณนาความ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

1. นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมเรื่องความรู้ ด้านกริยามารยาท การแต่งกาย การปรับตัวในการ
เข้าทํางานกับคนหมู่มาก นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และพัฒนาตนเองเพ่ิมด้านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความรับผิดชอบ การวางตัว ความอดทน รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน การ
ทํางานท่ีมีระบบ และคาดว่าจะพัฒนาตนเองในอนาคตเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ความละเอียดรอบคอบ การตรงต่อ
เวลา การใช้ชีวิตในองค์กร การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

2. นักศึกษาพอใจในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านผลสําเร็จของงาน และด้านความคาดหวัง อยู่
ในระดับมากท้ังหมด 

3. ผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา ระดับมากท่ีสุด คือ 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร รวมถึงด้าน
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ อีกท้ังยังมีการวางแผนในการทํางานและจัดลําดับ
งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปัญหาและอุปสรรคจากสถานประกอบการ พบว่า นักศึกษายังขาดความรู้ความชํานาญในการ
ทํางานด้านการปฏิบัติค่อนข้างน้อยและยังประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีมาใช้ในการทํางานจริงได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์, การฝึกปฏิบัติงาน, การโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

Abstract 
 The objectives of this research regarding achievement of operation by students 
majoring in Hospitality and Tourism Management in academic year 2010 is to study 
satisfaction and point of view of the students, satisfaction of 15 business sectors under their 
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supervision toward this practice, problems, and obstacles of demographics. The tools of this 
research are the survey and behavioral observation form, frequency analysis and qualitative 
approach. The results are summarized as below; 

1. The students have prepared their knowledge, manners and uniform; besides, they 
adapt well in working as a team.  They have experienced and improved themselves in 
working with others, being responsible, having demeanor, being patient including 
experiencing useful computer software in operation. They also can work systematically; have 
interpersonal relation, detail orientation, punctuality, and spending life in workplace with 
others. 

2. The students are very comfortable with their assigned duties, and highly meet the 
expectation. 

3. The business sectors are greatly satisfied with the students’ individuality, courtesy, 
good behavior, moral, ethics, and conformity. They have capabilities of Information 
technology and computer including working plan and effective prioritizing.  

4. The only obstacle is that students lack experience in operational skills. They rarely 
apply their theoretical knowledge into actual work. 

Keywords: Achievement, practical training, Hotel t and Tourism Management 
 

บทนํา 
 แม้ว่าปัจจุบันการศึกษาโดยท่ัวไปจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการองค์กร 
แต่การศึกษาก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษามีผลต่อคุณภาพของบุคคล
ในองค์กรต่างๆ ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงเป็นท่ีรองรับผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ถ้าคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาดี คุณภาพขององค์กรก็จะดีไปด้วย 
 การนําการศึกษาและการฝึกอบรมมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ เริ่มต้นอย่างจริงจังและถูก
บัญญัติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในฉบับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 1 ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2507-2509) โดยให้ความสําคัญของการ
พัฒนาการศึกษาถ้าหากประชากรของชาติขาดการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับตํ่า การวางแผนพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจําเป็นต้องประสานกันและมีส่วนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถทุกระดับ ซ่ึงได้มาจากการฝึกอบรมและการศึกษา การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงตามความ
ต้องการของประเทศนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาคนท้ังในด้านสติปัญญาและคุณภาพ ซ่ึงจะต้องใช้เวลานานจึงจะ
สัมฤทธิ์ผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ีสาม ซ่ึงได้
จัดทําข้ึนโดยอาศัยแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ระยะท่ีหนึ่งและสอง นอกจากพยายามหาทางแก้ปัญหาต่างๆ แล้วยัง
ได้เน้นหนักในด้านการเตรียมประเทศชาติให้พร้อมท่ีจะย่างเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมท้ังการ
แก้ปัญหาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังอีกด้วย  
 อีกท้ังเรื่องของการศึกษายังถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 
เพ่ือให้สถานศึกษาต่างๆ หรือแม้แต่ประชาชนได้รับรู้ถึงการศึกษามีผลในเรื่องของการเสริมทักษะ รวมท้ังไหวพริบ 
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และสติปัญญาให้กับผู้ท่ีทําการศึกษา พร้อมท้ังวางรากฐานคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนโดยจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะและสภาพแวดล้อม และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รวมท้ังยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ด้วยท่ีว่าผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ พร้อมท้ังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยังมีนโยบาย
ในเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาให้มีความทัดเทียม และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นประสิทธิภาพส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรท่ีจะช่วยให้มีการพัฒนาการผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการมากท่ีสุด คือส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติงานจะเชื่อมโยงกับสถานศึกษาท่ีเป็นฝ่ายผลิตกําลังคนให้
มีความสัมพันธ์กับสถานประกอบการซ่ึงมีความต้องการกําลังคน 
 เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) กําหนดให้มีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม ให้
สามารถขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นการเร่งรัดจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ เพ่ือ
เป็นการเตรียมประสบการณ์ทํางานให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพของตน ซ่ึงระดับความสามารถ
หรือทักษะดังกล่าวได้จากความสําเร็จข้ันสุดท้ายคือผลงาน 
 อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษานั้น จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี
ราชการแห่งใด สถานท่ีทํางานแห่งใด หรือสถานศึกษาใด นิยมให้มีการรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพเสมือนจริง และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาก่อนท่ีจะออกไปปฏิบัติ
จริงอีกทางหนึ่งด้วย  
 จากข้อมูลดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2553 โดยการนําปัญหาของตัวนักศึกษาและสถานประกอบการ 
มาทําการคิดและวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2553 

2. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาก่อนและหลังเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  
3. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผู้ประกอบการท่ีมีต่อนักศึกษาท่ีออกฝึกปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

และการท่องเท่ียว 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาทุกคนท่ีออกฝึกปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จํานวน 29 คน และผู้ประกอบการหรือหัว
หน้าท่ีดูแลนักศึกษาในการออกฝึกปฏิบัติงาน จํานวน 15 หน่วยงาน 

วิธีการศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในเรื่องวิธีปฏิบัติตนของนักศึกษาในการฝึกงาน การใช้
ความรู้ความสามารถด้านการบริการ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านผลสําเร็จของงาน ด้าน
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ความรู้ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ และด้านการ
ดําเนินงานของการฝึกปฏิบัติงาน รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนพร้อมข้อเสนอแนะการแก้ไข  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากส่วนย่อยๆท่ีเหมือนกัน จัด
กลุ่มจัดพวกและสรุปเป็นแบบแผน สําหรับการสังเกตใช้การบันทึกพฤติกรรมวิเคราะห์เชิงพรรณนาและความถ่ี 
เครื่องมือสําหรับการวิจัย  

แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์เจาะลึก เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตนในการฝึกงาน ความรู้ท่ีได้รับ การนําความรู้
ท่ีได้รับไปใช้ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะทางภาษา การติดต่อสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแต่งกาย บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศึกษาของวิทยาลัยต่อไป 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยใช้แบบทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีออก
ฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงรวบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน มี 3 ตอน คือ 
 ชุดท่ี 1 ของแบบสัมภาษณ์ของนักศึกษาท่ีออกฝึกปฏิบัติงาน  
 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยตัวแปรท่ีต้องการ ได้แก่ 
เพศ ชื่อสถานประกอบการ ท่ีตั้ง 
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษา/สถานประกอบการเก่ียวกับการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดับมีความหมาย คือ 
  5  หมายถึง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

การแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออธิบายระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/สถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ซ่ึงเป็นการคํานวณค่าคะแนนโดยพิจารณาดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    =    5 – 1    =   0.80 
                     จํานวนชั้น           5 
 จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ  0.80 คะแนน แล้วจึงนํามาจัดช่วงคะแนนและเกณฑ์ความหมายของ
ระดับค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ได้ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.60 – 3.39 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.80 – 2.59  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นคําถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้อย่าง
อิสระ ท้ังในเชิงข้อปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อคิดต่างๆ เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 ชุดท่ี 2 ของแบบสัมภาษณ์ของสถานประกอบการท่ีนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน  
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 ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วยตัวแปรท่ีต้องการ ได้แก่ 
ชื่อสถานประกอบการ ท่ีตั้ง 
 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยแต่ละระดับมีความหมาย คือ 
  5  หมายถึง  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

การแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ืออธิบายระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/สถาน
ประกอบการ ผู้วิจัยได้แบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ซ่ึงเป็นการคํานวณค่าคะแนนโดยพิจารณาดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    =    5 – 1    =   0.80 
                     จํานวนชั้น           5 
 จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ  0.80 คะแนน แล้วจึงนํามาจัดช่วงคะแนนและเกณฑ์ความหมายของ
ระดับค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ได้ดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ย  4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.60 – 3.39 หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.80 – 2.59  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นคําถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้อย่าง
อิสระ ท้ังในเชิงข้อปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อคิดต่างๆ เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้จะนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
  แบบสอบถาม นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
Program For Windows PC+ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

(1)  ค่าความถ่ี  (Frequency)  และร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของ
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 1    
 (2)  ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample mean) เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 
2 ความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงาน 
 (3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูล
เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติงาน 
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สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
ด้านวัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน  
1.1 โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี

ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงาน ด้านความคาดหวัง อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีนักศึกษาพึงพอใจสูงสุดคือ นักศึกษาสามารถออกไปฝึกปฏิบัติงานด้วยความม่ันใจ ในระดับมาก 
( x  = 4.11) รองลงมาคือ นักศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่ายิ่ง
อย่างเหมาะสม นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ นักศึกษาสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะฝึกปฏิบัติงาน และนักศึกษามีความเชื่อม่ันว่าได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกต้องและได้รับการยอมรับในระดับมาก ( x  = 4.00) ส่วนข้อท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดคือ นักศึกษา
มีความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงาน ในระดับมาก ( x  = 3.61) 

1.2 โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงาน ด้านผลสําเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีนักศึกษาพึงพอใจสูงสุดคือ ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ในระดับมาก ( x  
= 4.04) ส่วนข้อท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดคือ คุณภาพของงานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จเรียบน้อย
ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ในระดับมาก ( x  = 3.89) 

1.3 โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.10) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักศึกษาพึงพอใจสูงสุดคือ สามารถได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่างาน
ประจําโดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป ในระดับมาก ( x  = 4.14) ส่วนข้อท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจตํ่าท่ีสุดคือ 
มีความอุตสาหะ พยายามต้ังใจทํางานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา กับสามารถเริ่ม
ทํางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคําสั่ง เสนอตัวเข้าช่วยงานและขอรับงานใหม่ๆ ไปทําโดยไม่ปล่อยเวลาว่างโดยเปล่า
ประโยชน์ในระดับมาก ( x  = 4.07) 

1.4 โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัยราชพฤกษ์ มี
ความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยด้านท่ีนักศึกษามีพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ( x  = 4.10) รองลงมาคือ 
ด้านผลสําเร็จของงาน ( x  = 3.96) และด้านความคาดหวัง ( x  = 3.95) ตามลําดับ  

ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว และสถาน
ประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน   

2.1 ความคาดหวังของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x  = 4.27) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ประกอบการเห็นด้วยสูงสุดคือ ด้านบุคลิกภาพและการวางตัว ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x  = 4.70) รองลงมาคือ ด้านการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก กับด้านมนุษยสัมพันธ์  
เช่น สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x  = 4.30) ส่วนข้อท่ี
ผู้ประกอบการมีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ด้านทัศนคติท่ีมีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย กับความประพฤติ คุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร เช่น การลา การขาดงาน การแต่งกาย ในระดับเห็นด้วย 
( x  = 4.10) 
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2.2 ด้านผลสําเร็จของงาน โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ด้านผลสําเร็จของงานอยู่ในระดับเห็นด้วย ( x  = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณภาพของ
งานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จเรียบร้อยครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา ปริมาณงานท่ีปฏิบัติสําเร็จตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในสัดส่วนเท่ากัน ( x  = 3.90) 

2.3 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x  = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีผู้ประกอบการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( x  = 4.60) รองลงมาคือ ด้านการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก กับด้านมนุษย
สัมพันธ์ เช่นการพัฒนาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ การทํางานกับ
ชาวต่างชาติ ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.20) ส่วนข้อท่ีผู้ประกอบการมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ มีความรู้ทาง
วิชาการเพียงพอท่ีจะทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย สามารถเรียนรู้งานใหม่และนําความรู้ท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในงาน ความสามารถการติดต่อสื่อสาร เช่น การพูด การอ่าน การเขียน และการนําเสนอ มีการวางแผนการ
ทํางานและจัดลําดับงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.00) 

จากท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านความคาดหวังของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน ด้านผลสําเร็จของงาน และ
ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี โดยภาพรวมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีนักศึกษามีพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี รองลงมาคือ ด้าน
ผลสําเร็จของงาน และด้านความคาดหวัง ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการท่ีเป็นดูแลนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน 
 3.1 ความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 

โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ประกอบการเห็นด้วยสูงสุดคือ 
สามารถได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่างานประจําโดยไม่ต้องควบคุมมากเกินไป ในระดับเห็น
ด้วย ( x  = 4.20) รองลงมาคือ มีความอุตสาหะ พยายามต้ังทํางานท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
และปัญหา ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.10) ส่วนข้อท่ีผู้ประกอบการมีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ สามารถเริ่มทํางาน
ได้เอง โดยไม่ต้องรอคําสั่งเสนอตัวเข้าช่วยงาน และขอรับงานใหม่ๆ ไปทํา โดยไม่ปล่อยให้เวลาว่างโดยเปล่า
ประโยชน์ ในระดับเห็นด้วย ( x  = 3.90) 

3.2 ความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการในด้านผลสําเร็จของงานของนักศึกษา โดยภาพรวม
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ด้านประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ อยู่
ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานประกอบการได้รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ตามต้องการ กับระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม นั้น ผู้ประกอบการมีระดับความ
คิดเห็นในสัดส่วนเท่ากัน ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.10)   

3.3 ความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการในด้านความรู้ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะทํางานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก ( x  = 4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีผู้ประกอบการเห็นด้วยในระดับพึง
พอใจมากคือ สามารถด้านลักษณะส่วนบุคคล ความคิดเห็นรองลงมาเป็นระดับความพึงพอใจมาก  ( x  = 
4.27) คือ ด้านความรู้ความสามารถ ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.11) คือ ด้านประโยชน์ท่ีสถานประกอบการ
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ได้รับ ( x  = 4.10) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ในระดับเห็นด้วย ( x  = 4.07) และด้านผลสําเร็จของงาน  
( x  = 3.90) ตามลําดับ 

3.4 ความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีผู้แทนสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักศึกษาระดับมาก ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องท่ีนักศึกษาสามารถได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานท่ีมากกว่างานประจํา โดยไม่ต้องควบคุมมาก
เกินไป นักศึกษามีความอุตสาหพยายามต้ังใจทํางานท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา 
และสามารถเริ่มทํางานได้เอง โดยไม่ต้องรอคําสั่ง เสนอตัวเข้าช่วยงาน และขอรับงานใหม่ๆ ไปทําโดยไม่ปล่อย
ให้เวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์  

3.5 ความพึงพอใจของผู้แทนสถานประกอบการเก่ียวกับประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับผู้แทน
สถานประกอบการมีความพึงพอใจเก่ียวกับประโยชน์ท่ีสถานประกอบการได้รับ ในเรื่องระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสมและได้รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ ผู้แทนสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมาก  
ปัญหาและอุปสรรคของการฝึกปฏิบัติงานและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวางแผนการฝึกปฏิบัติงานต่อไปใน
อนาคต  

 จากการศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการ ท้ัง 15 แห่ง ผู้แทนสถานประกอบการท้ัง 
15 แห่ง พบปัญหาและอุปสรรคระหว่างเข้าฝึกปฏิบัติงาน คือ นักศึกษายังขาดความรู้ความชํานาญในการ
ทํางานในด้านการปฏิบัติค่อนข้างน้อยและยังประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีมาใช้ในการทํางานจริงได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ว่าอยากให้วิทยาลัยช่วยเน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางให้นักศึกษามีความ
แตกต่างจากบัณฑิตท่ัวไป  เพ่ือนักศึกษาจะได้มีความแตกต่าง และมีจุดเด่นท่ีเหนือกว่าบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท่ัวไป อยากให้นักศึกษาคอยพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่วนด้านภาษาควรมีความรู้หรือศึกษา
เพ่ิมเติมไว้เบ้ืองต้น คือ ภาษาอังกฤษ จากการศึกษาข้อคิดเห็นจากตัวแทนสถานประกอบการเก่ียวกับจุดเด่น
ของนักศึกษา จากสถานประกอบการ พบว่า เห็นว่านักศึกษาเรียนรู้งานได้เร็ว ทํางานได้รวดเร็ว และมีความ
ต้ังใจในการทํางานดีและไม่ปล่อยเวลาว่างโดยเปล่าประโยชน์ มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย และ
ตรงต่อเวลา มีความสุภาพเรียบร้อยท้ังด้านกิริยามารยาทและการแต่งกาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัว
ทํางานกับคนหมู่มาก มีความรู้เชิงทฤษฎีค่อนข้างดี เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ มีความใฝ่เรียนรู้  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานและปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยการหาหนังสือในการ
พัฒนาตนเองมาอ่านเพ่ิมเติม 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 ทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว ในครั้ง
ต่อไป  

2.2 ทางวิทยาลัยราชพฤกษ์ควรมีการศึกษา เก่ียวการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานศึกษา สาขาอ่ืนๆ 
ด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถาบันต่อไป  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างทีมงานของธุรกิจเครือข่าย 
ยูนิลีเวอร์ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีจําเป็นของทีมงานต่อการประสบความสําเร็จของการสร้างทีมงานในธุรกิจนี้ 
และเพ่ือหาวิธีการในการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืน โดยจะนําผลไปพัฒนานักธุรกิจอิสระ เพ่ือให้มีจิต
ลักษณะท่ีเหมาะสมกับการทํางานเป็นทีม และอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
เครือข่ายในลําดับต่อไป 
 วิธีการดําเนินงานวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  แบบเจาะจงผู้ให้สัมภาษณ์ 
โดยรายชื่อได้ถูกกําหนดข้ึนมาจากผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีประสบความสําเร็จต้ังแต่อายุยังน้อย ได้แก่ คัดเลือกมา
จากธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ท้ังหมดจํานวน 5 ท่าน โดยท่ีท้ัง 5 ท่านนี้ต่างก็อยู่ในทีมงานท่ีมียอดขายสูงสุดของ
ยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กเพียงทีมงานเดียวเท่านั้น  

สรุปผลการวิจัยได้ว่าปัจจัยอันได้แก่ ความต้องการความสําเร็จของทีมงาน แรงจูงใจในการทํางานของ
ทีมงานซ่ึงเป็นแบบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความยุติธรรมของระบบเครือข่าย ต่างก็ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
สร้างทีมงานของยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กตามลําดับ ท้ังนี้ลักษณะท่ัวไปของบุคคลเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานและการ
สร้างทีมงานในธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์ก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประสบการณ์การทํางานขายตรงมาก่อนก็
มีส่วนอย่างมากในการสร้างทีมงานให้ประสบความสําเร็จ  

คุณลักษณะท่ีจําเป็นของสมาชิกในทีมงานของยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กคือ ระดับการทุ่มเทให้กับงาน ขนาด
ของความรู้และทักษะท่ีใช้ในการทํางาน ความเหมาะสมของวิธีการท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ความอดทนรอคอย
ความสําเร็จ ความเข้าใจในกฎของค่าเฉลี่ยท่ีว่า ความล้มเหลวนั้นเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างปกติธรรมดาและเป็น
เส้นทางผ่านไปสู่ความสําเร็จในท่ีสุด วิธีการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กคือ ความสําเร็จ
ในการสร้างทีมงาน เนื่องจากความเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ข้ึนอยู่กับการขยายตัวของเครือข่ายท่ีเป็นมากกว่า
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพราะเครือข่ายสามารถสร้างได้อย่างไร้ขอบเขตและไม่มีท่ีสิ้นสุด 
 คําสําคัญ: การทํางานเป็นทีม, การสร้างทีมงาน, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ, ยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์ก 
 
Abstract 

The objectives of this research includes studying success factors for team-building 
based on Unilever Networks, studying required qualifications for successful team and finding 
how to keep success sustainable for Unilever Networks. 
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Forecasted outcomes include problems and threats on team works in order to seek 
the right solution and the right improves in the near future and recognizing the right team-
building guideline for generating exact changes in team development. Besides, the exact 
team development could be HR development for Network business. According to In-depth 
Interview, researcher specify interviewers by those who are young-blood succeeding in 
Unilever Network. There are five people from the one best team. 

Researcher could summarize the key success factors comprises; Need for 
achievement, Achievement Motive, and fair outcomes. On the other hand, gender, age, 
academic level, job experience, status and salary have not related to success and team-
building in Unilever Networks. However, researcher could not deny that direct sales 
experience for such a long time has an impact on the best team-building in network 
business.  

Moreover, researcher find outs that success factors in framework are only for ordinary 
team-building but they are not for network business. Most of all, commitment in each of 
members has influence beyond organization culture, relationship, job monitoring, co-
ordination and even creative ability.   
 Keywords: Team work, Team Building, Key Success Factors, Unilever Network 
 
บทนํา 

ธุรกิจช่องทางใหม่ท่ีถือกําเนิดมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อาวียองส์ภายใต้ชื่อบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดด้ิงส์ 
มจก. ถือเป็นธุรกิจเครือข่ายท่ีบริหารการตลาดโดยปราศจากการโฆษณาด้วยพรีเซนเตอร์ค่าตัวสูงๆ เหมือน
เครื่องสําอางท่ัวไป แต่กลับใช้เครือข่ายลูกค้าซ่ึงทดลองใช้สินค้าจริงแล้วได้ผล ทําหน้าท่ีเป็นพรีเซนเตอร์แทน 
โดยการโชว์ผลลัพธ์ท่ีสังเกตเห็นได้ชัด บริษัทยูนิลีเวอร์จึงใช้งบทางด้านการตลาดไปกับการแบ่งเงินปันผลให้กับ
นักธุรกิจอิสระในเครือข่ายเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทยูนิลีเวอร์จะประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายไม่ได้
หากปราศจากการทํางานเป็นทีมของนักธุรกิจอิสระเหล่านั้น การทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพต้อง
ประกอบด้วย สัมพันธภาพของสมาชิกท่ีมีความไว้วางใจ ร่วมมือร่วมใจในการทํางาน มีบรรยากาศของความรัก 
ความอบอุ่นและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสร้างทีมงานของยูนิลีเวอร์
เน็ตเวิร์ก เพ่ือให้ทราบข้อมูลการสร้างทีมงานเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงทีมงานให้เป็นทีมงานท่ีแข็งแกร่ง
และม่ันคงในองค์กรต่อไป 

 
คําถามการวิจัย 

1) ปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างทีมงานของธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ 
2) วิธีการในการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์คืออะไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างทีมงานของธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ 
2) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีจําเป็นของทีมงานต่อการประสบความสําเร็จของการสร้างทีมงานใน

ธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ 
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3) เพ่ือหาวิธีการในการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ความสําเร็จในการสร้างทีมงาน คือวิธีการในการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจเครือข่ายยูนิลี
เวอร์ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการทํางานเป็นทีมท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปเป็นแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการบริหารงานท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
 2. ทําให้ทราบถึงรูปแบบการสร้างทีมงาน อาจเป็นการพัฒนา ปรับปรุง และมีส่วนก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน  

3. นําผลไปพัฒนานักธุรกิจอิสระ เพ่ือให้มีจิตลักษณะท่ีเหมาะสมกับการทํางานเป็นทีม 
 4. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจเครือข่ายต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของประชากรท่ีจะทําการศึกษาคือ คัดเลือกผู้นําธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จในระดับสูง โดย
จะทําการเลือกมาเพียงครั้งละ 1 ท่าน เพ่ือให้ง่ายต่อการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมแล้วจะทําการสัมภาษณ์ท้ังสิ้น
ประมาณ 5 ท่าน โดยคัดเลือกมาจากผู้นําธุรกิจท่ีอยู่ในสายงานหรือทีมงานเดียวกันเพ่ือให้ทราบปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จในการสร้างทีมงานของทีมท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเพียงทีมเดียว (Smart Club) 
 จากกรณีศึกษายูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กพบว่า ทีมงานท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด วัดจากอัตราการ
เจริญเติบโตของท้ังยอดขายและจํานวนนักธุรกิจอิสระท่ีข้ึนตําแหน่งเป็นผู้นํา คือทีมงานของคุณจิรายุ เมธา
รมณ์ ซ่ึงเป็นผู้บริหารสโมสรธุรกิจยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กมูลค่ายอดขาย 30 ล้านบาท และเป็นนักขายตรงดีเด่น 
TDSA ประจําปี 2549 ท่ีสร้างนักธุรกิจอิสระให้ข้ึนตําแหน่งเป็นผู้นํามากกว่า 4,000 คน อีกท้ังยังเป็นผู้สร้าง
ระบบท่ีเรียกว่า “Smart Club” ให้แก่ทีมงานท่ีประสบความสําเร็จนี้ ปัจจุบันเกษียณออกจากธุรกิจยูนิลีเวอร์
เน็ตเวิร์กด้วยรายรับท่ียังคงมีอยู่ต่อเนื่องหลังเกษียณมูลค่าถึง 7 หลักต่อเดือน สาเหตุท่ีทําให้ระบบ Smart 
Club ประสบความสําเร็จได้เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพดีจนเรียกได้ว่า “ใช้แล้ว...คนทักถามเองได้” จึงทําให้
สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยง่ายและทําให้เกิดการซ้ือซํ้า (Repeat Purchase) ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์  (McClelland’s Achievement Motivation Theory) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขับให้บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะ
ประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ท่ีตนต้ังไว้ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพราะหวังรางวัลแต่ทําเพ่ือจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระทําการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความต้องการความสําเร็จมิได้หวัง
รางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา  ซ่ึงความต้องการความสําเร็จนี้ในแง่ของการทํางานหมายถึงความ
ต้องการท่ีจะทํางานให้ดีท่ีสุดและทําให้สําเร็จผลตามท่ีต้ังใจไว้ เม่ือตนทําอะไรสําเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้
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ทํางานอ่ืนสําเร็จต่อไป หากองค์การใดท่ีมีพนักงานท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโต
อย่างรวดเร็ว 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบเจาะจงผู้ให้สัมภาษณ์ โดย
รายชื่อได้ถูกกําหนดข้ึนมาจากผู้บริหารรุ่นใหม่ท่ีประสบความสําเร็จต้ังแต่อายุยังน้อย และมีแนวคิดเหมือนกัน
คือต้องการเกษียณจากงานได้เร็วกว่าคนท่ัวไป โดยยังคงมีรายได้เท่าเดิมหรือมากข้ึน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
จึงได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจเครือข่ายท่ีประสบความสําเร็จในด้านการสร้างทีมงาน คัดเลือกมาจากธุรกิจเครือข่ายยู
นิลีเวอร์ท้ังหมดจํานวน 5 ท่าน โดยท่ีท้ัง 5 ท่านนี้ต่างก็อยู่ในทีมงานท่ีมียอดขายสูงสุดของ ยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์
กเพียงทีมงานเดียวเท่านั้น ซ่ึงทีมงานชุดนี้เป็นท่ีรู้จักกันภายใต้ชื่อ “Smart Club”  

เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ท้ัง 5 ท่านต้องการขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย จึงได้เปิดร้านค้าและห้อง
สัมนาของทีมงาน Smart Club ไปอยู่ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่ึงชาวมาเลเซียมักเดินทางข้าม
ชายแดนมาท่ีนี่เพ่ือจับจ่ายซ้ือของ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ท่ีอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ภายในเวลาท่ีจํากัดเพ่ือให้งานวิจัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับหนังสือเชิญจากผู้วิจัยก่อนหน้า
วันท่ีเดินทางไปถึงประมาณ 1 เดือน และตอบรับมาก่อนวันท่ีนัดหมายประมาณ 2 สัปดาห์ และทําการ
สัมภาษณ์ระหว่างวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2554 รวมเวลา 3 วันทําการ  

เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแบบก่ึงมีโครงสร้างหรือมีโครงสร้าง

หลวมๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดในประเด็นท่ีต้องการศึกษาให้มากท่ีสุด ในขณะท่ีผู้สัมภาษณ์ทํา
หน้าท่ีควบคุมทิศทางการสนทนา โดยมีผู้ช่วยวิจัยทําการบันทึกวีดีโอขณะทําการสัมภาษณ์เชิงลึกทีละท่าน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้การบันทึกวีดีโอขณะทําการสัมภาษณ์เชิงลึกทีละท่าน แล้วจึงถอดเทปวีดีโอเพ่ือเขียน
รายงานและสรุปผลการวิจัย รายนามผู้ให้สัมภาษณ์มีดังนี้ 

1. คุณ กิติเดช ใจเสือ Group Executive Business Associate เพศ ชาย อายุ 32 ปี 
2. คุณ ชยานนท์ เจริญพันธุวงศ์ Executive Business Associate เพศ ชาย อายุ 35 ปี 
3. คุณ ปัญญา ลิ้มพานิชย์ Team Business Associate เพศ ชาย อายุ 36 ปี 
4. คุณ ศักดา พลพันธุ์ Team Business Associate เพศ ชาย อายุ 32 ปี 
5. คุณ ลักษณ์วิภา ปาณิกบุตร Executive Business Associate เพศ หญิง อายุ 31 ปี 
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ตารางท่ี 1: แสดงการเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในท้ัง 5 ประเด็น 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในท้ัง 5  ประเด็น 
คนท่ี 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างทีมงาน 
1 การบริหารจัดการแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2 ผู้นําต้องประสบความสําเร็จให้เห็นก่อน 
  ผู้นําควรสร้างสรรค์ระบบการส่งผ่านความรู้ข้ึนมา 
3 มีการให้ถึงลูกทีมอย่างจริงใจ 
4 มุ่งหาประสบการณ์ในการทํางานและมีความเป็นผู้นํา 
5 องค์กรต้องน่าเช่ือถือแบบท่ีสามารถฝากชีวิตไว้ได้ 

คนท่ี 2. วิธีการในการครองความสําเร็จอย่างย่ังยืนในธุรกิจเครือข่าย 
1 ทีมงานสามารถปลูกฝังให้คนอ่ืนๆมีแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
2 ค้นหาลูกทีมท่ีมีคุณภาพจํานวนน้อยท่ีจะทวีค่าทีมจํานวนน้อยให้เกิดเป็นเครือข่าย 
3 มีแรงจูงใจท่ีว่าธุรกิจน้ีทําเสร็จแล้วเสร็จเลย ไม่ต้องทําต่อ 
4 ระบบการทํางานต้องง่าย ใครก็สามารถทํางานได้ 
5 ระบบต้องง่าย ส่งต่อง่าย เรียนรู้ง่าย และหากเราไม่อยู่คนอ่ืนต้องทํางานต่อได้ 

คนท่ี  3. คุณลักษณะท่ีจําเป็นของสมาชิกในทีมท่ีประสบความสําเร็จของธุรกิจเครือข่าย 
1 มีแนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจและสามารถปลูกฝังให้คนอ่ืนๆได้ 
  ศึกษาเรียนรู้, ต้องใช้สินค้าและใช้ระบบเช่นการเข้าร่วมสัมนาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
2 ต้องมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
  รีบแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมาย ถ้าไม่เก่ียวก็ต้องตัดปัญหาน้ันท้ิงไป 
3 มีความอดทนต่อความล้มเหลว 
4 มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา 
5 ต้องมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบเพราะไม่มีใครเป็นนายเรา  
  ต้องมีความขยันอดทน 

คนท่ี 4. ปัญหาและอุปสรรคของการทํางานในธุรกิจเครือข่าย 
1 มีบางคนท่ีติดงานประจําท่ีต้องรับผิดชอบอยู่จึงทุ่มเทได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร 
2 มีความเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายน้อยมากและมีภาพลักษณ์ของความล้มเหลวอยู่มาก 
3 ความคิดลบและความท้อถอย 
4 ต้องสร้างความมั่นใจและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จนเห็นผล 
5 มีความอดทนรอคอยความสําเร็จ 

คนท่ี 5. จิตลักษณะท่ีเหมาะสมกับการทํางานเป็นทีม 
1 เปิดรับและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ 
2 ทํางานแบบ Proactive (รุกมากกว่ารับ)  
  ต้องมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้นําและทีมงาน 
3 ต้องมีวินัยในตนเอง 
  มีความกระตือรือร้นและความพยายาม 
4 ผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถและนําองค์กรไปให้สอดคล้องกับนโยบาย 
  มีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
5 มีการเรียนรู้ถึงวิธีการทํางานนอกเหนือคําอธิบายงาน(Job Description) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ระบบ Smart Club มีฐานข้อมูลท่ีผ่านการคัดกรองว่าเป็น “ผู้ซ่ึงจะมาเป็นลูกค้า” (Prospects) 

สําหรับทีมงานให้ใช้เทคนิคการขายแบบ Telemarketing ซ่ึงในการโทรศัพท์หาลูกค้านั้นต้องมีอุปกรณ์ท่ีพร้อม
อยู่เบ้ืองหน้า เช่น ปากกา สมุดโน้ต แผ่นพับ ใบปลิวในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ กระบวนการในการโทรศัพท์
นี้สําคัญมาก ระบบ Smart Club จึงจัดทําเป็นคู่มือท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม เช่น วิธีถามหาชื่อลูกค้าถ้าเขา
ไม่ได้เป็นผู้รับสาย เม่ือเขารับสายแล้ว เราจะพูดอย่างไร ถ้าบ่ายเบ่ียงหรือปฏิเสธ จะแก้ไขอย่างไร อะไรคือ
สัญญาณซ้ือทางโทรศัพท์ ทําอย่างไรจึงจะปิดการขายได้ ฯลฯ ตรงจุดนี้จะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า โดย
จัดทําเป็นสคริปต์ล่วงหน้าท่ีเรียกว่า “บัตรแข็ง” และซักซ้อมความเข้าใจ ซ่ึงแน่นอนว่าในวันนี้หากเราไม่
สามารถปิดการขายได้ ในวันข้างหน้า ถ้าลูกค้าสนใจ แล้วเห็นว่าเราให้ความคิดหรือคําพูดท่ีดี เขาก็อาจจะ
โทรศัพท์หาเราได้ในภายหลัง เราจะต้องเตรียมเครื่องโทรศัพท์ท่ีใช้งานได้ดี ไม่มีเสียงรบกวน พูดดัง ฟังชัด และ
มีสถานท่ีท่ีเงียบสงัดสําหรับใช้โทรศัพท์โดยเฉพาะ นอกจากนี้เวลาเราโทรศัพท์ถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่เห็นหน้าของ
เรา แต่น้ําเสียงของเราสามารถบ่งบอกได้ว่า เราเชื้อเชิญให้เขาด้วยความจริงใจหรือไม่ ดังนั้นควรมีรอยยิ้มเสมอ
เวลาท่ีเราโทรศัพท์ ลําดับต่อไปเม่ือลูกค้าสนใจเข้ามาตรวจสภาพผิวด้วยตนเอง ก็จะได้ทราบว่าสามารถซ้ือ
สินค้าไปพร้อมๆกับการทําธุรกิจอิสระได้ด้วย และได้สัมผัสกับบรรยายกาศภายในสํานักงานท่ีหรูหรา โอ่อ่าและ
น่าเชื่อถือ ท้ังนี้ทีมงาน Smart Club จะต้องยอมรับใน “กฏของค่าเฉลี่ย” หมายความว่าเราต้องโทรศัพท์หา
ลูกค้าเป็นจํานวนมาก แต่ได้ลูกค้าจริงๆเพียงจํานวนน้อย โดยลูกค้าท่ีได้มาจะสามารถทํางานในระบบ Smart 
Club ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องกังวลแม้ถูกปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งก็ตาม  

 
สรุป 

ลักษณะท่ัวไปของบุคคลเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะการปฏิบัติงาน สถานภาพสมรส รายได้
ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการทํางานและการสร้างทีมงานในธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์
เน็ตเวิร์ก รวมถึงการร่วมทีมงาน Smart Club แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประสบการณ์การทํางานขายตรงมาก่อนก็มี
ส่วนอย่างมากในการสร้างทีมงานให้ประสบความสําเร็จ เนื่องจากทีมงาน Smart Club มีผู้นําทีมงานคือ (คุณจิ
รายุ เมธารมณ์)ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนทํางานท่ีนี่ถึง 10 ปี จึงสามารถมองภาพรวมแล้ว
สร้างระบบงานให้กับทีมงาน Smart Club ให้สามารถทํางานได้ง่ายข้ึน  

ผู้วิจัยค้นพบว่าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการ
สร้างทีมงานนั้น ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างทีมงานทุกข้อไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อค้นพบหลังการ
สัมภาษณ์เชิงลึก หากแต่ความมุ่งม่ันของคนในทีมงานมีผลเหนือปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ 

1. วัฒนธรรมองค์กร: ไม่จําเป็นต้องมีเพราะเน้นท่ีวิธีการทํางานส่วนบุคคลมากกว่าสัญลักษณ์ของ
กลุ่ม 

2. โครงสร้างและสายการบังคับบัญชา: ตําแหน่งแซงกันได้ตลอดเวลา ไม่มีใครเป็นเจ้านาย ไม่มีการ
บังคับหรือสั่งการใดๆ มีแต่การมีวินัยในตนเองเท่านั้น  

3. ความผูกพัน: มีส่วนในการสร้างบรรยากาศในการทํางานเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องมีเสมอไป 
4. การตรวจสอบการทํางาน: การทํางานมีอิสระ เม่ือทราบวิธีการแล้วจะไม่มีการตรวจการทํางาน 

(Monitor) อีก 
5. การประสานงาน: การทํางานแยกตามรายบุคคล ไม่จําเป็นต้องประสานงานกับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่คนใน

องค์กรของตนเว้นแต่จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในทีมงานบ้างเช่น การจัดวิทยากรบรรยาย  
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6. ความคิดสร้างสรรค์: มีวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ให้ลอกเลียนแบบคนท่ีประสบ
ความสําเร็จโดยไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ยกเว้นแต่ปัจจัยท่ีเหลือเหล่านี้จัดเป็นองค์ประกอบเสริมในการสร้างทีมงานท่ีประสบความสําเร็จ 
1. ความเชี่ยวชาญในการทํางาน: ได้ถูกถ่ายทอดจากคุณจิรายุ เมธารมณ์ ผ่านระบบงาน Smart 

Club 
2. การกระตุ้นเพ่ือนร่วมงาน: หรือเรียกได้ว่า “บรรยากาศในการทํางาน” เป็นการให้กําลังใจกัน

เสมอ 
3. ความก้าวหน้าในงานท่ีทํา: หรือเรียกได้ว่า “การข้ึนตําแหน่ง” โดยมีงานประกาศเกียรติคุณอย่าง

สมเกียรติ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
4. ความเป็นผู้นํา: เม่ือข้ึนตําแหน่งแล้วจะต้องใช้ความเป็นผู้นําในการดูแลคนในองค์กรของตน 
ปัจจัยท้ัง 4 ข้อข้างต้นอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขับให้

บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of 
Excellence) ท่ีตนต้ังไว้ คือ ความต้องการท่ีจะทํางานให้ดีท่ีสุดและทําให้สําเร็จผลตามท่ีต้ังใจไว้ เม่ือตนทํา
อะไรสําเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทํางานอ่ืนสําเร็จต่อไป   

คุณลักษณะท่ีจําเป็นของสมาชิกในทีมงานของยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์ก ได้แก่ 
1. ระดับการทุ่มเทให้กับงาน: เม่ือทุกคนเข้าใจว่าการทําธุรกิจนี้สามารถเกษียณได้ซ่ึงไม่เหมือนธุรกิจ

อ่ืน ก็จะทุ่มเทการทํางานในช่วงระยะเวลาท่ีตนเองกําหนดไว้เช่น สําเร็จภายใน 5 ปี 
2. ขนาดของความรู้และทักษะท่ีใช้ในการทํางาน: ทุกคนต้องแสวงหาความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และ

ศาสตร์อ่ืนๆท่ีอาจจะไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีจบมา แต่จําเป็นสําหรับการทํางานเช่น ภาวะผู้นํา ซ่ึง
ทางบริษัทได้จัดฝึกอบรมอยู่เสมอท่ี U Academy สํานักงานใหญ่ หรือท่ีศูนย์ต่างๆท่ัวประเทศ 

3. ความเหมาะสมของวิธีการท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน: หากทุกคนเชื่อผู้นําซ่ึงมีประสบการณ์มาทุก
รูปแบบ จะทําให้ได้วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) และเหมาะสมท่ีสุดทุกครั้งท่ีเผชิญอุปสรรค
หรือความยากลําบาก 

4. ความอดทนรอคอยความสําเร็จ: หลายคนพอพบกับอุปสรรคมากๆก็คิดท่ีจะเลิกทําไปก่อนท่ีจะได้
เห็นความสําเร็จ ฉะนั้นความอดทนเป็นสิ่งสําคัญมากในระยะเวลาช่วงเริ่มต้น   

5. ความเข้าใจในกฏของค่าเฉลี่ย: เพ่ือพร้อมรับความล้มเหลวซํ้าซากท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับใครก็ได้ โดย
ทุกคนจะได้ทราบตรงกันว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราจะพบกับความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จ ดังนั้น
ความล้มเหลวจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างปกติธรรมดาและเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ความสําเร็จในท่ีสุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

คุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เป็นความต้องการท่ีจะทําสิ่งต่างๆ

ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบว่าบุคคลท่ีต้องการความสําเร็จ (nAch) 
สูงจะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานท่ีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงานของ
ตนเองมีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าท่ีจะเผชิญกับความล้มเหลวเช่นเดียวกันกับ
การเข้าใจในกฏของค่าเฉลี่ยดังกล่าวไว้ข้างต้น 
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2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคล
อ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีต้องการความผูกพันสูงจะชอบ
สถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ 

ทีมงานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
1. งานท่ีเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระท่ีจะตัดสินใจและ

แก้ปัญหาด้วยตนเองเช่น ธุรกิจอิสระ 
2. ต้องการงานท่ีมีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา หาก

งานสัมฤทธิ์ผลยากเกินไป เขาอาจท้อแท้แล้วหยุดทํา 
3. ต้องการงานท่ีมีความแน่นอนและต่อเนื่องซ่ึงสร้างผลงานได้และทําให้เขามีความก้าวหน้าใน

งานเพ่ือจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้  
    อาจกล่าวได้ว่าลักษณะงานดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันกับธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์เป็นอย่างมาก 
ดังนั้นคนท่ีเหมาะสมกับงานแบบนี้จึงควรมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการรวบรวมข้อมูลท้ังหมด ผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า วิธีการในการครองความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
เครือข่ายยูนิลีเวอร์ท่ีใช้เวลาพิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จมานานกว่า 10 ปีคือ การสร้างทีมงานท่ีแข็งแกร่งแม้เพียงทีม
เดียวก็จะสามารถดึงดูดให้คนอยากเข้ามาร่วมทีมด้วยเป็นจํานวนมากมายไม่รู้จบ ในขณะเดียวกันปัญหาท่ีตามมาก็
คือสมาชิกท่ีไม่ได้อยู่ในทีมงาน Smart Club นั้นเริ่มอยากเปลี่ยนหรือย้ายมาอยู่ในทีมท่ีแข็งแกร่งนี้ ซ่ึงในความเป็น
จริงไม่สามารถทําได้เลย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่าอาจเป็นผลให้เกิดจุดอ่อนของทีมงานอ่ืนๆท่ีลูกทีมรู้สึก
ท้อแท้และขาดแรงจูงใจ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์กในอันท่ีจะให้ความ
สนับสนุนด้วยปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างทีมงาน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโทรัดอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประชากรสําหรับการวิจัย คือ ประชาชนผู้ใช้บริการเก่ียวกับการขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และงานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 382คน 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ในภาพรวมเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพการรับเรื่องและให้ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
ABSTRACT 
 This research aims was study of the people’s satisfaction with the quality service of 
Bang Tho Rat subdistrict administrative organization, MueangSamutSakorn, SamutSakorn 
Province. Researchers have gathered all questionnaires by themselves from people who 
related with 382 respondents from the sample. Were evaluated with the computer using a 
statistical software package. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The results showed that the satisfaction of the people toward 
quality of service of the Bang Tho Rat Subdistrict, MueangSamutsakorn, SamutSakorn 
Province.  In general, the permission to operate as a health hazard and provide information 
to the public hearing in high level. 
 Keywords: satisfaction, Quality Service, Subdistrict Administrative Organization 
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บทนํา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติให้แบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น3ส่วนคือการปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากนโยบายการกระจายอํานาจท่ีมีการมอบอํานาจให้กับประชาชนในท้องถ่ินดําเนินการ
ปกครองตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยตรงเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลและเทศบาลเป็นต้นองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดมีภารกิจและหน้าท่ีต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนโดยตรงดังนั้นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่องานและรับ
บริการจึงนับว่าเป็นวิธีการสําคัญประการหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงและอาจกล่าวได้ว่าการ
ให้บริการเป็นกลไกหรือหัวใจหลักของการปฏิบัติงานราชการซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเน้นหนักให้มีการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดยให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความ
สะดวกรวดเร็วก่อให้เกิดความพึงพอใจ และความเป็นธรรมแก่ประชาชนหากไม่สามารถปฏิบัติได้จะนับเป็น
ความเสียหายต่อระบบราชการโดยรวมซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการปฏิบัติงานของราชการในด้านต่างๆ
เป็นต้นว่าเกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีของระบบราชการทําให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีและ
ขาดความไว้วางใจต่อระบบราชการรวมท้ังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและเกิดความไม่เป็นธรรมของ
ระบบการให้บริการ   

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทําการสํารวจประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาคร เก่ียวกับงานการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพการรับเรื่องและให้ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการและการรับเรื่องร้องทุกข์เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้มาพิจารณาหาแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือนําไปสู่การยกระดับมาตรฐานระบบการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการอย่างท่ัวถึงรวดเร็วและเป็นธรรมซ่ึงจะ
ส่งผลต่อภาพพจน์ขององค์การท่ีประชาชนพึงพอใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโท

รัดอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

นักวิชาการหลายท่าน  ได้ให้ความหมายของคําว่าความพึงพอใจไว้ดังนี้ 
 นิรันดร์ปรัชญกุล(2547: 8) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง
กระตุ้นท่ีแสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่งบอกทิศทางของผลการ
ประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทางลบ   หรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็
ได้ 

Millett (1954: 8) ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของหน่วยงานของรัฐ
นั้น ควรท่ีจะพิจารณาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือการให้บริการอย่างเสมอภาคการให้บริการอย่างทันเวลาการ
ให้บริการอย่างเพียงพอการให้บริการอย่างต่อเนื่องและการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
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ดลฤทัยมานะกิติวิภาค (2550: 11)ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสองแบบ
ของมนุษย์คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแล้วมี
ความสุขความสุขเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆกล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีเป็นระบบ
ย้อนกลับความสุขสามารถทําให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมมากข้ึนอีก 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550: 13)ให้ความหมายของการบริการไว้ว่าหมายถึงการปฏิบัติ
รับใช้และให้ความสะดวกต่างๆจินตนาบุญบงการ (2539: 15) ได้ให้ความหมายของการบริการว่าเป็นสิ่งท่ีจับ
ต้องสัมผัสแตะต้องได้ยากและเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่ายบริการจะทําข้ึนทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันทีหรือ
เกือบจะทันทีดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ
ไม่ใช่สิ่งท่ีจับต้องได้ชัดเจนแต่ออกมาในรูปของเวลาสถานท่ีรูปแบบและท่ีสําคัญเป็นสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตใจทํา
ให้เกิดความพึงพอใจคําว่าการบริการตรงกับภาษาอังกฤษว่า service ซ่ึงถ้าหากหาความหมายดี ๆให้กับอักษร
ภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้อาจได้ความหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของ
อักษรท้ัง 7 นี้คือ 
 S = smiling & sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจต่อความลําบากยุ่งยากของ
ผู้มารับการบริการ 
 E = early response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
 R = respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติผู้รับบริการ 
 V = voluntariness manner การให้บริการท่ีทําอย่างสมัครใจเต็มใจไม่ใช่ทํางานอย่างเสียไม่ได้ 
 I = image enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 C = courtesy ความอ่อนน้อมอ่อนโยนสุภาพมีมารยาทดี 
 E = enthusiasm ความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการ
คาดหวังเอาไว้ 

ชัยสมพลชาวประเสริฐ (2549: 18) ได้ให้ความหมายของการบริการว่าหมายถึงกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าท่ีไม่มีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าท่ีไม่มีตัวตน
นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจกุลธนธนาพงศธร (2528: 303) ได้
ชี้ให้เห็นถึงหลักการท่ีสําคัญของการให้บริการว่ามีอยู่ 5 ประการ คือหลักความสอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคลส่วนใหญ่หลักความสมํ่าเสมอหลักความเสมอภาคหลักความประหยัดและหลักความสะดวกกนิษฐาปุญญ
นิรันดร์ (2539: 6)  ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการดังนี้ 
 (1) ความพอเพียงของการบริการท่ีมีอยู่ (availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการท่ีมีอยู่กับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

(2)  การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งและการเดินทาง 
 (3) ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ (accommodation) ได้แก่แหล่งบริการ
ท่ีผู้รับบริการยอมรับว่ามีความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 (4)  ความสามารถของผู้รับบริการในการท่ีจะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ 
 (5) การยอมรับคุณภาพของบริการ (acceptability) ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้
ให้บริการด้วยวรเดชจันทศรและไพโรจน์ภัทรนรากุล (2542: 68) ได้มีการกําหนดมาตรฐานการให้บริการของ
ภาครัฐและได้จัดทําเป็นคู่มือข้ึนมาเรียกว่าสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ราชการมี
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ระบบบริหารและจัดการท่ีดีโดยเป้าหมายภาคราชการจะเน้นผลลัพธ์บั้นปลาย 10 ประการ คือ ความเสมอภาค
ในการบริการความเป็นธรรมในการบริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ความท่ัวถึงความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกค้าประสิทธิภาพของหน่วยงานท่ีให้บริการความประหยัดท้ัง
ของภาคราชการและประชาชนผู้รับบริการคุณภาพและความถูกต้องของการบริการและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
และการรักษาผลประโยชน์สาธารณะความผาสุกคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 
 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 สมัชญ์พล อ่ิมฤทัย(2546) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ากับการให้บริการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยลักษณะปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการให้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยท้ัง 4 ด้าน พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ากับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านการบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.47 ด้านเทคโนโลยีมี 
ความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.53 ในขณะท่ีด้านจํานวนสาขาและด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.38 และ 3.44 สมพงษ์ วุฒิชัยธ
นากร (2540) ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือนระดับ
อําเภอกรณีศึกษา: อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนในด้าน
สถานท่ีอยู่ในระดับ ปานกลางค่อนข้างมากและความพึงพอใจของประชาชนในด้านบริการท่ีได้รับ อยู่ในระดับ
มากและเม่ือพิจารณารวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือนระดับ
อําเภอ ประจินต์ ธารศิริสิน (2544) ทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนคร
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการใน
กิจกรรมบริการด้านสาธารณูปโภคโดยการออกไปให้บริการในพ้ืนท่ีต่าง ๆ นั้นอยู่ในระดับพอใช้ส่วนกิจกรรม
บริการเฉพาะด้านท่ีประชาชนเป็นผู้ไปติดต่อขอรับบริการ ณ สํานักงานเทศบาลอยู่ในระดับดีสรุปประสิทธิภาพ
ในการทํางานของเทศบาลเก่ียวกับการให้บริการประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ผลการพิสูจน์สมมติฐาน
พบว่า ปัจจัยภูมิหลังของประชาชนได้แก่ อายุ สถานภาพสมรสการศึกษา อาชีพ รายได้ และลักษณะท่ีอยู่อาศัย
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการตามท่ีได้ต้ังสมมติฐานไว้ 
ยกเว้นปัจจัยด้านเพศและประสิทธิภาพในการทํางานของเทศบาลนครสมุทรปราการข้ึนอยู่กับการให้บริการแก่
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลซ่ึงก็เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยเพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ

ดําเนินการวิจัย ดังปรากฏต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 1. ประชากร ท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดอําเภอ
เมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 8,226 คน กําหนดขนาดตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้สูตรของ
ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane1973: 125) และได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น จํานวน 382 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามจํานวนท่ีคํานวณได้ จากประชาชนผู้ใช้บริการเก่ียวกับการ
ขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
 3. วิธีการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยประสานงานกับผู้นําชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือพร้อมท้ังชี้แจงรายละเอียด
และทําความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล และผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และได้ทดสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือดําเนินการหา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) และไปทดสอบ (try out) กับกลุ่มใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยการวิเคราะห์
หาความเชื่อม่ันเป็นรายข้อ (Item Analysis) และวิธีการหาความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency 
Method) โดยใช้สูตรของ  Pearson Product Moment Correlation Coefficient และหาค่าความเชื่อม่ัน
รวมโดยใช้วิธีการของ  Cronbach ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.9122 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสภาพภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยวิธีหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และความถ่ี (Frequency) แล้วนําเสนอในรูปตารางและความเรียง 

ผลลัพธ์ 
(Outcome ) 

 

เป้าหมายการวิจัย 
( Target) 

 

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
( Target Groups) 

 
- ด้านกระบวนการ 
   ข้ันตอนการให้บริการ 
- ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ 
  บริการ 
- ด้านสิ่งอํานวยความ 
  สะดวก 
 

ประชาชนผู้รับบริการ 
- การขออนุญาตประกอบ 
  กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ  
  สุขภาพ   
- การรับเรื่องและให้   
ข้อมูลข่าวสารทาง 
ราชการ     
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์   

ความพึงพอใจ 
ของประชาชน 

 

การยกระดับมาตรฐาน 
การให้บริการ 
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 4.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
บางโทรัด อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)การแปลความหมายของคะแนน  
ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ ดังนี้ 
 3.68 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน  ระดับมาก 
 2.34 - 3.67 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน  ระดับปานกลาง 
 1.00 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน  ระดับน้อย 
 จากนั้นนําค่าคะแนนรวมรายด้าน มาจําแนกระดับความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ความพึงพอใจด้านบวก และความพึงพอใจด้านลบ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจด้านบวก 
คือ ผลรวมของความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก และปานกลาง และความพึงพอใจด้านลบ คือ ผลรวมของความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด และน้อย ซ่ึงเป็นความไม่พึงพอใจ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
31 – 40 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีอาชีพค้าขาย และรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวมเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอมีความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ
และด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการตามลําดับ 

เรื่องการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการมี
ความพึงพอใจมากรองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการตามลําดับ 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความรวดเร็วในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการความสะดวกท่ีได้รับจาก
การให้บริการในแต่ละข้ันตอนระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ข้ันตอนการยื่นคําร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวและสุดท้าย คือความ
เป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลําดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยความสุภาพ กริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคําถาม ข้อสงสัย ให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหา
ได้ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติและสุดท้าย คือความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
การให้บริการ 
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ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความพอใจต่อสื่อประชา สัมพันธ์เก่ียวกับการขอข้อมูล
ข่าวสารทางราชการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ํา โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับ
บริการ เป็นต้นการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการความสะอาดของ
สถานท่ีให้บริการโดยรวมคุณภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางติดต่อ สื่อสารและ
สุดท้าย คือสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน  สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

สําหรับเรื่องการรับเรื่องร้องทุกข์พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับมาก
รองลงมาคือด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการตามลําดับ 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยความเป็นธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลําดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการให้บริการและความ
ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ข้ันตอนการแจ้งเหตุ/เขียน 
คําร้องแจ้งเหตุร้องทุกข์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัวความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการในแต่ละ
ข้ันตอน และสุดท้าย คือระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และความพร้อมในการให้บริการ ความสุภาพกริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและสุดท้าย คือเจ้าหน้าท่ี
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคําถาม ข้อสงสัย ให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหาได้ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยคุณภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางติดต่อสื่อสารมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม มีการบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ํา โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 
เป็นต้น และการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
และสุดท้าย คือสถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

 
อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนํามาอภิปรายดังนี้ การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากด้าน
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพบว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องความสะดวกท่ี
ได้รับจากการให้บริการในแต่ละข้ันตอน ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และข้ันตอนการยื่นคําขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมี
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ความคล่องตัวด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพบว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการเช่นการตอบคําถามข้อสงสัย ให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหาเป็นต้น และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพพบว่าองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้ันตอน 
การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพกรณีขออนุญาตใหม่/ขอต่อใบอนุญาตการจัดสถานท่ี
และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวกต่อการติดต่อให้บริการมีการบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่ายความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกเช่นท่ีจอดรถ ห้องน้ําโทรศัพท์สาธารณะท่ีนั่ง
คอยรับบริการเป็นต้นและสถานท่ีตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประจินต์ ธารศิริสิน (2544) ท่ีทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนคร
สมุทรปราการพบว่ากิจกรรมบริการเฉพาะด้านท่ีประชาชนเป็นผู้ไปติดต่อขอรับบริการ ณ สํานักงานเทศบาล
อยู่ในระดับดี  
 2. การรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน
มากในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําข้ันตอนในการให้บริการ
ความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการในแต่ละข้ันตอนระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและข้ันตอนการยื่นคําร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัวด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการพบว่าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องความสุภาพกริยามารยาทของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการเช่นการตอบคําถาม ข้อสงสัยให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหาได้และความ
ซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบและด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการพบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถ
ให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมาก ในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
การบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 
เช่น ท่ีจอดรถห้องน้ําโทรศัพท์สาธารณะท่ีนั่งคอยรับบริการเป็นต้นการจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบสะดวกต่อการติดต่อให้บริการและความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมพงษ์ วุฒิชัยธนากร (2540) ท่ีทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ข้าราชการพลเรือนระดับอําเภอกรณีศึกษา: อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพบว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนในด้านสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างมากและความพึงพอใจของประชาชนในด้านบริการท่ี
ได้รับอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณารวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของข้าราชการ
พลเรือนระดับอําเภอ   
 3. ประชาชนผู้รับบริการเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์
พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องความเป็น
ธรรมของข้ันตอน วิธีการให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนํา
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ข้ันตอนในการให้บริการและข้ันตอนการแจ้งเหตุ/เขียน คําร้องแจ้งเหตุร้องทุกข์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด
สามารถให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการความซ่ือสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการและด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดสามารถให้บริการเป็นท่ี
พึงพอใจแก่ประชาชนมากในเรื่องคุณภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทาง
ติดต่อสื่อสารความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม มีการบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่ายความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ความเพียงพอของ
สิ่งอํานวยความสะดวกเช่นท่ีจอดรถ  ห้องน้ําโทรศัพท์สาธารณะท่ีนั่งคอยรับบริการเป็นต้นและการจัดสถานท่ี
และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมัชญ์พล อ่ิมฤทัย
(2546) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ากับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่าความพึงพอใจของลูกค้ากับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความรวดเร็วในการ
ให้บริการ  ความเป็นธรรมของข้ันตอนวิธีการให้บริการและความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนําข้ันตอน
ในการให้บริการ 
 2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโทรัดควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี
ความสุภาพกริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการการให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติและความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
  3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ
โดยรวมและคุณภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางติดต่อสื่อสาร 
 4. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีการให้บริการ  
 5. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโทรัด ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องการให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่
เลือกปฏิบัติและความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 



การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ คร้ังที่ 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 72 
 

 6. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องและให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโทรัด ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องคุณภาพและความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องทางติดต่อสื่อสารและความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
 7. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โทรัดควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความสะดวกท่ีได้รับจากการให้บริการในแต่ละข้ันตอน และ
ระยะเวลาการให้บริการ 
 8. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด 
ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความสุภาพกริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและความรู้
ความสามารถในการให้บริการเช่นการตอบคําถามข้อสงสัยให้คําแนะนําช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
 9. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการรับเรื่องร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัด  ควร
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเรื่องความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เฉพาะด้านคุณภาพการบริการเท่านั้น ควรศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของ
ผู้นําชุมชนและประชาคมหมู่บ้านต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดเพราะในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลผู้นําชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน เป็นผู้ท่ีมีส่วนสําคัญในความสําเร็จของการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไปด้วย 
 2. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐคือ ปัจจัยท่ีเกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้แก่ตัวเจ้าหน้าท่ีองค์การปัจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่
บรรยากาศองค์การและปัจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้แก่ ผู้รับบริการซ่ึงตัวแปรท้ัง 3 กลุ่ม
นี้ได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมทางสังคม 
 3. ควรศึกษาถึงประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโทรัดในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและประชาชนเนื่องจากปัจจุบันปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของท้องถ่ิน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  

ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือการบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้ เพ่ือตอบ
โจทย์เก่ียวกับปัญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือน ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
Group Interview) จัดให้มีการบรรยายเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมในระหว่าง
การบรรยาย ตลอดจนการติดตามผลของการจัดทําบัญชีครัวเรือนท่ีกลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  

ผลของการวิจัยปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่อยู่ท่ีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ เนื่องจากใช้จ่ายโดยไม่มีการ
วางแผน และใช้จ่ายในเรื่องไม่จําเป็น ส่วนอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก ไม่มีเวลา ไม่มีความ
สมํ่าเสมอในการจดบันทึก ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัว ผลของการอบรมผู้ให้ข้อมูลมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด และเห็นว่าสามารถนําบัญชีครัวเรือนไปใช้ในชีวิตประจําวัน และจะนําไปเผยแพร่ให้บุคคลใน
ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน การติดตามผลของการจัดทําบัญชีครัวเรือนปรากฏว่าจํานวนผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความต้ังใจ
และความสมํ่าเสมอในการจดบันทึกร้อยละ 57  
 คําสําคัญ: ปัญหา, บัญชีครัวเรือน, การบรรยาย, การติดตามผล 
 
Abstract 
 As part of Bangkok University’s mission in terms of academic community services, this 
research aims to find the causes of problems in family accounting among people in Khlong 
5, Amphoe Khlong Luang, Pratumthanee Province.  A qualitative research with the emphasis 
on the focus group interview was conducted, the participants’ behaviors during lectures 
were observed, and the follow up of family accounting was carried out, all for the analysis 
of the problems.  
 It was found that the expenses of the people in the community were higher than 
their incomes, due to no financial plans and the expenses on unnecessary things.  No time, 
no consistency of practice, and no cooperation among family members were the obstacles 
of doing family accounting.  Lectures received the most satisfaction as the knowledge could 
be shared among family members and neighbors.  The research also revealed that 57% of 
the participants kept financial accounting daily and consistently.  
 Keywords: problems, family accounting, lectures, follow up 
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บทนํา 
 ปัจจุบันคนไทยจํานวนหนึ่งเป็นหนี้ท้ังในและนอกระบบ อาจเกิดจากการใช้จ่ายซ่ึงไม่สอดคล้องกับเงิน
ท่ีรับมา หรือการใช้เงินเกินตัว หรือจ่ายเงินไปในสิ่งท่ีไม่จําเป็น ทําให้ก่อให้เกิดหนี้สินจํานวนมาก และท้ายสุด
อาจจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัว บางรายต้องจบชีวิตตนเองด้วยไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ การจะแก้ปัญหา
หนี้สิน ก่อนอ่ืนต้องทราบก่อนว่าในแต่ละเดือนเงินท่ีรับมามีจํานวนเท่าไร และวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีตนมีอยู่
ให้พอดี หรือ เหลือเก็บออมไว้เพ่ือใช้ในยามจําเป็น การท่ีจะทราบว่าตนเองรับเงินมาเท่าไร และใช้จ่ายไปแล้ว
เท่าไรต้องมีการจดบันทึก ซ่ึงการจดบันทึกนี้เรียกว่าการจัดทําบัญชี และเป็นการจัดทําบัญชีเพ่ือครอบครัว จึง
เป็นท่ีมาของ “บัญชีครัวเรือน” หรืออาจจะเรียกว่า “บัญชีชาวบ้าน” ก็ได้ 
 การบัญชี หมายถึง กระบวนการในการจดบันทึก การจําแนกประเภทเป็นหมวดหมู่ การสรุปผลการ
ดําเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางการเงิน 
หรือสิ่งของท่ีประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้  

การบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกบัญชีของชาวบ้าน และใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการเงินท่ี
รับและใช้จ่ายไปของแต่ละบุคคล ทําให้สามารถทราบว่าเงินท่ีรับมานั้นได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างและเป็นรายจ่ายท่ี
จําเป็นหรือไม่ หากไม่จําเป็นควรลดหรือไม่หรือหากเงินท่ีรับมาไม่เพียงพอกับรายจ่ายท่ีจําเป็นจะแก้ปัญหา
อย่างไร   ดังนั้นบัญชีครัวเรือนสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ีรับมาให้เพียงพอกับรายจ่าย 
หรือให้เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจําเป็นในอนาคต และเป็นเกราะป้องกันปัญหาภาระหนี้สินหรือรายจ่ายมากกว่า
รายรับ 

ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ซ่ึงคณะบัญชีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพก็ตระหนักในภารกิจนี้และเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําบัญชีครัวเรือนส่งผลให้ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนดีข้ึน ตามท่ีนักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่า “จดแล้วไม่จน” ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงดําเนินการวิจัยด้วย
การให้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คน (ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบาง
ชวดอนุสรณ์ ตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการจัดหากลุ่มตัวอย่าง (Focus Group) 
รวมท้ังใช้เป็นสถานท่ีอบรมและติดตามผลในภาคปฏิบัติ) จากการนําความรู้สู่ชุมชนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษา
ปัญหาของภาคประชาชน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทํา ประโยชน์และความต้องการการใช้บัญชีครัวเรือน
ในการวางแผนทางการเงิน ท้ังก่อนและในระหว่างการอบรม พร้อมกันนี้มีการติดตามผลหลังจากการอบรมแล้ว 
เพ่ือชี้ให้ชุมชนเห็นความสําคัญและจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นกิจวัตรประจําวัน เพ่ือความยั่งยืนของฐานะทาง
การเงิน เพ่ือให้สถาบันครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง ซ่ึงผลสะท้อนต่อประเทศไทยด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาของชุมชนและปัญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
2. เพ่ือให้ความรู้และติดตามประเมินผลโครงการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายคือชุมชนโดยรอบโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 
ตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็น Focus Group การดําเนินงานวิจัยจะทําไปพร้อม
กับการให้ความรู้สู่ชุมชนในเรื่องของการจัดทําบัญชีครัวเรือน เริ่มแรกดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม หลังจากนั้นจึง
จัดการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เม่ือกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมแล้ว 
ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายใช้บัญชีครัวเรือนบันทึกการใช้จ่ายจริงในชีวิตประจําวันด้วยรูปแบบท่ีผู้วิจัยกําหนด 
(ตารางท่ี 1) และให้ส่งบัญชีครัวเรือนกลับมาให้ผู้วิจัย โดยผ่านโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์เดือนละครั้ง พร้อมกัน
นี้ได้วิเคราะห์ผลของการจัดทํา ความสมํ่าเสมอในการจัดทํา และความสามารถในการนําบัญชีครัวเรือนไปใช้ใน
การแก้ปัญหาทางการเงิน การดําเนินการวิจัยผู้วิจัยได้กําหนดแนวคําถามกว้างท้ังก่อนและหลังการอบรม 
ดังต่อไปนี้ คือ  

1. ปัญหาของชุมชนและอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
2. ประโยชน์ของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
3. ความต้องการใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ให้ความรู้การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

สัมภาษณ์กลุ่มในเรื่องปัญหาชุมชนและ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ประเมินติดตามผลการใช้บัญชีครัวเรือน
ในชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย 

1.ปัญหาชุมชนและการทําบัญชีครัวเรือน 

2.ประโยชน์ของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

3.ความต้องการใช้บัญชีครัวเรือนเป็น 
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ตารางท่ี 1: แบบฟอร์มของบัญชีครัวเรือน 
 
พศ. 2555   

กันยายน รายรับ รายจ่าย 

วันท่ี 
รายรับ
ประจํา 

รายรับอื่นๆ รายจ่ายประจํา  รายจ่ายอื่น ๆ 

รายการ 
จํานวน

เงิน 
              

  
    รายการ จํานวน

เงิน 

ส 1                               
อา 2                               
จ 3                               
อัง 4                               
พ 5                               
พฤ 6                               
ศ 7                               
ส 8                               
อา 9                               
จ 10                               
อัง 11                               
พ 12                               
พฤ 13                               
ศ 14                               
ส 15                               
อา 16                               
จ 17                               
อัง 18                               
พ 19                               
พฤ 20                               
ศ 21                               
ส 22                               
อา 23                               
จ 24                               
อัง 25                               
พ 26                               
พฤ 27                               
ศ 28                               
ส 29                               
อา 30                               

รวม                               

    
รวมรายรับท้ังส้ิน

................................บาท 
รวมรายจ่ายท้ังส้ิน................................บาท 
เดือนนี้มีเงินเหลือ.................................บาท 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1.  ผู้วิจัย (Researchers) ทําหน้าท่ีเป็นผู้ต้ังคําถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเป้าหมาย จดบันทึก

ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลต่างๆ กับปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงการศึกษาวิจัย 

2.  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ (Guideline for Interview) เป็นแนวคําถามท่ีจัดทําข้ึนตาม
กรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

3. การจดบันทึกข้อมูล (Field notes) ท่ีได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและการบรรยายท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังการสังเกตการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและการบรรยาย  

4. การใช้เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป (Tape Record and Camera) เพ่ือบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ และภาพเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีสําคัญของการสัมภาษณ์กลุ่มย่อยและการบรรยาย 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การสังเกตการณ์ (Observation) ผู้วิจัยได้มีการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายระหว่างการ 
สัมภาษณ์กลุ่มและการบรรยาย ว่ามีความสนใจหรือกระตือรือร้นในการให้ข้อมูลและการเข้ารับการอบรมมาก
น้อยเพียงไร  

2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วย
คําถาม 3 ประการ ตามกรอบแนวความคิดข้างต้น 

3. ประเมินผลโครงการอบรมและวิเคราะห์ผลของบัญชีครัวเรือนซ่ึงกลุ่มเป้าหมายได้จัดทําข้ึน 
 

 ผู้ให้ข้อมูลและผู้เข้าอบรม 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้เข้าอบรมประกอบด้วยกลุ่มชุมชนตําบลคลอง 5 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ท่ีเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จํานวน 35 คน อาชีพส่วนใหญ่คือค้าขายและรับจ้าง 
ความหมายของการรับจ้างประกอบด้วย พนักงานท่ีทํางานบริษัท มีจํานวน 2 ราย พนักงานจ้างของโรงเรียน
จํานวน 1 ราย นอกนั้นเป็นการรับจ้างท่ัวไป โดยมีอายุระหว่าง 26-55 ปี สําหรับการศึกษามีต้ังแต่ระดับข้ัน
พ้ืนฐาน คือ ไม่เกินมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนสูงกว่าข้ันพ้ืนฐานคือ ต้ังแต่ระดับสายอาชีพจนถึงระดับปริญญา 
ดังรายละเอียดในตาราง 2 
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ตารางท่ี 2: รายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลและผู้เข้าอบรม 
 

เพศ/อายุ/การศึกษา 
อาชีพ 

รวม 
ค้าขาย รับจ้าง การเกษตร รับราชการ 

หญิง - ช่วงอายุเท่ากับและน้อยกว่า 35 ปี 
       การศึกษา - ข้ันพ้ืนฐาน 

1 2 1 0 4 

       การศึกษา - สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 4 5 1 3 13 
หญิง - ช่วงอายุมากกว่า 35 ปี 
      การศึกษา - ข้ันพ้ืนฐาน 

4 1 1 0 6 

      การศึกษา - สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 2 1 1 1 5 
ชาย - ช่วงอายุเท่ากับและน้อยกว่า 35 ปี     0 
ชาย - ช่วงอายุมากกว่า 35 ปี 
    การศึกษา - ข้ันพ้ืนฐาน 

1 1 0 0 2 

    การศึกษา - สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน 1 1 0 3 5 
     รวม     35 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจาก การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group 
Interview) และการจดบันทึก (Field notes) จากการทดลองปฏิบัติจริง (Experiment) จะนํามาประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการใช้ค่าร้อยละ 
โดยได้ดําเนินการตามกรอบและประเด็นท่ีกําหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล จําแนกตามเพศพบว่า ผู้ให้

ข้อมูลเป็นเพศหญิง จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เพศชาย จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
           เม่ือจําแนกอายุ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีช่วงอายุเท่ากับและน้อยกว่า 35 ปี เป็นหญิงท้ังหมด จํานวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 ซ่ึงอายุน้อยท่ีสุดคือ 26 ปี และมีอายุสูงกว่า 35 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.4 เป็นหญิง 11 คน และเป็นชาย 7 คน และผู้ให้ข้อมูลท่ีมีอายุสูงสุดคือ 55 ปี 
 เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าข้ันพ้ืนฐานคือสูงสุดได้แก่
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีระดับการศึกษาสูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.3  
 เม่ือจําแนกตามตามอาชีพ พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ลําดับต่อมาเป็นการรับราชการ จํานวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และ ลําดับสุดท้ายคืออาชีพ การเกษตรจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 แสดงดัง
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3: จํานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจําแนกตามสถานภาพส่วนตัว 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ   

-  เพศหญิง 28 80 
        -  เพศชาย 7 20 
2.  อายุ   
        - อายุเท่ากับหรือน้อยกว่า 35 ปี 12 34.3 
        - อายุสูงกว่า 35 ปี 23 65.7 
3.  ระดับการศึกษา   
        - ข้ันพ้ืนฐาน                 23  65.7 
        - สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน                 12  34.3 
4. อาชีพ   
        - ค้าขาย                  11 31.4 
        - รับจ้าง                15 42.9 
        - การเกษตร                 4 11.4 
        - รับงราชการ                 5 14.3 

 
2. ปัญหาของชุมชนและอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ผลจากการวิจัยพบว่าปัญหาของชุมชนคือรายรับไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากสาเหตุดังนี้  
1. จ่ายรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือย เช่น การเล่นหวย การสูบบุหรี่ และ ด่ืมเหล้า หรืออาจจะมีการเล่นการ

พนัน ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายและใช้จ่ายโดยไม่มีการจดบันทึก ทราบอีกทีเงินก็หมด ทําให้ต้อง
มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ ยิ่งทําให้เงินไม่พอมากข้ึนเพราะต้องชําระหนี้พร้อมดอกเบ้ีย รวมท้ัง
ครอบครัวท่ีมีลูกต้องเสียเงินส่วนหนึ่งเพ่ือซ้ือขนมซ่ึงไม่มีประโยชน์ต่อลูก ซ่ึงในแต่ละวันต้อง
สิ้นเปลืองเงินจํานวนหนึ่ง 

2. รายจ่ายท่ีจําเป็นบางประเภทสมารถลดได้ เช่นแทนท่ีจะซ้ือพืขสวนครัว หรือผักเพ่ือเป็นอาหาร 
ควรจะมีการปลูกพืชส่วนครัวหรือผัก เพ่ือรับประทานเป็นการประหยัดรายจ่ายท่ีจําเป็น 

3. รายรับไม่แน่นอน ไม่มีความพยายามท่ีหาแหล่งรายรับเพ่ิม หรืออาจจะไม่มีโอกาสในการหาแหล่ง
รายรับเพ่ิม  

4. รายรับเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค้า  
5. การซ้ือสินค้าเงินผ่อนหรือการซ้ือโดยใช้บัตรเครดิต ซ่ึงทําให้เกิดภาระรายจ่ายและก่อให้เกิดหนี้สิน 

หากไม่มีเงินชําระก็ถูกยึดสินทรัพย์ท่ี ซ้ือมา ซ่ึงส่วนใหญ่คือรถจักรยานยน หรือรถกระบะ 
พฤติกรรมนี้จะเกิดข้ึนโดยไม่คํานึงว่าจะสามารถมีเงินผ่อนหรือไม่ 
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นอกจากนั้น พบว่าผู้ให้ข้อมูล 7 ราย เคยจัดทําบัญชีครัวเรือนมาก่อน และมี 3 รายท่ีจัดทําเป็นประจํา 
ผลจากการวิเคราะห์สถนานะภาพทางการเงินของบุคคลท่ีจัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างสมํ่าเสมอค่อนข้างม่ันคง 
(ผลจากการสังเกต)   

ผู้ให้ข้อมูลให้ความเห็นเรื่องอุปสรรคของการจัดทําบัญชีครัวเรือนคือ ไม่มีเวลา ไม่มีความสมํ่าเสมอใน
การจดบันทึก เนื่องจากลืมบันทึก ไม่ชอบตัวเลข ไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในครอบครัว ไม่เห็น
ประโยชน์ของการบันทึก 
3. ประโยชน์ของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ผลจากการวิจัย หลังบรรยายผู้ให้ข้อมูลทุกคนเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชีครัวเรือน ว่าสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ และ จะนําไปแผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน สามารถนําไปวาง
แผนการใช้จ่ายประจําวันของตนเองได้ สามารถทราบได้ว่าจะทําอย่างไรให้เงินพอใช้และเหลือเก็บได้ในแต่ละ
เดือน นอกจากนี้การอบรมทําให้ทราบว่าจะจัดทําบัญชีครัวเรือนได้อย่างไร และทราบวิธีการออมเงิน  
4. ความต้องการใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
 ผู้ท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความเห็น ว่าบัญชีครัวเรือนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการเงิน
ส่วนตัวเองได้ดี และจะนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัว และ เพ่ือนบ้านได้ใช้ แต่ยังมีปัญหาคนใน
ครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้นจึงต้องควบคุมคนในครอบครัวให้ทําตาม จึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารเงินส่วนบุคคลได้ หลายคนให้ความเห็นว่าจะนําไปใช้อย่างเป็นจริงเป็นจัง 
5. ผลของการบรรยาย 
  ผู้วิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลท่ีเข้ารับฟังบรรยายมีความพอใจมากท่ีสุดในด้านวิทยากร ท้ังความสามารถใน
การอธิบายเนื้อหาของวิทยากร ความครบถ้วนในเนี้อหา การใช้เวลาตามกําหนดและความสามารถในการตอบ
ข้อซักถามได้ชัดเจน ส่วนสถานท่ี/ระยะเวลาและอาหารมีความพอใจมาก ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม
ปานกลางและน้อย แต่ความรู้ ความเข้าใจหลังจากผ่านการอบรมแล้วเป็นในทางตรงกันข้ามคือมีมากท่ีสุด 
แสดงว่าหลังจากได้รับการอบรมแล้ว ผู้ให้ข้อมูลมีความเข้าใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังผล
ของการทดสอบก่อนการบรรยายมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.5 ตํ่ากว่าผลของการทดสอบหลังจากได้รับความรู้จากคณะ
วิทยากรคือ 17.6   ผลของการประเมินสามารถพิจารณาได้จากตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4: ผลของการประเมินโครงการอบรมบัญชีครัวเรือนและการวางแผนการเงิน 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จํานวนคน
และอัตรา
ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การนําความรู้ไปใช้ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อย
ท่ีสุด 
1 

ด้านวิทยากร 
1. ความสามารถในการอธิบาย

เนื้อหา 
จํานวน 23 12    
ร้อยละ 65.7 34.3 0.0 0.0 0.0 

2. มีความครบถ้วนของเนื้อหา จํานวน 18 16 1   
    ในการฝึกอบรม ร้อยละ 51.4 45.7 2.9 0.0 0.0 
3. การใช้เวลาตามท่ีกําหนดไว้ จํานวน 19 13 3   

 ร้อยละ 54.3 37.1 8.6 0.0 0.0 
4. ตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม จํานวน 19 13 3   
    ได้ชัดเจน ร้อยละ 54.3 37.1 8.6 0.0 0.0 
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานท่ีสะอาดและมีความ จํานวน 14 18 3   

      เหมาะสม ร้อยละ 40.0 51.4 8.6 0.0 0.0 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์- จํานวน 14 19 2   

      โสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 40.0 54.3 5.7 0.0 0.0 
3. ระยะเวลาในการอบรมมี จํานวน 14 19 2   

      ความเหมาะสม ร้อยละ 40.0 54.3 5.7 0.0 0.0 
4. อาหาร มีความเหมาะสม จํานวน 7 14 14   

 ร้อยละ 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้  จํานวน 4 6 12 11 2 
    ก่อน การอบรม ร้อยละ 11.4 17.1 34.3 31.4 5.7 
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้  จํานวน 22 11 2   
    หลัง การอบรม ร้อยละ 62.9 31.4 5.7 0.0 0.0 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 
1. มีความม่ันใจและสามารถนํา จํานวน 18 15 2   
    ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ ร้อยละ 51.4 42.9 5.7 0.0 0.0 
2. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ จํานวน 13 11 9 2  
   /ถ่ายทอดได้ ร้อยละ 37.1 31.4 25.7 5.7 0.0 
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6. ผลของการติดตามการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและติดตามการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย เดือนแรกท่ีให้กลุ่มผู้ให้

ข้อมูลส่งบัญชีท่ีบันทึกแล้วมาทําการตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ดําเนินการบันทึก
ถูกต้อง และสมํ่าเสมอเพียงไร ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ส่งบัญชีครัวเรือนมาให้จํานวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5.7 ดังนั้นผู้ท่ีส่งบัญชีตามกําหนดร้อยละ 94.3 ส่วนในเดือนท่ีสองผู้ท่ีได้รับการอบรมขาดส่งจํานวน 7 
ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนผู้ท่ีส่งครั้งท่ีสองคิดเป็นร้อยละ 80 และครั้งสุดท้ายก่อนการปิดการอบรมและเสริม
แนวทางเพ่ิมรายรับ ผู้ได้รับการอบรมส่งบัญชีครัวเรือน 20 ราย ประมาณร้อยละ 57  

ผลของการบันทึกส่วนใหญ่ถูกต้องและครบถ้วน มีบางรายรวมตัวเลขผิด และการแยกรายจ่ายในแต่
ละเดือนควรเรียงช่องให้เหมือนกัน เพ่ือความง่ายในการบันทึกและตรวจสอบ และบางรายรับนําเงินออมไปเป็น
รายจ่าย การแยกช่องของรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนประจําไม่ควรไปใส่ในช่องอ่ืน ควรแยกเป็นช่องต่างหาก ในทาง
ตรงกันข้าม รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งคราวควรอยู่ช่องอ่ืน ๆ  บางรายตัวเลขท่ีแสดงรายรับในแต่ละเดือน
แตกต่างกันคือ เดือนแรกเป็นเงินเดือน หากแต่เดือนต่อมาเป็นรายวัน และบางรายก็แสดงรายจ่ายเป็นตัวเลข
กลมคือ 100 บาท 50 บาท หรือ 500 บาท เป็นต้น เช่น ค่าน้ําด่ืม 50 บาท  ค่าผลไม้ 100 บาท ในชีวิตจริงไม่
น่าจะลงตัวแบบนี้ทุกวัน อาจจะมีบางครั้งท่ีจ่ายด้วยยอดกลม ๆ แต่มิใช่ทุกวัน ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้อาจจะทํา
ด้วยความเกรงใจ ไม่ได้นําบัญชีครัวเรือนไปใช้อย่างจริงจัง ซ่ึงมีประมาณร้อยละ 12 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 20 ราย หรือประมาณร้อยละ 57 ได้นําบัญชีครัวเรือนไปใช้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ร้อยละ 5 มี
รายรับตํ่ากว่ารายจ่าย ซ่ึงเป็นการใช้เงินเกินตัว และบุคคลเหล่านี้ส่งบัญชีครัวเรือนสําหรับเดือนแรกเท่านั้น 
 
สรุป 

 ผลของการวิจัยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายคือการไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย และมีการ
ใช้จ่ายในเรื่องท่ีไม่จําเป็น การก่อหนี้สินโดยไม่คํานึงถึงศักยภาพทางการเงินของตนเอง รายรับตํ่ากว่ารายจ่าย 
รายรับไม่แน่นอน แต่รายจ่ายกลับคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน ในส่วนของปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ส่วนใหญ่ขาดความสมํ่าเสมอในการบันทึก ลืมบันทึก และไม่ได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัว ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทําบัญชีครัวเรือนและสามารถนําไปใช้เพ่ือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคลได้ และจะนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน การท่ีจะทําให้
การบันทึกบัญชีครัวเรือนบรรลุความสําเร็จต้องควบคุมคนในครอบครัวให้ปฏิบัติตาม ผลของการบรรยายผู้ให้
ข้อมูลมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้มากท่ีสุด ส่วนการติดตามผลของการจัดทําบัญชีครัวเรือนปรากฏว่า
จํานวนผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความต้ังใจและความสมํ่าเสมอในการจดบันทึกประมาณร้อยละ 57 อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ท่ี
เข้าอบรมซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้จัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวันท้ังหมด หากแตก็
ยังมีบางส่วนท่ีสามารถนําไปใช้ได้ดีและทุกรายมีเงินออมและเพ่ิมข้ึนทุกเดือน เนื่องจากสามารถลดรายจ่ายได้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็น

ระบบตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ กลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ซ่ึงผู้วิจัยเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 8 คน เครื่องมือท่ีใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การสังเกต และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
ตําบลคลองสี่ คือ การทําบัญชีไม่เป็นระบบ ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเวลาจัดทําบัญชี ไม่ให้ความสําคัญใน
การทําบัญชีอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับการอบรมความรู้ด้านบัญชีจากภาครัฐ ส่วนในด้านความต้องการนั้น 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
บัญชี เพ่ือให้สามารถจัดทําบัญชี OTOP ได้อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย 
 คําสําคัญ: บัญชี OTOP, ธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
Abstract 
 This research is aimed at studying the problems, obstacles, needs, and processes in 
coping with difficulties and their evaluation in successfully initiating the OTOP accounting 
system of the Tambon Klong 4 Business Community, Ampur Klong Luang, Patumthani.  Eight 
samples were purposively selected from the representatives participating in Bangkok 
University’s Academic Services for Society Project. This group were nominated as a working 
group of the Klong 4 Business Community for the OTOP Product Contest. In-depth 
interviews, group discussions, and observations were used to analyze each person’s and 
group’s participation. The findings indicated that the community members lacked accounting 
training and experience.  Additionally, there was no continuity in their accounting practices 
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and no guidance from Thai governmental units and needs accounting training from 
accounting specialists for the OTOP Product Championship. 
 Keywords: OTOP Accounting, Community Business Tambon Klong 4 Ampur Klong 
Luang, Patumthani 
 
บทนํา 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One product: OTOP) เป็นแนวคิดท่ีเน้นการสร้างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชนหรือตําบล เพ่ือส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้นําทรัพยากร ภูมิปัญญาใน
ท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพ มีจุดเด่น และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เป็นท่ีต้องการของตลาด 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถ่ิน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองของชุมชน (สํานักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, อินเทอร์เน็ต, 9 ก.ค. 2555) รัฐบาลได้ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดกลไกบริหารและบูรณาการการทํางาน มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Quality & Standard) มีการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) เพ่ือจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) 
โดยพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการตลาดและความเป็นมาของ
ผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดได้เป็นระดับ 1- 5 ดาว ตามค่าคะแนน (อ้างอิง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปีพ.ศ. 2555: กรมการพัฒนาชุมชน, อินเทอร์เน็ต, 
1 พ.ย. 2555) ในด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทําบัญชี ผลิตภัณฑ์ท่ีจะ
ได้รับคัดสรรต้องมีการจัดทําบัญชีตามระบบบัญชี 

จากการส่งเสริมสนับสนุนของรัฐบาลทําให้โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลาย ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพท่ัวประเทศรวม 19,618 กลุ่ม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีมีท้ังสิ้น 203 กลุ่ม 
ประกอบด้วย อําเภอเมือง 40 กลุ่ม อําเภอธัญบุรี 43 กลุ่ม อําเภอหนองเสือ 23 กลุ่ม อําเภอลาดหลุมแก้ว 
19 กลุ่ม อําเภอลําลูกกา 31 กลุ่ม อําเภอสามโคก 28 กลุ่ม และอําเภอคลองหลวง 19 กลุ่ม (อ้างอิง ข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ: ไทยตําบลดอทคอม, อินเทอร์เน็ต, 25 ม.ค. 2555) จากการท่ีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ลงพ้ืนท่ีสอบถามตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนตําบลคลองสี่ อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ทําให้ทราบปัญหาว่ากลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเตรียมส่ง
เข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย แต่กลุ่มธุรกิจชุมชนตําบลคลองสี่ ยังไม่ได้จัดทําบัญชี
อย่างเป็นระบบ จึงทําให้ไม่เป็นตามเกณฑ์การคัดสรร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทําการศึกษา เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและ
ความต้องการในการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบของธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การคัด
สรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ของกลุ่มธุรกิจชุมชนคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและ
ตอบสนองความต้องการให้แก่ชุมชน 
 2. เป็นข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และสถาบันการศึกษาท่ีมี
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และความต้องการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็น
ระบบของชุมชน เพ่ือเร่งพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนให้สามารถจัดทําบัญชีได้อย่างยั่งยืน 
 
นิยามศัพท์ 
 หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ย่อมาจาก One Tambon One Product หมายถึง โครงการท่ี
ก่อต้ังข้ึนเพ่ือให้แต่ละชุมชนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีเด่นอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างความ
เป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนหรือตําบลนั้น  
 การจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ หมายถึง การจัดทําบัญชีท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ตามระบบบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป  
 ปัญหา อุปสรรค หมายถึง สิ่งท่ีไม่เอ้ืออํานวยหรือขัดขวางการจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบ และเป็น
สาเหตุท่ีทําให้การจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบไม่ประสบความสําเร็จ 
 ความต้องการ หมายถึง ความปรารถนาของตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เก่ียวกับการจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบ  
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ประกอบด้วย 
1. แนวคิดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดท่ีรัฐบาลไทยได้รับมาจากผู้ว่าการจังหวัดโออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการสร้างผลิตผลของชุมชนเท่าๆ กับการส่งเสริมวัฒนธรรมและการจัด
กิจกรรมเทศกาลต่างๆ โดยมองว่าท้ังผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี (ชัยมงคล เตียวกุล, 2545: 1) รัฐบาลได้ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้แต่ละชุมชนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีเด่นอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับชุมชนหรือตําบลนั้น (กรมการพัฒนาชุมชน 2544: 3)  
 วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ เพ่ือสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความคิด
สร้างสรรค์ของชุมชน (สํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, อินเทอร์เน็ต, 19 ก.ค. 2555)  

หลักการของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล (Local yet 
Global) พ่ึงตนเองคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance–Creativity) และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development) ซ่ึงหลักการนี้ไม่ได้เน้นการให้เงินสนับสนุนแก่ท้องถ่ิน เพราะอาจไปทําลาย
ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน รัฐบาลเพียงให้การสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยีท่ีจะพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (สํานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, อินเทอร์เน็ต, 19 ก.ค. 2555) 
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2. แนวคิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) 

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นกลไกบริหารและบูรณาการการทํางานให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Quality & Standard) มีการส่งเสริมด้านการตลาด (Marketing) 
การคัดสรรแบ่งระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ทุกๆ 2 ปี เพ่ือท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2555 มีการคัดสรรระดับประเทศเพียงระดับเดียวเท่านั้น และใช้หลักเกณฑ์
เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (Specific Criteria) โดยกําหนดคะแนนรวมไว้ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
การพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 30 คะแนน หลักเกณฑ์ด้าน
การตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ 25 คะแนน และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 45 คะแนน 
เพ่ือนํามากําหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ออกเป็นดาว 5 ระดับ ตามค่าคะแนน 
ดังนี้ 

1. ระดับ 5 ดาว (90 -100 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการส่งออก  
2. ระดับ 4 ดาว (80 – 89 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพ เป็นท่ียอมรับระดับประเทศ และสามารถ

พัฒนาสากล  
3. ระดับ 3 ดาว (70 – 79 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพระดับกลางท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได้  
4. ระดับ 2 ดาว (50 – 69 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีสามารถพัฒนาสู่ระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพ

เป็นระยะ  
5. ระดับ 1 ดาว (น้อยกว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาว ได้ เนื่องจากมี

จุดอ่อนมาก และพัฒนายาก 
สําหรับหลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน มีการกําหนดเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทํา

บัญชีไว้ด้วย ซ่ึงถือเป็นเกณฑ์ท่ีมีความสําคัญท่ีจะแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินของชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคะแนนถึงเกณฑ์ท่ีจะได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจัดทํา
บัญชีตามระบบบัญชี (อ้างอิง แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 
2555: กรมการพัฒนาชุมชน, อินเทอร์เน็ต, 1 พ.ย. 2555) โดยกําหนดไว้ 3 คะแนน คือ ไม่มีการจัดทําบัญชี 
หรือจัดทําเม่ือนึกได้ จะได้ 1 คะแนน มีการจัดทําบัญชีอย่างง่ายไม่เป็นระบบ จะได้ 2 คะแนน และมีการจัดทํา
บัญชีตามระบบบัญชี จะได้ 3 คะแนน   
3. แนวคิดระบบบัญชี  
 ระบบบัญชี หมายถึง ระบบงานท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางการเงินและรายการค้าต่างๆ ท่ีอยู่ใน
รูปแบบของแบบฟอร์มและเอกสารทางธุรกิจ เพ่ือนํามาสรุปและประมวลผล จัดเก็บ เปลี่ยนรูป และแจกจ่าย
ข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นประกอบในการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สุขุม โพธิสวัสด์ิ, 2551: 1)  
 ระบบบัญชี แบ่งเป็นส่วนย่อย ได้ดังนี้ (พุทธมน สุวรรณอาสน์, 2554: 29) 
 1. ระบบการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลรายการทางการเงิน โดยกําหนดแบบพิมพ์หรือเอกสารท่ีกิจการใช้
อยู่แล้วในการทําธุรกิจ เช่น ใบส่งสินค้า ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ่ายเงิน เป็นต้น ซ่ึงเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีกิจการจะใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชี 
 2. ระบบบันทึกรายการทางการเงินตามลําดับก่อนหลัง โดยประเภทของสมุดรายวันข้ันต้น เช่น 
สมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันขาย สมุดรายวันซ้ือ สมุดเงินสด เป็นต้น เพ่ือใช้ในการบันทึกรายการดังกล่าว 
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เอกสารประกอบการลงบัญชี 

สมุดเงินสด สมุดบันทึกรายการท่ัวไป 

สมุดบันทึกต้นทุนกําไร 

ทะเบียนและบัญชีย่อย 

งบการเงิน 

 3. ระบบการแยกประเภทบัญชี โดยกําหนดจากประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย 
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ เพ่ือใช้ในการผ่านรายการบัญชี 
 4. ระบบในการจัดทํารายงานในรูปงบการเงิน ได้แก่ การวางรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน  
งบกําไรขาดทุน และรายงานอ่ืนตามท่ีกิจการต้องการ  
 สรุปได้ว่า ระบบบัญชีเป็นเครื่องมือสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพ่ือใช้ประเมินผลและวางแผนการดําเนินงานของกิจการ 
ระบบบัญชีท่ีดีต้องสามารถจัดทํารายงานทางการเงินท่ีรวดเร็วทันเหตุการณ์ ถูกต้องเชื่อถือได้ และประหยัด
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ระบบบัญชีท่ีดีจะต้องควบคู่ไปกับการควบคุมภายในท่ีดี เพ่ือป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ของกิจการไม่ให้ได้รับความเสียหายท้ังจากการนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนในทางท่ีมิชอบ (นภาพร ณ 
เชียงใหม่, 2542: 36) 
4. การจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2553: 2-3) ได้จัดทําคู่มือบัญชีกลุ่มผู้ผลิตหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ข้ึน และได้
สรุปข้ันตอนการจัดทําบัญชี ไว้ดังนี้ 
 
  
        
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แนวคิดความรู้ ความสามารถในการจัดทําบัญชี 
 LaPanne, 2007 (อ้างใน อรกัญญา โฆษิตานนท์, 2551: 4) กล่าวว่า 

ความรู้ เป็นการรวมความคิด เนื้อหาสาระและวิธีการต่างๆ ท่ีจะทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทัศนคติ 
และความสามารถอันจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม ส่วนความสามารถหรือทักษะ เป็นความสามารถในด้านความรู้ โดยการนําความรู้ใน
สาขาวิชาเฉพาะของแต่ละสาขา รวบรวมค้นคว้าให้เกิดการฝึกฝนปฏิบัติ ทําให้เกิดทักษะหรือความสามารถใน
ด้านปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพนั้นๆ 
 ความรู้ความสามารถทางการบัญชี หมายถึง การมีทักษะในการเรียนรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องหลักการแนวคิดและการประยุกต์การจัดทําบัญชี (ชัยวิชญ์ คําภิรมย์และคณะ, 2554: 31)  

- ทะเบียนสมาชิกและหุ้น 

- ทะเบียนคุมสินค้า 

- ทะเบียนคุมวัตถุดิบ 

- ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร 

- บัญชีย่อยลูกหน้ีขายสินค้าเงินเช่ือ 
 

- งบกําไรขาดทุน 

- งบดุล(ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น 
งบแสดงฐานะการเงิน) 

การจัดทําบัญชีประจําวัน 

การปิดบัญชี 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา อุปสรรคและความต้องการในการจัดทําบัญชี 
 จากการศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทําบัญชี พบว่า 

กลุ่มทอผ้า จังหวัดอุดรธานี ไม่มีระบบบัญชีท่ีดี ไม่เห็นความสําคัญของตัวเลขทางบัญชี (กฤตติกา แสนโภชน์, 
2546: 25) ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจชุมชนต่อไปนี้ 1) กลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีความรู้ในด้าน
บัญชี ไม่ให้ความสําคัญในการทําบัญชีและการเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี (วิภาวี ศรีคะ, 2546: 2)  
2) กลุ่ม OTOP (ผลิตภัณฑ์ผ้า) ไม่เข้าใจหลักการ และไม่เห็นประโยชน์ของบัญชี ไม่มีข้อมูลรับจ่าย การบันทึก
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับท่ีเป็นจริง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547: 24) 3) กลุ่มตัด
เย็บเสื้อผ้า อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คํานวณต้นทุนการผลิตไม่ครบถ้วน ขาดการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ 
การบันทึกบัญชีและบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน และขาดการแสดงงบการเงิน (ศิริกุล ตุลาสมบัติ, 2547: 1)  
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ขาดผู้ทําบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ ไม่มีระบบบัญชีและการจัดทําบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชี (ขวัญนรี กล้าปราบโจร และ
คณะ, 2555: 1) 5) ผู้นํากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี ไม่ให้ความสนใจจัดทําบัญชี 
เพราะขาดความรู้ด้านบัญชี หรือขาดระบบบัญชีอย่างง่ายๆ (กุสุมา ดําพิทักษ์ และคณะ,2552: 3) แต่อย่างไรก็
ตามกลุ่มชุมชนดังกล่าวก็ยังมีความต้องการพัฒนาระบบบัญชีในระดับมาก (กฤตติกา แสนโภชน์, 2546: 25) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และความสําเร็จในการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ 

กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ 

ปัจจัยภายใน 
1. ตัวบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 
- สุขภาพ 
- เวลาว่างในการจัดทําบัญชี 

2. ประสบการณ์และความชํานาญ 
- จํานวนปีท่ีประกอบธุรกิจ 
- ประสบการณ์ในการทําบัญชี 

3. การปฏิบัติการด้านบัญชี OTOP 
- ขาดการทําเอกสารประกอบการลงบัญชี 
- ขาดการรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี 
- ขาดสมุดบัญชีในการจดบันทึก 
- ขาดการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจัยภายนอก 

- เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ี
ได้รับจากบุคคลภายนอกไม่
สมบูรณ ์
- ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐใน

การให้ความรู ้

ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ 

- ความรู้ ความสามารถในการ
จัดทําบัญชี OTOP ได้อย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์การคัดสรรสุด
ยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ์
ไทย 

- เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากผู้เช่ียวชาญด้านบัญชี 
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งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการในจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบของกลุ่มธุรกิจชุมชนคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 

 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย  

แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยใช้การศึกษาและสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสาร วารสาร หนังสือ รายงาน

จากส่วนราชการและภาคเอกชน รวมท้ังงานวิจัยเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และความต้องการในจัดทําบัญชี 
OTOP อย่างเป็นระบบ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มากําหนดแนวทางในการศึกษา เขียนกรอบแนวคิดของงานวิจัย 
และประกอบการเขียนรายงานเสนอผลการศึกษาวิจัย  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มร่วมกัน ข้อมูลท่ีได้มีท้ังแบบทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็น
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการศึกษา  

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) คือ กลุ่มธุรกิจชุมชนคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 6 กลุ่มธุรกิจ จํานวน 8 คน ท่ีมีความประสงค์จะจัดทําบัญชีให้เป็นระบบเพ่ือขอเข้ารับการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประกอบด้วย 
1. นางรศิฐกุล เทเพนทร์ ตัวแทนกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองสี่ คุ้กก้ีสับปะรด 
2. นายวิเชียร ธูปสมุทร ตัวแทนกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองสี่ พรมเช็ดเท้า 
3. น.ส.กัญญา ศุรตผจงณ์  ตัวแทนกลุ่มกลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่หมู่ 15  ดอกไม้ประดิษฐ์ 
4. นางบุษลีวัลย์ พรหมเก้ือ  ตัวแทนกลุ่มกลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่หมู่ 15  ดอกไม้ประดิษฐ์ 
5. นางไพรวรรณ เข็มพันธ์  ตัวแทนกลุ่มกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรน้ําพริกคู่ครัวไทย น้ําพริก 
6. นางสาวคนิจ คมวัตนะ  ตัวแทนกลุ่มกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว น้ํามะพร้าวอ่อนบรรจุแก้ว 
7. นายเฉลิมพล โมด่านจาก  ตัวแทนกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการปลูกอ้อยครบวงจร น้ําอ้อยบรรจุขวด 
8. นายพิเชษฐ์ พูลสวัสด์ิ   ตัวแทนกลุ่มกลุ่มอาชีพสหกรณ์น้ําพริกคู่ครัวไทย น้ําพริก 
ประเด็นท่ีศึกษา 

การวิจัยนี้ศึกษาประเด็น ดังนี้ 
1. ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทําบัญชี OTOP ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยภายใน คือ การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ 
1.1.1 ข้อมูลตัวบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สุขภาพ และเวลาว่างในการจัดทําบัญชี 
1.1.2 ประสบการณ์และความชํานาญ ได้แก่ จํานวนปีท่ีประกอบธุรกิจ และประสบการณ์ใน

การทําบัญชี 
1.1.3 การปฏิบัติการด้านบัญชี OTOP ได้แก่ การทําเอกสารประกอบการลงบัญชี การรวบรวม

เอกสารประกอบการลงบัญชี สมุดบัญชีในการจดบันทึก การจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง และการจัดทํางบ
การเงิน 
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1.2 ปัจจัยภายนอก คือ การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอก และการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้ความรู้ 

 
เครื่องมือท่ีใช้ทําวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. การสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 
Informants) เก่ียวกับปัญหาอุปสรรค และความต้องการของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และการสัมภาษณ์แบบทางการ (Formal Interview) 
มีการต้ังคําถาม (Outline) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยกรอบแนวคิดของการศึกษา คําถามท่ีใช้สัมภาษณ์มีท้ังแบบ
ปลายเปิดและปลายปิดเรียงลําดับเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เรียงลําดับก่อนหลังตามท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การสัมภาษณ์ในแต่ละบุคคลเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกผ่อนคลาย และยินดีให้ข้อมูลอย่าง
เต็มท่ี เม่ือได้ข้อมูลจะจดบันทึกและบันทึกเสียง รวมถึงถ่ายภาพท่ีเก่ียวข้องไว้ 

2. การสังเกต (Observation) เก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจในการผลิตสินค้าของแต่ละธุรกิจชุมชน 
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมสังเกตในสถาน
ประกอบการของกลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง และสนทนาอย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกับกระบวนการทาง
ธุรกิจของสินค้าแต่ละกลุ่ม สําหรับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยสังเกตสภาพการดําเนินงานท่ัวไปและ
กิจกรรมของแต่ละบุคคลในสถานประกอบการของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยไม่ให้ผู้ให้ข้อมูลรู้ตัวว่ากําลังถูกสังเกต  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม (Focused Group Interview) โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มเก่ียวกับ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลท่ี
ตรงไปตรงมา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพ่ิมขีดความสามารถระหว่างผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้วย 

4. การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มข้ึนเพ่ือให้กลุ่มได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 
อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการจัดหมวดหมู่ของ

ข้อมูล ใช้จดบันทึกข้อมูลจากการการสัมภาษณ์ การสังเกต และกลุ่มสนทนา โดยใส่ชื่อกํากับเพ่ือจําแนก 
ตรวจสอบและวิเคราะห์  

2. เทปบันทึกเสียง เพ่ือใช้บันทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็นประเด็นสําคัญของผู้ให้ข้อมูล โดยขอ
อนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อน ซ่ึงช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลสามารถตรวจสอบกับท่ีบันทึกได้  

3. กล้องถ่ายภาพ เพ่ือใช้บันทึกภาพการสัมภาษณ์ การสนทนาของผู้ให้ข้อมูล และกิจกรรมทางธุรกิจ
โดยบันทึกภาพท้ังบุคคลและสถานท่ีใช้ประกอบรายงานการวิจัย  

 
ระยะเวลาในการเก็บและรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556  
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การตรวจสอบข้อมูล  
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําการพัฒนาแบบบันทึกข้อมูล

ภาคสนามและแบบสัมภาษณ์ โดยนําแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนําไปทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มทดสอบซ่ึงเลือกจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ท่ีมีประสบการณ์การจัดทําบัญชีสูง จํานวน 3 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) แล้วจึงนําไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญท้ังหมด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้งผู้วิจัยจะทําการจด
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
1. นําข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม และท่ีบันทึกไว้มาสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ี

กําหนดไว้ในขอบเขตด้านเนื้อหา ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการท่ีดําเนินไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจดบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดในทุกแง่มุม
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกด้าน  

2. นําข้อมูลท่ีได้มาประมวลเป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด 
ตรวจสอบความถูกต้อง และเก็บข้อมูลเสริมให้มีเนื้อหาสมบูรณ์  

3. นําข้อมูลท่ีได้ตรวจสอบและเก็บข้อมูลเสริมแล้วมาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีกําหนด 
เพ่ือนําไปสู่ตีความหมายของข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญต่อปัญหาอุปสรรค และความต้องการจัดทําบัญชีอย่างเป็น
ระบบ 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยเสนอรายการผลการศึกษาค้นคว้าโดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) อธิบาย และสรุปปัญหา อุปสรรค และความต้องการเชิงวิเคราะห์ ดังนี้ 

ด้านตัวบุคคล สรุปได้ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ เป็นเพศหญิง 5 คน เพศชาย 3 คน 
มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จํานวน 4 คน และอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 4 คน สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
1 คน มัธยมศึกษา 4 คน ปริญญาตรีถึงปริญญาโท 3 คน ผู้ท่ีอายุน้อยกว่า 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนผู้ท่ีมี
อายุเกินกว่า 50 ปี มีสุขภาพไม่แข็งแรง ในจํานวนท้ัง 8 คนนี้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการผลิตผลิตภัณฑ์และการ
ค้าขาย จึงไม่มีเวลาว่างจัดทําบัญชีได้อย่างเต็มท่ี  

ด้านประสบการณ์และความชํานาญ สรุปได้ว่า ตัวแทนกลุ่มธุรกิจ ตําบลชุมชนคลองสี่ ประกอบธุรกิจ
ชุมชนไม่เกิน 5 ปี จํานวน 4 คน ซ่ึงเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทําบัญชี 2 คน อีก 2 คน มีประสบการณ์ใน
การทําบัญชี 1 – 3 ปี และประกอบธุรกิจชุมชน 6 – 10 ปี จํานวน 4 คน โดยมี 3 คน มีประสบการณ์ในการ
ทําบัญชีเกินกว่า 9 ปี และมี 1 คนท่ีไม่มีประสบการณ์ในการทําบัญชี 

ด้านการปฏิบัติการด้านบัญชี OTOP สรุปได้ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ขาดการทํา 
และรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีครบถ้วน ขาดสมุดบัญชีในการจดบันทึก และขาดการจดบันทึก
บัญชีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความรู้ในการจัดทําการบัญชีท่ีเป็นระบบ จึงต้องการเข้ารับการอบรมความรู้
เพ่ือให้สามารถทําบัญชี OTOP ได้อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
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ด้านเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก สรุปได้ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน
ตําบลคลองสี่ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการลงบัญชีจากผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบหรือได้รับเอกสารในรูปแบบท่ี
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการขาดความรู้เก่ียวกับเอกสารประกอบการลงบัญชี ทําให้กลุ่มธุรกิจชุมชนไม่สนใจขอ
เอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วนจากผู้ขาย อีกท้ังผู้ขายสินค้าให้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านท่ีไม่มี
การจัดทําบัญชีของตน ซ่ึงไม่เห็นถึงความสําคัญของเอกสารดังกล่าว และคิดว่าการออกเอกสารต่างๆ เป็นเรื่อง
ยุ่งยากจึงไม่ได้จัดทําเอกสารดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหากมิได้ร้องขออย่างจริงจัง 

ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐในการให้ความรู้ สรุปได้ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนคลองสี่ ยังไม่ได้รับ
การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทําบัญชีจากภาครัฐโดยตรง มีเพียงการเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
จัดทําบัญชีของธุรกิจชุมชนผ่านเว็บไซต์และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการ ซ่ึงกลุ่มธุรกิจชุมชนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ใช้อินเทอรเนต จึงไม่ได้เข้าไปศึกษาทางเว็บไซต์ ส่วนเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวกลุ่มธุรกิจชุมชนศึกษา
ด้วยตนเองแล้วไม่เข้าใจ ท้ังนี้เพราะไม่มีพ้ืนความรู้ด้านบัญชีมากเพียงพอ ประกอบกับการจัดทําบัญชีมีข้ันตอน
และวิธีการท่ีซับซ้อนเกินกว่าจะศึกษาได้ด้วยตนเอง  

ด้านความต้องการ สรุปได้ดังนี้ ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ต้องการมีความรู้ด้านบัญชี และ
ต้องการเข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้สามารถจัดทําบัญชี OTOP ได้และเม่ือเข้าคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจะได้รับคะแนนการจัดทําบัญชี 3 คะแนนเต็มตามเกณฑ์การคัดสรร 

 
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการจัดทําบัญชี OTOP อย่างเป็นระบบ 
กรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ท่ีพบว่า ตัวแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ไม่มีเวลาในการ
จัดทําบัญชีอย่างเป็นระบบ เพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการผลิตและขายสินค้า มีการจัดทําบัญชีแบบง่าย 
มีเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน ขาดสมุดบัญชี และจดบันทึกบัญชีไม่ต่อเนื่อง เพราะขาดความรู้
เก่ียวกับหลักการจัดทําบัญชีท่ีเป็นระบบ และไม่ให้ความสําคัญในการจัดทําบัญชี รวมท้ังมีความคิดว่างานบัญชี
เป็นเรื่องยุ่งยากเป็นภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนของตน ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤตติกา แสนโภชน์ (2546) ท่ีพบว่า 
กลุ่มทอผ้า จังหวัดอุดรธานี มีการทําบัญชีแบบง่าย ไม่มีระบบบัญชีท่ีดี และไม่เห็นความสําคัญของตัวเลขทาง
บัญชี และวิภาวี ศรีคะ (2546) ท่ีพบว่า ธุรกิจชุมชนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ให้
ความสําคัญของข้อมูลทางบัญชี ส่วนปัญหา อุปสรรคด้านเอกสารประกอบการลงบัญชีจากบุคคลภายนอกท่ี
พบว่า ไม่ได้รับเอกสารหรือได้รับแต่มีรูปแบบไม่สมบูรณ์ เพราะขาดความรู้ จึงไม่ได้ขอเอกสารหลักฐานท่ี
ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ขาย สอดคล้องกับ วิภาวี ศรีคะ (2546) ท่ีพบว่าธุรกิจชุมชนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ บางส่วนมีการจัดเก็บเอกสาร แต่บางส่วนไม่เห็นประโยชน์ในเก็บเอกสาร ส่วนปัญหา 
อุปสรรคจากการไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการฝึกอบรมจากภาครัฐ ท่ีพบว่า มีเพียงการเผยแพร่เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีของธุรกิจชุมชนผ่านทางเอกสารและทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาค้นคว้า 
ซ่ึงกลุ่มธุรกิจชุมชน ตําบลคลองสี่ ไม่เข้าใจเพราะไม่มีพ้ืนความรู้ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะศึกษาด้วยตนเองได้ 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ ชัยมงคล เตียวกุล (2545) ท่ีพบว่ากลุ่มผลิตตําบลป่าบง จังหวัดเชียงใหม่ 
ขาดบุคลากรวิชาชีพบัญชีมาให้ความรู้  

สําหรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจชุมชนตําบลคลองสี่ท่ีต้องการมีความรู้ความสามารถในการจัดทํา
บัญชีอย่างเป็นระบบ และความต้องการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี สอดคล้องกับ 
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กฤตติกา แสนโภชน์ (2546) ท่ีพบว่า กลุ่มทอผ้า จังหวัดอุดรธานี มีความต้องการพัฒนาระบบบัญชีระดับมาก 
และกุสุมา ดําพิทักษ์ และคณะ (2552) ท่ีพบว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP กลุ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี ต้องการ
ให้มีผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีมาทําการสอนและฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการทําบัญชี และชัยมงคล เตียวกุล 
(2545) ท่ีพบว่ากลุ่มผลิตตําบลป่าบง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือโดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีมาฝึกอบรมบัญชีข้ันพ้ืนฐานให้กับผู้นํากลุ่ม  

ดังนั้น สรุปได้ว่า ปัญหา อุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกลุ่มธุรกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่เกิดจากการขาด
ความรู้ในการทําบัญชีอย่างเป็นระบบ จึงมีความต้องการได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี เพ่ือนําไป
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
อย่างจริงจัง โดยควรบรรจุไว้เป็นภารกิจสําหรับการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 รัฐบาลควรเร่งกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือฝึกอบรมความรู้ในการจัดทําบัญชี 
OTOP ให้แก่ทุกกลุ่มธุรกิจชุมชนอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้กลุ่มธุรกิจชุมชนได้นําความรู้ ความสามารถด้านบัญชีไปต่อ
ยอดในการทําบัญชีในเชิงบริหาร และนําข้อมูลบัญชีไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจขยายธุรกิจต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน นั้น ไม่ใช่เป็นของคนๆ เดียว แต่เป็นของคนท้ังโลก
ท่ีต้องช่วยกัน เพราะว่าสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน นั้น เริ่มต้นท่ี “มนุษย์” ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน ได้แก่ การปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศหลังจากจบ
ชั่วโมงการเรียน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ใช้ การเดินข้ึนบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น โดยมี
ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2,628 คน และทํา
การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) โดยเลือกวิธีแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ได้จํานวน 350 คน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

3. เพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร้างการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการประหยัด

พลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน  
ส่วนสถิติเชิงพรรณาท่ีใช้ในการวิเคราะห์นั้น จะอยู่ในรูปของการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระด้วยค่า t-test 
ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสามกลุ่มข้ึนไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) และใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นท่ีมีต่อการประหยัด
พลังงาน กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
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ผลของการวิจัยพบว่า นักศึกษาราชพฤกษ์ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของภาวะโลก
ร้อนและการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับปานกลาง แต่ความแตกต่างด้านความรู้และ
ความเข้าใจ ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของ
นักศึกษาท้ังสิ้น ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ รูปแบบการพักอาศัย และคณะ/สาขาวิชา 
ท่ีกําลังศึกษา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะร้อนโลก ซ่ึงทางวิทยาลัยฯ ควรจะ
มีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้เพ่ิมข้ึน และสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

คําสําคัญ: ภาวะโลกร้อน, พฤติกรรม, การประหยัดพลังงาน  
 
ABSTRACT  

Energy saving in reducing global warming is not for an only one person, but it is for a 
whole people in the world to help each other. Because the "human" is the cause of global 
warming, therefore; the researcher is interested in studying saving energy behavior in 
reducing global warming such as turning off the electrical and air conditioning after hours of 
studying, turning off the computer screen when no one use, walking up stairs instead of 
elevators, etc. Undergraduate students of Ratchaphruek College at Nonthaburi Province who 
are the part of population in the world are chosen to be the sampling group in this research. 
We use 2,628 students, in addition; Probability Sampling by Stratified Random Sampling is 
used to select the sampling group. The purposes of this research are as follows: 

1. To study the level of knowledge and understanding about global warming and 
energy-saving behavior which cause global warming of Ratchaphruek College students. 

2. To study the relationship between the students’ opinion and behaviors in reducing 
global warming. 

3. To find ways to support energy savings to reduce the global warming problems of 
the students at Ratchaphruek College. 

The research tool is questionnaire that can be divided into 4 parts as follows: 
Part 1 is the question about private factor. 
Part 2 is the question about getting knowledge and understanding in saving energy. 
Part 3 is the question about saving energy attitude. 
Part 4 is the question about saving energy behavior. 
The descriptive statistics used in the analysis that are frequency, percentage, mean 

and standard deviation. For inferential statistics, we used t-test to compare of 2 groups and 
One-way ANOVA was used to compare the mean of 3 groups, besides; using Correlation 
Analysis to determine the relationship between the attitude and behavior in saving energy to 
reduce global warming. 

The results of the study showed that most students of Ratchaphruek College have 
knowledge and understanding in climate change and energy efficiency to reduce global 
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warming in the medium level. However, differences in knowledge and understanding 
including opinions on global warming are affecting the students' behavior about saving 
energy. The students' personal factors, including gender, age, residence patterns and Faculty 
or Department do not affect the saving energy behavior of the students in reducing global 
warming problems. The college should be awareness about global warming and increase the 
students' activities about saving energy so that the students can get more knowledge and 
can apply in everyday usage. 

Keywords: global warming, behavior, saving energy. 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย (Average 
Weather) ในพ้ืนท่ีหนึ่ง ซ่ึงลักษณะอากาศเฉลี่ยนั้นรวมถึงลักษณะท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ 
ฝน ลม เป็นต้น นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติแล้ว กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้
เชื้อเพลิง การตัดไม้ทําลายป่า เป็นต้น มีผลทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงและเกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน เป็นเหตุให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) 
รุนแรงกว่าท่ีควรจะเป็นตามธรรมชาติ ซ่ึงส่งผลให้อุณหภูมิของพ้ืนผิวโลกสูงข้ึน ท่ีเราเรียกว่า ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) (http://www.greenpeace.org/seasia/th สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2553)  

ซ่ึงภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ท่ีกล่าวถึงก็คือ ภาวะท่ีชั้นบรรยากาศของโลกกระทําตัว
เสมือนกระจกท่ียอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพ้ืนผิวโลก แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วง
อินฟราเรดท่ีแผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว้ จากนั้นจึงจะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศ 
จึงเปรียบเสมือนกระจกท่ีปกคลุมผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิและเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก 
(http://www.greenpeace.org/seasia/th สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2553) 

นอกจากนื้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental Panel on Climate Change: 
IPCC) ของสหประชาชาติ ว่าด้วย “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซ่ึงได้มากจากการสังเกตการณ์การเพ่ิม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่กลางศตวรรษท่ี 20 นั้น มีความชัดเจนว่า เกิดจากการเพ่ิมความเข้ม
ของก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนโดยกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเป็นผลในรูปของปรากฏการณ์เรือนกระจก ในช่วงก่อน
อุตสาหกรรมจนถึง พ.ศ. 2490 (http://www.greenpeace.org/seasia/th สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2553) ปรากฏการณ์บางอย่างเช่น ความผันแปรของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และการระเบิดของภูเขาไฟ 
อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อการเพ่ิมอุณหภูมิ และมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการลดอุณหภูมิหลังจากปี พ.ศ. 2490 
เป็นต้นมา ซ่ึงข้อสรุปพ้ืนฐานดังกล่าวนี้ ได้รับการรับรองโดยสมาคมและสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 30 แห่ง แบบจําลองการคาดคะเนภูมิอากาศท่ีสรุปโดย IPCC บ่งชี้ว่า ในช่วงปี 2544-2463 อุณหภูมิ
โลกโดยเฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึน 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงมนุษย์เป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553) 

ในปัจจุบันมีการขยายตัวท้ังทางด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ทําให้ความต้องการทางพลังงานในแต่ละประเทศสูงข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะมี
อัตราสูงข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ ในแต่ละประเทศรวมท้ังประเทศไทยมีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศแล้ว 
ท้ังยังได้ทําการสํารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ๆ เพ่ือให้มีพลังงานเพียงพอท่ีจะใช้ภายในประเทศ ซ่ึงทําให้
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ประเทศต้องใช้เงินทุนสูงมากและต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเป็นจํานวนมาก รวมท้ังทําให้การเกิดก๊าซ
เรือนกระจกเพ่ิมปริมาณข้ึนอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกัน จึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ทําให้เกิดโครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานโดยท่ัวไปท้ังภาครัฐและภาคเอกชน (http://www.energy.go.th สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2553) (http://www.energy.go.th สืบค้นเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553) ดังนั้น การประหยัด
พลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เป็นของคนๆ เดียว แต่เป็นของคนท้ังโลกท่ีต้องช่วยกัน เพราะว่า
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน นั้น เริ่มต้นท่ี “มนุษย์”  

วิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งท่ีเห็นถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงาน และต้องการ
จะดําเนินตามนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานของรัฐบาล ทางวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่างๆ เพ่ือประหยัดพลังงานและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น การใช้หัวก๊อกท่ีปิดน้ําเองโดย
อัตโนมัติ ติดต้ังกระจกแทนพนังทึบเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า การติดต้ังม่านกรองแสงเพ่ือลดแสงแดดจาก
ภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังดําเนินการรณรงค์ให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ช่วยกันประหยัด
พลังงานภายในวิทยาลัยฯ เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศหลังใช้งาน การใช้บันไดเพ่ือข้ึน-ลง 
1 ชั้นแทนการใช้ลิฟท์ เป็นต้น  

ท้ังนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการประหยัดพลังงานเท่าท่ีควร ซ่ึงก่อให้เกิด
ปัญหากับนโยบายการประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ เพราะเม่ือนักศึกษาสามารถช่วยวิทยาลัยฯ ในการ
ประหยัดพลังงานได้ ย่อมหมายถึง นักศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์โลกได้ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนให้กับ
โลกได้แม้เพียงนิดเดียวก็ตาม ดังนั้น นักศึกษาควรจะร่วมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการประหยัดพลังงานเพ่ือ
ช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะโลกร้อนและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 3. เพ่ือหาแนวทางการเสริมสร้างการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ จนสามารถได้ข้อสรุปว่า 
แนวคิดเก่ียวกับภาวะโลกร้อน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยอุณหภูมิในทุกช่วงเวลา 
ของโลก รวมท้ังเหตุการณ์ปรากฏการณ์โลกเย็น โดยอ้างถึงสภาวะอุณหภูมิของโลกท่ีร้อนข้ึนและมีความ
เก่ียวข้องกระทบต่อมนุษย์ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเช่น ปริมาณน้ําจืดท่ีลดลง ผลผลิต
การเกษตรตกตํ่าลง เป็นต้น ซ่ึงทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน เช่น ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 
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ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ํา ทําให้เกิดสภาพอากาศ
รุนแรง เป็นต้น สําหรับแนวทางในการแก้ไข คือ การท่ีมนุษย์พัฒนาพลังงานสะอาดท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น 
พลังงานจากลม คลื่น แสงอาทิตย์ เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ทดแทนพลังงานท่ีมาจาการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงานท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีนโยบายต่างๆ ใน
การสนับสนุนประชาชนให้หันมาใช้พลังงานสะอาดท่ีมาจากธรรมชาติเพ่ือทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ในการ
ท่ีจะช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในโลกของเราทุกวันนี้ (http://www.greenhouse.gov สืบค้น
เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553) 

นอกจากนี้ รัฐบาลก็มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน รัฐบาลมีนโยบาย
เก่ียวกับเรื่องการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยท่านนายกฯ (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
ได้แถลงนโยบายเก่ียวกับเรื่องนี้ เม่ือวันจันทร์ท่ี 30 ธันวาคม 2551 (http://www.energy.go.th สืบค้นเม่ือ
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2553) ซ่ึงนโยบายต่างๆ ท่ีรัฐบาลกําหนดได้มีส่วนช่วยส่งเสริมในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนท้ังสิ้น 

ในทุกวันนี้คนไทยทุกคนสามารถช่วยประเทศชาติได้ด้วยการประหยัดพลังงาน ซ่ึงนอกจากวิธีการ
ประหยัดพลังงานท่ีจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ยังมีวิธีอ่ืนๆ อีกมากมาย
หลายวิธีท่ีสามารถช่วยลดการพลังงานและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพลังงานต่างๆ ท่ีประเทศต้องเสียไปอย่างมากมาย
มหาศาลในแต่ละปี อย่างไรก็ดีวิธีการประหยัดพลังงานข้างต้นนี้ อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้คนไทยรู้จักคุณค่าของ
พลังงาน รู้จักวิธีใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้รั่วไหลสูญเปล่าอีกต่อไป ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างง่ายทําได้ทันที 
และท่ีดีท่ีสุดก็คือการปฏิเสธให้เคยชินเป็นนิสัย เป็นกิจวัตรสืบไป เพ่ือชาติของเรา จะไม่ต้องพบกับคําว่าวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือวิกฤติพลังงานอีกต่อไป (http://www.alterenergy.cslox.com/th/energy_policy สืบค้น
เม่ือวันท่ี 14 ก.ย. 2553) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมดทุกคณะฯ ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ จํานวน 2,628 คน โดยใช้กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) แบบแบ่งชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) แบ่งประชากรท่ีแตกต่างกันในเรื่องคณะ/สาขาวิชาท่ีกําลัง
ศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
2.1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน  589 คน 
2.2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  จํานวน  445 คน 
2.3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  จํานวน  486 คน 
2.4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ จํานวน  282 คน 
2.5 คณะบัญชี     จํานวน  564 คน 
2.6 คณะนิติศาสตร์     จํานวน  152 คน 
2.7 คณะนิเทศศาสตร์    จํานวน   73 คน 
2.8 คณะวิทยาศาสตร์    จํานวน   37 คน 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยทําการทดสอบความตรง (Validity) ว่า ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยหรือไม่ ด้วยการอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านทําการประเมิน และหาค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง 
(Index of item objective congruence: IOC) ซ่ึงได้ค่า IOC = 0.50 

ทําการทดสอบความเท่ียง (Reliability) ว่า มีความสมํ่าเสมอในการวัดหรือไม่ โดยการใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ซ่ึงได้ค่า α = 0.942 ท้ังนี้ ผู้วิจัยจะทําการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง
ของประชากรจํานวน 30 ตัวอย่าง และปรับปรุงแบบสอบถามจนผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจึงจะนําไปใช้ในการทํา
การสํารวจความเห็นของกลุ่มตัวอย่างตามท่ีกําหนดในลําดับต่อไป ซ่ึงแบบสอบถาม (Questionnaire) สามารถ
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือถามข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
รูปแบบการพักอาศัย และระดับการศึกษา ซ่ึงใช้คําถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบตัวเลือก 
(Multiple Choice) 

ส่วนท่ี 2 เป็นการถามเก่ียวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลก
ร้อนซ่ึงใช้คําถามปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบตัวเลือก (Multiple Choice) 

2.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน ซ่ึงใช้คําถามแบบสอง
ทางเลือก (Dichotomous Questions)  

ส่วนท่ี 3 เป็นการถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงใช้
คําถามปลายปิด (Close-ended Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดับ   

ส่วนท่ี 4 เป็นการถามเก่ียวกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน ซ่ึงใช้คําถามปลายปิด (Close-ended 
Questions) แบบมาตราส่วน (Rating Scale) ค่า 5 ระดับ โดยท่ีในส่วนท่ี 3 และ 4 มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนน
เหมือนกัน ดังนี้ 
 

ความหมาย ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยท่ีสุด 1 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ท้ังข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
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1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะได้จากแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบและเชื่อถือได้ โดยท่ี
ผู้วิจัยจะนําแบบสอบถามนี้ไปแจกให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 
ของวิทยาลัยฯ จํานวน 350 ชุด 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นส่วนของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัย
ได้ทําการค้นคว้าจากแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีมีผู้ทําการศึกษาไว้แล้ว 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางด้วยค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจายด้วยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผู้วิจัยได้แปลผลความพึงพอใจตามเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายความว่า มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00   หมายความว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ใช้สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มอิสระจากกัน ด้วย t-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
สามกลุ่มข้ึนไป ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การประหยัดพลังงาน กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 ซ่ึงมี
อายุระหว่าง 21-25 ปี กําลังศึกษาอยู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 22.3 และพัก
อาศัยอยู่กับครอบครัว (พ่อและแม่) หรือญาติ มีจํานวน 289 คนคิดเป็นร้อยละ 82.6  
ตอนท่ี 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหา

ภาวะโลกร้อน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2.1 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะ

โลกร้อน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการ
ประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นร้อยละ 92.2 และมีความสนใจข้อมูลข่าวสารอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารโดยผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นอันดับท่ี 1 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 ความถ่ีของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการ
ประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อนจากภาครัฐและภาคเอกชนของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ ท่ี
อาทิตย์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.7 แสดงว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยราชพฤกษ์
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ส่วนใหญ่มีความสนใจต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน และการประหยัด
พลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

2.2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 56.4 และระดับความรู้ความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.7 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยราช
พฤกษ์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลก

ร้อนอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.46 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี .61 ซ่ึงผลจาการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงให้รู้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนนั้น มีความ
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ อย่างมี
นัยสําคัญ 
ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยของอยู่ ท่ี 3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ ท่ี .88 แสดงว่า นักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ส่วนใหญ่ชอบมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 
ตอนท่ี 5 สมมติฐานของงานวิจัย 
สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลด

ภาวะโลกร้อนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน
แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดภาวะโลกร้อนท่ีแตกต่างกัน
มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยรวม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .631 แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือมีการให้ความสําคัญใน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวมเพ่ิมมากข้ึน พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะเพ่ิมข้ึนในระดับค่อนข้างสูง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาราชพฤกษ์ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับปานกลาง แต่ความแตกต่าง
ด้านความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องภาวะโลกร้อนล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการ
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ประหยัดพลังงานของนักศึกษาท้ังสิ้น ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาพบว่า ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะร้อนโลก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์” นั้น สามารถเสนอได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ 
ชวนิตย์ (บทคัดย่อ: 2550) เรื่อง พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน: ศึกษากรณีป่าไม้บริเวณ
ลุ่มน้ําแม่ยางขม้ิน ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซ่ึงสรุปได้ว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ภาวะโลกร้อนและการประหยัดพลังงาน นั้นทําให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและการ
ประหยัดพลังงาน ส่วนผลจากงานวิจัยของ ศุภฤกษ์ ดวงขวัญ (บทคัดย่อ: 2548) เรื่อง พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี นั้น ได้เน้นย้ําให้ชัดเจน
ยิ่งข้ึนเก่ียวกับการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจถึงปัญหา ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รูปแบบการพักอาศัย และคณะ/สาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยู่ ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ มาศนุ้ย 
(บทคัดย่อ: 2551) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของ
บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนปัจจัยท่ีไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ เพศ สถานภาพ ภูมิลําเนา การศึกษาสูงสุด ตําแหน่ง หน่วยงานเพ่ือลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่ีสังกัด รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและความรู้ความเข้าใจ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัด
สมุทรปราการ ตัวแปรอิสระคือส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือและทัศนคติของ
ผู้บริโภค ส่วนตัวแปรตามคือการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถามเก็บข้อมูลสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอนจากผู้ท่ีใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวนท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือและทัศนคติ
ของผู้บริโภคส่งผลลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 

 คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, คุณภาพบริการ, ความน่าเชื่อถือ, ทัศนคติของผู้บริโภค, 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

 
ABSTRACT 
 This research aims to investigate factors affecting decisions to use car care services in 
Samutprakarn province. The dependent variables are marketing mix, service quality, 
credibility, and attitudes.  The independent variable is decisions to use car care services in 
Samutprakarn province.  Questionnaire was used with multi-stages sampling method to 
collect data from 400 people who use car care services in Samutprakarn province. 
The statistics used in data analysis including frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and the Multiple Regression Analysis via statistical program. 

The analysis showed that marketing mix, service quality, reliability, and consumers’ 
attitudes affect decisions to use car care services at the significant level of 0.05.  

Keywords: Service marketing mix, Service quality, Credibility, Attitudes, Car care 
selection 
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บทนํา 
ปัจจุบันการดําเนินชีวิตของคนไทยเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ท้ังในด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน และใน

การดําเนินธุรกิจ ดังนั้นรถยนต์จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสามารถตอบสนองต่อการดําเนินชีวิตของคนไทย อัตราการ
เพ่ิมข้ึนของรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี และยังมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

เนื่องจากรถยนต์ในปัจจุบันมีราคาสูงและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์มีอายุการใช้งานจํากัด เม่ือผ่าน
การใช้งานก็จะเริ่มสึกหรอทําให้เกิดโอกาสสําหรับการประกอบธุรกิจคาร์แคร์ท่ีให้บริการทางด้านการดูแลรักษา
รถยนต์ซ่ึงปัจจุบันเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตตามการขยายตัวของรถยนต์ท่ีมีอัตราสูงข้ึน ซ่ึงเกิดการ
แข่งขันท่ีรุนแรงในธุรกิจคาร์แคร์ดังนั้นการท่ีจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้จะต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้า 
สามารถทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป           

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการเพ่ือท่ีผู้ประกอบธุรกิจจะได้นําประโยชน์
ในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในอนาคตให้สอดคล้อง
เหมาะสม ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ท่ีสนใจ ซ่ึงสามารถนําผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งต่อไป        
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เ พ่ือศึกษาคุณภาพบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

3. เ พ่ือศึกษาความน่าเชื่อถือท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

4. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัด
สมุทรปราการ 

5. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กําหนดปัญหาในการวิจัย 
 1) ปัจจัยใดบ้างท่ีท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) ปัจจัยใดสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆได้แก่ส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถ่ือ และทัศนคติ
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
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ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับคารแคร์ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 
คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือ ทัศนคติของผู้บริโภคกระบวนการตัดสินใจ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามา
สรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 
 
กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติของผู้บริโภคไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
  H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถ่ือ และทัศนคติของผู้บริโภค
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือประชาชนผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงไม่ทราบจํานวนท่ี
แท้จริง ท่ีมีอายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือผู้ท่ีใช้
บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน ซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน                                                               
 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอน
แบชอัลฟ่า จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 
 การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 
400 ชุด จากประชาชนผู้ใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ และข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของการทบทวน
วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

คุณภาพบริการ 

ทัศนคติของผู้บริโภค 

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

 ความน่าเชื่อถือ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติ
ของผู้บริโภคท่ีส่งผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ และผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิง
อ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช้บริการคาร์แคร์ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน โดยมี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ท่ี 100 – 200 บาท 
 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือ ทัศนคติของผู้บริโภค และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 
 
ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .722a .595 .591 .509 1.720 
 
a. Predictors: (Constant), ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค, ค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือ, ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ,
ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
b. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
 
ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1  Regression 
      Residual 
       total 

151.072 
102.634 
253.706 

4 
395 
399 

37.768 
.260 

145.355 .000b 

a. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
b. Predictors: (Constant), ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค, 
ค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือ, ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ 
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ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
Coefficientsa 

 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficient 

Standardize
d 

Coefficient 

 
 
t 

 
 

Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

1      (constant) 
ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค 
ค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือ 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

.422 

.217 

.233 

.084 

.389 

.140 

.056 

.057 

.067 

.070 

 
.209 
.226 
.079 
.339 

3.154 
3.837 
4.110 
1.250 
5.582 

.000 

.000 

.000 

.212 

.000 
a. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
 
ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

Correlations 
 ค่าเฉลี่ยการ

เลือกใช้
บริการคาร์

แคร์ 

ค่าเฉลี่ย
ทัศนคติ

ของ
ผู้บริโภค 

ค่าเฉลี่ย
ความ

น่าเชื่อถือ 

ค่าเฉลี่ย
คุณภาพ
บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ปัจจัยส่วน
ประสม

การตลาด
บริการ 

Pearson Correlation 

ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค 
ค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือ 
ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ  

 

1.000 
.682 
.689 
.682 
.718 

 

.682 
1.000 
.759 
.738 
.716 

 

 

.689 

.759 
1.000 
.740 
.725 

 

.682 

.738 

.740 
1.000 
.830 

 

.718 

.716 

.725 

.830 
1.000 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 
 ผลการวิเคราะห์ค่า R Square มีค่าเท่ากับ .595 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น 59.5% ส่วนอีก 40.5% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ 
.591 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ คุณภาพบริการ ความน่าเชื่อถือ และ
ทัศนคติของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
ตาม 51.0% ค่า Std. Error of the Estimate มีค่าความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดเท่ากับ .334 
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 ผลการวิเคราะห์ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.720 แสดงให้เห็นว่า ความคาดเคลื่อนจากการ
กระจายของสหสัมพันธ์ของตัวรบกวนมีการกระจายเป็นอิสระ ค่า F มีค่าเท่ากับ 145.355 แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีค่าเท่ากับ .389 
คุณภาพบริการ มีค่าเท่ากับ .084 ความน่าเชื่อถือ มีค่าเท่ากับ .233 และทัศนคติของผู้บริโภค มีค่าเท่ากับ 
.217 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน   

ผลการทดสอบสมมุติฐานจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์
ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติ
ของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้คาร์แคร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ แต่คุณภาพบริการ มีค่า Sig 
เท่ากับ .202 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงยอมรับสมมุติฐาน H0 และปฏิเสธมมุติฐาน H1 คือ
คุณภาพบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
การวิเคราะห์และอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท ใช้บริการคาร์แคร์ 1 – 2 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ท่ี 100 – 200 
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ ของสิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อย
ละ 95 ดังนั้นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ของเยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) 
 จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบริการเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อย
ละ 95 ดังนั้นคุณภาพบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Parasuraman et al. (1990, p. 19) และแนวคิดของวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543, หน้า 14-15) 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความน่าเชื่อถือเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อย
ละ 95 ดังนั้นความน่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของของ Baier (1986)  

จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 ดังนั้นทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตรชัย ปันชาติ (2545: 7) 
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สรุป 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการคาร์แคร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ แต่คุณภาพบริการไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการคาร์แคร์ 
ตารางท่ี 5: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

สมมุติฐานท่ี 2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ 

ปฏิเสธ H1 ยอมรับ H0 

สมมุติฐานท่ี 3: ความเชื่อม่ันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
คาร์แคร์ 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

สมมุติฐานท่ี 4: ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการคาร์แคร์ 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางท่ี 5 สามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมุติฐาน 

คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ความเชื่อม่ันมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์
แคร์ แต่คุณภาพบริการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ 

จากสรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้บริการคาร์แคร์

จากราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามยินดีท่ีจะจ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งคือ 100-200 บาท เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรหันมาพิจารณาการเพ่ิมความ
หลากหลายของการให้บริการ และควรต้ังราคาตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพ โดยอยู่ในระดับท่ีผู้บริโภค
ยินดีท่ีจะจ่ายและจัดรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมหรือได้รับประโยชน์ 

2. ด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสภาพความ
สมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าสูงท่ีสุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสําคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของ
ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการควรพิจารณาการคัดเลือกสินค้าและอุปกรณ์จาก
แหล่งท่ีมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ และการวางแผนบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
เพ่ือรักษาคุณภาพและมาตรฐานเอาไว้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดี และอยากกลับมาใช้บริการอีกใน
ครั้งต่อไป 

3. ด้านคุณภาพบริการ ผุ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสถานบริการสามารถเดินทาง
เข้าถึงได้สะดวกและมีท่ีจอดรถบริการด้วยสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงให้
ความสําคัญต่อความสะดวกของบริการท่ีจอดรถมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจอดรถ มีทางเข้า-ออกท่ีสะดวก ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์จึงควรพิจารณาในด้านการบริการท่ีจอดรถท่ีสะดวกแก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ และ
ควรพัฒนาด้านการให้บริการ โดยการคัดสรรบุคลากรท่ีมีใจรักในด้านงานบริการ และจัดการฝึกอบรมให้แก่
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พนักงานอย่างสมํ่าเสมอในด้านข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดของงาน การให้บริการได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้บริโภค เพ่ือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการมาใช้
บริการแก่ผู้บริโภค 

4. ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อผู้ให้บริการตรงตามสัญญาท่ีให้
ไว้ เช่น เสร็จตามกําหนดเวลาสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการว่าให้บริการตรงตามสัญญาท่ีให้ไว้ เช่น เสร็จตามกําหนดเวลา ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์จึงควรให้บริการโดยให้เสร็จตามท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้าเพ่ือไม่ให้ลูกค้ารอนาน และ
ควรมีบริการเสริม เช่น ห้องรับรอง มีทีวี wifi ชา กาแฟ ให้ลูกค้าระหว่างท่ีรอจะได้ไม่รู้สึกว่ารอนานเกินไป 

5. ด้านทัศนคติของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อประสบการณ์ ความรู้ 
ความชํานาญ และความสามารถของช่างสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าทัศนคติในการเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามข้ึนอยู่กับความสําคัญต่อประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ และความสามารถของช่าง 
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์จึงควรหาช่างท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ โดยมีการพัฒนาฝีมือ
อย่างสมํ่าเสมอ มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการฝึกอบรมเดือนละครั้ง
เพ่ือท่ีจะได้พัฒนาฝีมือข้ึนเรื่อยๆ มีการนําสิ่งใหม่ๆมาให้บริการกับผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายด้านการ
ให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ัวไปของผู้ใช้บริการร้านสะดวก
ซ้ือ (Convenience Store) การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือของผู้ใช้บริการร้านค้า ภาพลักษณ์ของร้าน
สะดวกซ้ือในทัศนะของผู้ใช้บริการร้านค้า และเพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าท่ีพึงประสงค์ของร้านสะดวก
ซ้ือในทัศนะของผู้ใช้บริการร้านค้า เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) ท่ีประกอบด้วยชุดคําถาม 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลเก่ียวกับทัศนะ
ของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ จํานวน 7 ด้าน และส่วนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ซ่ึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 420 ตัวอย่าง 

ผลวิจัยเก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อแยกตามปัจจัยการสื่อสารการตลาด พบว่า ในด้าน
บริษัทและการดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ว่าองค์กรร้านสะดวกซื้อว่า เป็นองค์กรท่ีมีความม่ันคง 
เป็นบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้มาตรฐาน อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด ในด้านสินค้าและการ
ช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดและตลอด 24 ชั่วโมง มีการขยาย
สาขาท่ีเพียงพอกับความต้องการ กําหนดสถานท่ีต้ังร้านอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางสะดวก และสังเกตเห็นได้ง่าย 
นําสินค้าท่ีได้มาตรฐานมาจําหน่าย ในด้านพนักงานและการให้บริการ พบว่า พนักงานมีความซ่ือสัตย์ 
กล่าวต้อนรับทักทายลูกค้า มีการทํางานอย่างเป็นระบบ และมีความรู้ ทักษะในการบริการ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ร้านสะดวกซื้อมีความสว่าง ความสะอาด และบรรยากาศท่ีดี 
รองลงมาคือ การตกแต่งร้านสวยงาม เป็นระเบียบ มีอุปกรณ์ในร้านเหมาะสมกับลักษณะและขอบเขตการ
ให้บริการ ในด้านการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด พบว่า ร้านสะดวกซื้อมีการสร้างแรงจูงใจโดยจัดสินค้า
ในชุดราคาประหยัด รองลงมาคือ การสร้างแรงจูงใจโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน (Sales Slip) เพ่ือแลกซ้ือสินค้าราคา
ถูก การใช้แสตมป์สะสมคะแนน สร้างแรงจูงใจในการซ้ือ การลดราคาสินค้าบางชนิดและลดพิเศษแก่สมาชิก
เพ่ือจูงใจ 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ์, ร้านสะดวกซ้ือ, ภาพลักษณ์ของบริษัท, ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร, 
ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ, ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อตราของสินค้า 
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ABSTRACT 
The objective of the research is to learn how customers of the Convenience Store 

(CS) receive the general information and percept updated information, the CS’ image and 
customers’ satisfactory image in their attitudes. The research is quantitative research by 
applying questionnaires consisting of three sections; demographic data, customers’ attitudes 
toward the image of the CS divided in seven parts and additional recommendations. Data 
was accumulated from 420 samplings. 

Referring the results of the research related to the image of the CS is separated to 
five factors according to marketing communication. In company and operation relevant part, 
the samplings realize that the CS is stable organization, offers standardized quality of 
products and services, and continue existing in Thai society for long time. In terms of 
products and distribution channels, the research indicates that the CS is 24 hours opened, 
the amount of store brunches and their locations must be adequate to customers’ needs 
and convenient to commute to and noticeable, moreover, good qualities of products are 
provided in the store. Attitudes on sale staffs and their services are that the CS’ staffs are 
honest, always have welcome address, work in system, have knowledge and skills in offering 
services.  

In part of physical aspect of the satisfactory store, the CS is lighten, clean and always 
have good atmosphere following to good decoration tidiness and provision of equipments in 
the store is appropriate with functions.  Last but not least, marketing communication and 
sale promotion terms show that the CS motivates potential customers by offering of valued 
combo sets of items following with sales slips and accumulated point- stamps, prices 
reduction on selected items and providing special prices to subscribed members of the 
store, all promotions are for purchasing motivation. 
 Keywords: Image, Convenience Store, Corporate Image, Institutional Image, 
Product/Service Image, Brand Image 
 

บทนํา 
ในปัจจุบัน ร้านค้าปลีกท่ีจําหน่ายสินค้าท้ังอุปโภคและบริโภค และให้บริการด้านต่างๆ กับลูกค้าท่ีมี

บทบาทต่อการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่นั้น มีอัตราการเติบโตสูงและการแข่งขันท่ีสูงมาก บริษัทหลายแห่ง
ต้องแสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป คือ ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการจึงมักเน้นเรื่องทําเลท่ีต้ังของ
สถานท่ีท่ีอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แต่ทางบริษัทต้องคํานึงถึงความสําคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ
และการสร้างภาพลักษณ์ด้วย โดยนํางานบริการท่ีดีมาผูกใจให้ลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าอีกหรือใช้บริการซํ้า หรือ
การซ้ือสินค้าอ่ืนเพ่ิมเติม ในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการสร้างกลไกการสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึ่งท่ีลูกค้าจะมี
การประชาสัมพันธ์หรือบอกกันต่อๆ ไป (Words of Mouth) 

การบริหารจัดการภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยและเป็นระบบ คือต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ท้ังของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ (Product Image) และขององค์กร (Corporate Image) ควบคู่กันไป เพราะมีความสัมพันธ์กันท้ัง
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ทางตรงและทางอ้อม แต่ถ้าเราต้องการให้องค์กรมีรากฐานแห่งความม่ันคง จะต้องเน้นด้านการสร้างภาพ 
ลักษณ์ขององค์กรมากกว่า ในเรื่องการให้ลูกค้ามีความประทับใจต่อองค์กร หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
จะได้รับความประทับใจ ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และได้รับการสนับสนุน ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการสื่อสาร
การตลาดขององค์กรธุรกิจต่างๆ ดังนั้น งานวิจัยนี้ เป็นการนําผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร การวางกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเป็นประโยชน์ท้ังด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพสําหรับนักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ และด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อไปใน
อนาคตด้วย สําหรับการศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับ “ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือท่ี มี ต่อชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเก่ียวข้อง จํานวน 5 แนวคิด คือ 
1) แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจค้าปลีก 2) แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์ 3) แนวคิดเรื่องการเปิดรับ 
4) แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ (Perception) และ 5) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับข้อมูลข่าวสารท่ัวไปของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ (Convenience 
Store) 

2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ของผู้ใช้บริการ
ร้านค้า 

3. เพ่ือศึกษาถึงภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ในทัศนะของผู้ใช้บริการ
ร้านค้า 

4. ศึกษาถึงภาพลักษณ์ของร้านค้าท่ีพึงประสงค์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
ในทัศนะของผู้ใช้บริการร้านค้า 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ จัดเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ประกอบด้วยชุดคําถาม 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลเก่ียวกับทัศนะของผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ
ท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์โดยรวมของ
ร้านค้า ด้านงานบริการ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี ด้านความมีชื่อเสียง ด้านการสื่อสารกับลูกค้า และด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ซ่ึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ในข้ันแรกทําการแบ่งเขตปกครองของกรุงเทพมหานครพบว่ามี 50 เขต (กรมการปกครอง, 2551) 
โดยท้ัง 50 เขต แบ่งออกเป็น 10 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การใช้ท่ีดิน ดังนี้ 

(1) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
(2) พ้ืนท่ีสถาบันราชการ 
(3) พ้ืนท่ีการศึกษา 
(4) พ้ืนท่ีสถาบันศาสนา 

 (5) พ้ืนท่ีนันทนาการ 
 (6) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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 (7) พ้ืนท่ีโล่ง ท่ีว่าง 
 (8) พ้ืนท่ีพักอาศัย 
 (9) พ้ืนท่ีคลังสินค้า 
 (10) พ้ืนท่ีสถาบันข้าราชการ 
ผู้ทําการวิจัยเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัยเท่านั้น เพ่ือการเก็บข้อมูล ให้ตรงกับกลุ่ม

ตัวอย่างให้มากท่ีสุด ซ่ึงมีท้ังสิ้น 36 เขต คือ ดินแดง ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี บางรัก 
บางกอกน้อย บางซ่ือ ดุสิต พญาไท บางคอแหลม จตุจักร บางแค ประเวศ คลองสาน สาทร จอมทอง ราษฎร์
บูรณะ วังทองหลาง คลองเตย ธนบุรี บึงกุ่ม สวนหลวง ยานนาวา ลาดพร้าว บางกะปิ บางกอกใหญ่ บางพลัด 
ดอนเมือง บางเขน วัฒนา ภาษีเจริญ ห้วยขวาง หลักสี่ บางนา และพระโขนง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสุ่ม
ตัวอย่าง (ผุดผ่อง ตรีบุปผา, 2547, หน้า 50) 

หลังจากนั้น ทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการนําเอารายชื่อเขต
ท้ังหมด 36 เขต มาทําการจับสลากออกมาเป็นจํานวนท้ังสิ้น 8 เขต เก็บตัวอย่างเขตละ 50 ตัวอย่าง ยกเว้น
เขตสาทร เก็บตัวอย่าง 70 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

1 เขตสาทร  70  ตัวอย่าง 
2 เขตบางรัก   50  ตัวอย่าง 
3 เขตบางคอแหลม  50  ตัวอย่าง 
4 เขตคลองเตย   50  ตัวอย่าง 
5 เขตหนองแขม  50  ตัวอย่าง 
6 เขตจตุจักร   50  ตัวอย่าง 
7 เขตพญาไท   50  ตัวอย่าง 
8 เขตบางกะปิ   50  ตัวอย่าง 

เม่ือทําการสุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยจะทําการสุ่มตัวอย่างใช้ทฤษฎีแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Non-probability) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ตามสาขาต่างๆ ท่ีได้ทําการสุ่มตัวอย่างไว้ 
สุ่มเลือกจนกระท่ังครบ 420 ตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จํานวน 239 คน และเพศชาย 
จํานวน 161 คน มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จํานวน 126 คน (31.5%) รองลงมาคือ อายุ 18-20 ปี จํานวน 
77 คน (19.3%) อายุ 26-30 ปี จํานวน 69 คน (17.3%) อายุ 31-35 ปี จํานวน 41 คน (10.3%) อายุตํ่ากว่า 
18 ปี จํานวน 38 คน (9.5%) อายุ 36-40 ปี จํานวน 20 คน (5%) อายุมากกว่า 45 ปีข้ึนไป จํานวน 15 คน 
(3.8%) และอายุ 41-45 ปี จํานวน 14 คน (3.5%) ตามลําดับ 

สําหรับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด จํานวน 283 คน 
(70.8%) รองลงมาคือ สมรสแล้ว จํานวน 100 คน (25%) เป็นหม้ายหรือหย่าร้าง จํานวน 16 คน (4%) และ
อ่ืน ๆ จํานวน 1 คน (0.3%) ตามลําดับ ขณะท่ีระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนั้น มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 234 คน (58.5%) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(ปวช.) จํานวน 78 คน (19.5%) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) จํานวน 40 คน (10%) 
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา จํานวน 25 คน (6.3%) และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 23 คน (5.8%) ตามลําดับ 

นอกจากนี้ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 204 คน (51%) 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 70 คน (17.5%) ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ 
จํานวน 44 คน (11%) รับจ้างหรือรับเหมา จํานวน 32 คน (8%) ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 28 คน 
(7%) พ่อบ้านหรือแม่บ้าน จํานวน 21 คน (5.3%) และอ่ืนๆ ได้แก่ ขายข้าวแกง จํานวน 1 คน (0.3%) 
ตามลําดับ ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,001 บาท มากท่ีสุด จํานวน 199 คน (49.8%) 
รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 137 คน (34.3%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท จํานวน 44 คน (11%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 15 คน 
(3.8%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 4 คน (1%)  และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-
50,000 บาท จํานวน 1 คน (0.3%) ตามลําดับ 

 

ส่วนท่ี 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับร้านค้าเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
2.1 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) เป็นดังนี้ 
 2.1.1 ส่ือมวลชน 
 ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด 
จํานวน 393 คน (98.3%) รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ์ จํานวน 294 คน (73.5%) สื่อนิตยสาร จํานวน 288 
คน (72%) และสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน 210 คน (52.5%) ตามลําดับ 

2.1.2 ส่ืออินเทอร์เน็ต 
 สําหรับการเปิดรับสื่อจาก http://www.7eleven.co.th/ เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จํานวน 197 คน 
(49.3%) และเว็บไซต์อ่ืนๆ เช่น http://www.cpall.co.th/ จํานวน 116 คน (29%) 

2.1.3 ส่ือบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากพนักงานขาย มากท่ีสุด จํานวน 336 คน (84%) 
รองลงมา คือ การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน คนรัก เคยได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
จํานวน 305 คน (76.3%) และการแนะนําจากคนรู้จัก จํานวน 308 คน (77%) 
 2.1.4  ส่ือเฉพาะกิจ 
 มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากบรรจุภัณฑ์ จํานวน 277 คน (69.3%) รองลงมา คือ ป้ายโฆษณา
กลางแจ้ง จํานวน 274 คน (68.5%) โปสเตอร์ จํานวน 258 คน (64.5%) แผ่นพับ ใบปลิว จํานวน 180 คน 
(45%) คู่มือ จํานวน 162 คน (40.5%) และของท่ีระลึก เช่น ร่ม พัด ปากกา จํานวน 159 คน (39.8%) 
 

2.2 ความถ่ีของการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) จากส่ือต่างๆ  
ต่อสัปดาห์ดังนี้ 

2.2.1 ส่ือมวลชน ได้รับข้อมูลข่าวสารต่อสัปดาห์ในระดับปานกลาง (M = 2.80 , S.D. = 1.36) เม่ือ
แยกเป็นรายข้อพบว่า รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด (M = 3.69 , S.D. = 1.13) รองลงมาคือ สื่อ
หนังสือพิมพ์ (M = 2.69 , S.D. = 1.38)  สื่อนิตยสาร (M = 2.53 , S.D. = 1.41)  และสื่อวิทยุกระจายเสียง  
(M = 2.27 , S.D. = 1.51)  ตามลําดับ 
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2.2.2 ส่ือเฉพาะกิจ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่อสัปดาห์ในระดับปานกลาง (M = 2.92 , S.D. = 1.42) 
เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งมากท่ีสุด (M = 3 , S.D. = 1.39)  
รองลงมาคือ สื่อบรรจุภัณฑ์และสื่อโปสเตอร์เท่ากัน (M = 2.88 , S.D. = 1.44) ตามลําดับ  
2.3 ระดับความน่าเช่ือถือของช่องทางการส่ือสารแต่ละชนิดท่ีทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับร้าน
สะดวกซ้ือ (Convenience Store) ดังนี้ 

2.3.1 ส่ือมวลชน ได้ระดับความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง (M = 3.32 , S.D. = 1.21) เม่ือแยกเป็น
รายข้อพบว่า โทรทัศน์ได้ระดับความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด (M = 4.17 , S.D. = 0.85) รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ 
(M = 3.21 , S.D. = 1.24)  นิตยสาร (M = 3.03 , S.D. = 1.32)  และวิทยุกระจายเสียง  (M = 2.88, S.D. = 
1.41)  ตามลําดับ 

2.3.2 ส่ืออินเทอร์เน็ต ได้ระดับความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง (M = 2.74 , S.D. = 1.55) เม่ือแยก
เป็นรายข้อพบว่า เว็บไซต์ เช่น http://www.7eleven.co.th/ ได้ระดับความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด (M = 2.90 , 
S.D. = 1.56) รองลงมาคือ เว็บไซต์อ่ืนๆ เช่น http://www.cpall.co.th/ (M = 2.57 , S.D. = 1.54)  
ตามลําดับ 

2.3.3 ส่ือบุคคล ได้ระดับความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง (M = 3.60 , S.D. = 1.11) เม่ือแยกเป็นราย
ข้อพบว่า การแนะนําจากพนักงานขายได้ระดับความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด (M = 3.76 , S.D. = 1.11) รองลงมา
คือ การแนะนําจากคนในครอบครัว ญาติ เพ่ือน (M = 3.57 , S.D. = 1.11)  และการแนะนําจากคนรู้จัก  (M 
= 3.48 , S.D. = 1.12)  ตามลําดับ 

2.3.4 ส่ือเฉพาะกิจ ได้ระดับความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง (M = 3.02 , S.D. = 1.36) เม่ือแยกเป็น
รายข้อพบว่า บรรจุภัณฑ์ ได้ระดับความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด (M = 3.29 , S.D. = 1.31) รองลงมาคือ ป้าย
โฆษณากลางแจ้ง (M = 3.27 , S.D. = 1.26)   โปสเตอร์ (M = 3.19 , S.D. = 1.33)  แผ่นพับ ใบปลิว (M = 
2.89 , S.D. = 1.39)  คู่มือสินค้า (M = 2.85 , S.D. = 1.41)  และของท่ีระลึก เช่น ร่ม พัด ปากกา (M = 
2.65, S.D. = 1.47)  ตามลําดับ 
2.5 การตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ของกลุ่มตัวอย่างภายหลังจาก
ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางร้าน 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ภายหลัง
จากได้รับข้อมูลข่าวสารของทางร้าน จํานวน 270 คน (67.5%) และตัดสินใจไม่ซ้ือ จํานวน 130 คน (32.5%) 
2.6 เหตุผลของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
หลังจากได้รับข้อมูลข่าวสารของทางร้าน 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ด้วย
เหตุผลด้านราคาแพงมากท่ีสุด จํานวน 82 คน (20.5%) รองลงมาคือ ไม่มีความจําเป็นในการซ้ือ จํานวน 74 
คน (18.5%) ซ้ือสินค้าท่ีแหล่งประจําอ่ืนอยู่แล้ว จํานวน 63 คน (15.8%) สินค้าไม่น่าเชื่อถือ จํานวน 25 คน 
(6.3%) ไม่ชอบโฆษณา จํานวน 16 คน (4%)  และอ่ืนๆ ได้แก่ การบริการของพนักงานในบางสาขาไม่ดี การ
ติดราคาสินค้าไม่ตรงกับสินค้า ทําเลท่ีต้ังไม่อยู่ใกล้บ้าน และสินค้าไม่มีเครื่องหมายฮาลาล จํานวน 10 คน 
(2.5%) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store)  
3.1 การรับรู้ของผู้บริโภคเก่ียวกับการให้บริการของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
 ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ขายสินค้าสะดวกซ้ือมาก
ท่ีสุด จํานวน 325 คน (34.8%) รองลงมาคือ การรับชําระสินค้าและบริการต่างๆ จํานวน 287 คน (30.8%) 
การจ่ายค่าน้ําหรือค่าไฟฟ้า จํานวน 267 คน  (28.6%) การบริการไปรษณีย์ จํานวน 40 คน (4.3%) อ่ืนๆ ได้แก่ 
การจ่ายค่าเล่าเรียน การจ่ายค่าเครื่องบิน การจ่ายค่าโทรศัพท์ และการเติมเงินออนไลน์ จํานวน 8 คน (0.9%) 
รวมท้ังการซ้ือหวยออนไลน์ จํานวน 6 คน (0.6%) ตามลําดับ 
3.2 การใช้บริการของกลุ่มตัวอย่างในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
 ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างซ้ือสินค้าสะดวกซ้ือในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) มากท่ีสุด 
จํานวน 283 คน (35.3%) รองลงมาคือ การชําระสินค้าและบริการต่างๆ จํานวน 259 คน (32.3%) การจ่าย
ค่าน้ําหรือค่าไฟฟ้า จํานวน 228 คน (28.5%) การบริการไปรษณีย์ จํานวน 17 คน (2.1%) และอ่ืนๆ ได้แก่ 
การจ่ายค่าเล่าเรียน การจ่ายค่าเครื่องบิน การจ่ายค่าโทรศัพท์ การเติมเงินออนไลน์ ใช้เป็นสถานท่ีทํางาน 
การซ้ือสินค้าทางแคตตาล็อก และการส่งชิงโชค จํานวน 9 คน (1.1%) รวมท้ังซ้ือหวยออนไลน์จํานวน 5 คน 
(0.6%) ตามลําดับ 
3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการในร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างพอใจการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) อยู่ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 214 คน (55.5%) โดยความพึงพอใจด้านพนักงานใส่ใจให้บริการและให้ข้อมูลดี 
พนักงานพูดจาไพเราะ แต่งกายเรียบร้อย ทํางานเป็นระบบ ร้านค้าสะอาด เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีร้านค้า
หลายสาขาท่ัวประเทศ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย มีคุณภาพ และราคาแน่นอน ส่วนข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง คือ ร้านควรมีสิ่งท่ีสามารถอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า พนักงานขายหยอกล้อกันขณะทํางาน 
ตะโกนเสียงดัง พนักงานทํางานช้า พนักงานบางสาขาบริการไม่ดี ไม่ใส่ใจลูกค้า และสินค้ามีราคาแพงมาก 
3.4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ในระดับปานกลาง จํานวน 237 คน (59.3%) ในด้านกระจายข่าวสารได้ท่ัวถึงและ
น่าเชื่อถือ การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์น่าเชื่อถือ และมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี สําหรับข้อเสนอแนะท่ีควร
ปรับปรุ ง  คือ การใช้สื่ อโปสเตอร์  ไ ม่น่ าสนใจไม่สามารถอธิบายการส่ ง เสริมการขายได้ชัด เจน 
การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลน้อยเกินไป ควรมีการโฆษณา และการส่งเสริมการขายให้หลากหลาย รวมท้ัง
ช่องทางในการสื่อสารถึงผู้บริโภคยังน้อยไป 
3.5 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
 ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้เกณฑ์ผลกระทบของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่าน
ร้านค้าร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) อยู่ในระดับสูง (M = 3.88 , S.D. = 0.89) เม่ือแยกเป็นราย
ข้อพบว่า ปัจจัยด้านพ้ืนท่ีใกล้แหล่งชุมชนของร้านสะดวกซื้อ ทําให้ง่ายต่อการซ้ือสินค้ามีผลกระทบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ คุณภาพของร้านสะดวกซื้อ ตราสินค้าของร้านสะดวกซื้อมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก ความรู้สึกผูกพัน
ต่อร้านสะดวกซ้ือ ท่ีอยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานาน ราคาขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อมีความเหมาะสม และการ
ส่งเสริมการขายด้านรายการสินค้าท่ีจําหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ มีความน่าสนใจตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 4 ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 
4.1 การรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 

ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
แยกตามปัจจัยการสื่อสารการตลาดดังนี้ 
 4.1.1 ด้านบริษัทและการดําเนินงาน มีการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อในระดับสูง 
(M = 3.82 , S.D. = 0.85) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้าน
สะดวกซื้อเป็นอันดับแรก คือ เป็นองค์กรท่ีมีความม่ันคง รองลงมาคือ เป็นบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้
มาตรฐาน ร้านสะดวกซื้ออยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด เป็นบริษัทท่ีน่าไว้วางใจและเคร่งครัดต่อกฎหมาย 
เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส ซ่ือตรงในการดําเนินธุรกิจ คุณภาพงานบริการสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า บริษัทมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคม บริษัทมีกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐาน พนักงานมีทักษะในการทํางานและการให้บริการลูกค้าท่ีดี และข้ันตอนการดําเนินงานมีความ
รวดเร็ว ทันใจตามลําดับ 
 4.1.2 ด้านสินค้าและการช่องทางการจัดจําหน่าย มีการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ในระดับสูง (M = 3.76 , S.D. = 0.97) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้เก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อเป็นอันดับแรก คือ เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดและตลอด 24 ชั่วโมง 
รองลงมาคือ การขยายสาขาท่ีเพียงพอกับความต้องการ การกําหนดสถานท่ีต้ังร้านอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางสะดวก 
และสังเกตเห็นได้ง่าย การนําสินค้าท่ีได้มาตรฐานมาจําหน่าย ระบบการจัดจําหน่ายสินค้าเพียงพอกับความ
ต้องการซ้ือ มีความเป็นมาตรฐานด้านราคาสินค้าในทุกสาขา มีการขยายช่องทางการขายโดยการสั่งซ้ือทาง
ออนไลน์ มีสินค้าให้เลือกครบทุกความต้องการของลูกค้า เพ่ิมความสะดวกโดยการสั่งซ้ือผ่านแคตตาล็อก 
กําหนดราคาสินค้าเหมาะสมกับกําลัง ซ้ือของลูก ค้า การกําหนดราคามีความยุ ติธรรมสมเหตุผล 
และค่าธรรมเนียมในการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีความเป็นธรรมตามลําดับ 
 4.1.3 ด้านพนักงานและการให้บริการ การรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ในระดับสูง (M = 3.71 , S.D. = 0.94) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้เก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อเป็นอันดับแรก คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย์มากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงาน
กล่าวต้อนรับทักทายลูกค้า พนักงานมีการทํางานอย่างเป็นระบบ พนักงานมีความรู้และทักษะในการบริการ 
พนักงานมีความรวดเร็วและถูกต้องในการให้บริการ พนักงานมีความสุภาพ และมีอัธยาศัยดี พนักงานแต่งกาย
เรียบร้อย เป็นระเบียบ พนักงานมีการเอาใจใส่ และเต็มใจในการปฏิบัติงาน และมีจํานวนพนักงานให้บริการ
เพียงพอทุกช่วงเวลาตามลําดับ 
 4.1.4 ด้านลักษณะทางกายภาพ การรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ (Convenience 
Store) ในระดับปานกลาง (M = 3.63 , S.D. = 0.98) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์
ของร้านสะดวกซ้ือเป็นอันดับแรก คือ มีความสว่าง ความสะอาด และบรรยากาศท่ีดี รองลงมาคือ การตกแต่ง
ร้านสวยงาม เป็นระเบียบ มีอุปกรณ์ในร้านเหมาะสมกับลักษณะและขอบเขตการให้บริการ มีอุปกรณ์ในร้านท่ี
ทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีไว้วางใจได้ การกําหนดราคามีความ
ยุติธรรมสมเหตุผล และมีการจัดท่ีจอดรถเหมาะสมกับจํานวนลูกค้าตามลําดับ 
 4.1.5 ด้านการส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด การรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ในระดับสูง (M = 3.78 , S.D. = 0.96) เม่ือแยกเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้เก่ียวกับ
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ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อเป็นอันดับแรก คือ มีการสร้างแรงจูงใจโดยจัดสินค้าในชุดราคาประหยัดมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การสร้างแรงจูงใจโดยใช้สลิปเพ่ือแลกซ้ือสินค้าราคาถูก การใช้แสตมป์สะสมคะแนน สร้าง
แรงจูงใจในการซ้ือ การลดราคาสินค้าบางชนิดและลดพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือจูงใจ การขายสินค้าเป็นคู่แล้วให้
ส่วนลดสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆของบริษัท ทําให้ร้านสะดวกซื้อ เป็นท่ีรู้จัก ข้อมูลท่ี
ได้รับจากบริษัทมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ลูกค้าสามารถรับทราบข่าวสารจากบริษัทได้โดยง่าย และเป็นเรื่อง
ทันสมัย บริษัทมีการสื่อสารกับลูกค้าด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย อย่างสมํ่าเสมอ เนื้อหาข่าวสารท่ีบริษัท
นําเสนอเป็นประโยชน์กับลูกค้าโดยตรง วิธีการนําเสนอข่าวสารของบริษัทมีความน่าสนใจ และการสมัคร
สมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษทําอย่างเป็นระบบตามลําดับ 
 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดรายการส่งเสริมการขายว่า ควรมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ และเพ่ิมจํานวนให้มากข้ึน ควรกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและ
เศรษฐกิจ รวมท้ังมีการส่งเสริมการขายให้ผู้มีรายได้น้อย หรือระดับปานกลาง ควรมีการยกเว้นค่าสมาชิก 
และไม่มีข้อจํากัดในการเติมเงิน ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าพรีเม่ียม และการบริการจัดส่งท่ีรวดเร็วข้ึน และ
ควรมีการส่งเสริมการขายท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมเติมด้านการชิงรางวัลบ้านและรถ หรือการซ้ือ
ของฟรี  
 ขณะท่ี ด้านสินค้ากลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้ลดลง 
ควรพัฒนามาตรฐานของสินค้า การจัดส่ง การกําหนดราคา และปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ ควรมีการ
นําสินค้าฮาลาล และสินค้าสุขภาพมาจําหน่ายให้หลากหลายและมากข้ึน และควรเพ่ิมบริการจัดส่งตามบ้าน 
 ด้านสถานท่ี กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรมีการเพ่ิมสาขาท่ีครอบคลุมกับความต้องการ
ของประชาชน ควรกําหนดพ้ืนท่ีการขายในร้านให้กว้างข้ึนและสะดวกข้ึน และควรเพ่ิมสาขาในสถานศึกษา
ต่างๆ เช่น โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และท้ายสุดกลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะด้านพนักงานว่า ควรมีการ
พัฒนาให้มีระบบการให้บริการท่ีดีข้ึน และควรเพ่ิมจํานวนพนักงานในร้านค้า โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งรีบ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือท่ีมีต่อชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (Store 
Image of the Convenience Store to the Community in Bangkok)” นี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยตามแนวคิด ทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์ 
 วิจิตร อาวะกุล (2541) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็นภาพของสถาบัน หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือ
บุคคลท่ีเกิดความรู้สึกข้ึนในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่อถือ ไม่เชื่อถือ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ
เฉย ๆ ถ้าความเห็นของคนส่วนมากเป็นเช่นไรภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะเป็นเช่นนั้น การวิจัยครั้งนี้พบว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้ต่อบริษัทและการดําเนินงานของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ในระดับท่ีสูง 
กล่าวคือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือว่าเป็นองค์กรท่ีม่ันคง ขณะท่ีรองลงมาผู้บริโภค
มองภาพลักษณ์ของร้านว่า เป็นบริษัทท่ีมีผลิตภัณฑ์และบริการท่ีได้มาตรฐาน อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด 
เป็นบริษัทท่ีน่าไว้วางใจและเคร่งครัดต่อกฎหมาย เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส ซ่ือตรงในการดําเนินธุรกิจ 
คุณภาพงานบริการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เป็น
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคม 
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บริษัทมีกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน พนักงานมีทักษะในการทํางานและการให้บริการลูกค้า
ท่ีดี และข้ันตอนการดําเนินงานมีความรวดเร็ว ทันใจ ท้ังนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการท่ีผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าร้าน
สะดวกซ้ือ (Convenience Store) เป็นองค์กรท่ีมีการก่อต้ังมายาวนาน จึงมีความม่ันคง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ขององค์กรร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ในมุมมองของผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือ ประกอบกับการ
ให้บริการท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาทําให้องค์กรร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) มีภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อผู้บริโภคในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ดวงพร คํานูณวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง (2536) กล่าวในเรื่องการเกิดภาพลักษณ์ว่า ภาพลักษณ์
เกิดได้ 2 ประการ คือ 1) เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสภาพการณ์ เกิดข้ึนในช่วงเวลาต่างๆ 
อันเกิดจากการปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมแล้วแต่ประชาชนจะนึกคิดโดยไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีองค์กรปรารถนา และ 2) เกิดข้ึนโดยการสร้างสรรค์ โดยกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตามท่ีองค์กรได้
วางแผนไว้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ซ่ึงเป็นเรื่องกิจกรรมของ
องค์กรว่าเป็นไปในรูปแบบใดและเรื่องของบุคลากรภายในเก่ียวกับบทบาทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
บทบาทของผู้บริหาร บุคลิกและการแสดงออกในสังคม ซ่ึงจะฉายภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสาธารณชนได้
อย่างชัดเจน ในการวิจัยครั้งนี้ ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) เกิดข้ึนจากการรับรู้
เก่ียวกับสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ อันได้แก่ การท่ีร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
มีการสร้างแรงจูงใจโดยจัดสินค้าในชุดราคาประหยัด การสร้างแรงจูงใจโดยใช้ใบเสร็จรับเงินเพ่ือแลกซ้ือสินค้า
ราคาถูก การใช้แสตมป์สะสมคะแนน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ การลดราคาสินค้าบางชนิดและลดพิเศษแก่
สมาชิกเพ่ือจูงใจ การขายสินค้าเป็นคู่แล้วให้ส่วนลดสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ 
ของบริษัท ทําให้ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เป็นท่ีรู้จัก ข้อมูลท่ีได้รับจากบริษัทมีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ลูกค้าสามารถรับทราบข่าวสารจากบริษัทได้โดยง่าย และเป็นเรื่องทันสมัย บริษัทมีการสื่อสารกับ
ลูกค้าด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย อย่างสมํ่าเสมอ เนื้อหาข่าวสารท่ีบริษัทนําเสนอเป็นประโยชน์กับลูกค้า
โดยตรง วิธีการนําเสนอข่าวสารของบริษัทมีความน่าสนใจ และการสมัครสมาชิกเพ่ือรับสิทธิพิเศษทําอย่างเป็น
ระบบนั้น ท้ังหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกต่อความคิดความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือท้ังสิ้น 

นอกจากนี้ ดวงพร คํานูณวัฒน์ และวาสนา จันทร์สว่าง (2536) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีสร้างสรรค์ได้ด้วยการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลวิจัยท่ีผู้บริโภคพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับร้านสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) ในระดับปานกลาง การกระจายข่าวสารเป็นไปอย่างท่ัวถึงและน่าเชื่อถือ รวมท้ังการ
โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ก็มีความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกัน สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุง คือการใช้สื่อโปสเตอร์ ไม่
ดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร และการส่งเสริมการขายไม่ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลน้อยเกินไป รวมท้ังควร
มีการโฆษณา รูปแบบและช่องทางการส่งเสริมการขายให้หลากหลาย ซ่ึงร้านสะดวกซื้อสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของร้านสะดวกซ้ือต่อผู้บริโภค 

แนวคิดเรื่องการเปิดรับ 
ฮันท์ และรูเบ็น (Hunt and Ruben, 1993: 126) เสนอแนวคิดเรื่องการเปิดรับสารว่า การเลือก

เปิดรับสารของผู้รับสารนั้นมีปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือกรับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์ คือ 
ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ังทางกายและใจ เป็นตัวกําหนดการเลือกของมนุษย์ 
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 2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความ และการเลือกจดจํา 
 3. เป้าหมาย (Goals) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายสําหรับการดําเนินชีวิต การเลือกใช้สื่อมวลชน 
การเลือกข่าวสาร และการเลือกจดจําเพ่ือสนองเป้าหมายของตน 
 4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจําเนื้อหาข่าวสารนั้นไว้ 
 5. การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยท่ัวไปแล้วมนุษย์จะเข้าใจ และจดจําข่าวสารท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 6. ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเปิดรับสารนั้นส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับ ความชอบ
หรือไม่ชอบในสื่อบางประเภท 
 7. สภาวะ (Context) หมายึง สถานท่ี และเวลาท่ีอยู่ในสถานการณ์สื่อสาร ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกของผู้รับสาร 
 8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ผู้รับสารแต่ละบุคคลจะพัฒนานิสัยการรับสาร 
ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสาร 

ซ่ึงงานวิจัยนี้ได้แสดงผลท่ีสอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
เก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ผู้บริโภคจะเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์และนิสัย 
(Experience and Habit) รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น หากผู้บริโภคมี
ความใกล้ชิดกับสื่อประเภทใดมาก หรือมีความคุ้นชิน ได้สัมผัสกับสื่อใดมาก ย่อมมีโอกาสท่ีผู้บริโภคจะเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารทางการประชาสัมพันธ์จากสื่อนั้นๆ ได้ง่าย เช่นจากผลวิจัยเราจะพบว่า ผู้บริโภคเลือกเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด ขณะเดียวกัน ข้อมูลข่าวสารบนบรรจุภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคสามารถหยิบจับ
ได้ง่าย อ่านได้ง่าย ก็ส่งผลการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเช่นกัน 

ดังนั้น หากนักสื่อสารการตลาด สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากผลการวิจัยนี้
ไปวิเคราะห์จะพบว่า หากองค์กรร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) ประสงค์จะส่งสารเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคแล้ว นักการสื่อสารการตลาด อาจจําเป็นต้องลงไปศึกษา
และวิเคราะห์พฤติรรมการบริโภคสื่อ และวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคว่า ในหนึ่งวันของผู้บริโภคนั้น
ผู้บริโภคบริโภคสื่อประเภทใดบ้าง และมีความคุ้นชินต่อการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ อย่างไร เพื่อที่นัก
สื่อสารการตลาดจะได้สามารถจะข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้ (Perception) 
การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเริ่มต้ังแต่ การมีสิ่งเร้ามา กระทบกับอวัยวะ

รับสัมผัสท้ังห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพ่ือการแปลความ กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. มีสิ่งเร้า (Stimulus) ท่ีจะทําให้เกิด การรรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม รอบกาย 
ท่ีเป็น คน สัตว์ และสิ่งของ 

2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ท่ีทําให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได้ กลิ่น ลิ้นรู้รส 
และผิวหนังรู้ร้อนหนาว 

3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งเร้าท่ีเราสัมผัส 
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4. การแปลความหมายของสิ่งท่ีเราสัมผัส สิ่งท่ีเคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจําของสมอง 
เม่ือบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะทําหน้าท่ีทบทวนกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมว่า สิ่งเร้านั้นคืออะไร  

ในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีอํานาจเร้าความสนใจของผู้บริโภคได้มาก เช่น 
สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต ย่อมก่อให้เกิดการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคมาก ซ่ึงเม่ือผู้บริโภคเริ่ม
เปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เหล่านั้น จะก่อให้เกิดการตีความเนื้อหาสาระในสารนั้นๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้น เม่ือนักสื่อสารการตลาดสามารถสร้างสิ่งเร้าอันได้ได้แก่ รูปแบบการสร้างสื่อท่ีมีความน่าสนใจ 
กระตุ้นการเปิดรับสารของผู้บริโภคได้แล้ว นักสื่อสารการตลาดยังต้องคํานึงถึง “สาระ” ท่ีใส่ลงไปในสื่อนั้น 
เพ่ือให้กระบวนการสื่อสารทรงพลังอํานาจ จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า แม้ผู้บริโภคจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ได้มาก แต่ผู้บริโภคอาจไม่ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของร้านสะดวก
ซ้ือ (Convenience Store) อันสืบเนื่องมาจากการตีความผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคว่า สินค้ามีราคา
แพง รองลงมาคือ ผู้บริโภคตีความสารนั้นว่าไม่มีความจําเป็น ท่ีตนต้องเชื่อตามสื่อท่ีประชาสัมพันธ์ไว้ ดังนั้น 
สิ่งท่ีนักสื่อสารการตลาดขององค์กรร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) จําเป็นต้องตระหนักนั่นคือ 
จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของสาร และทําให้ผู้บริโภคคล้อยตามด้านราคา และจุดได้เปรียบของผู้บริโภค
เม่ือเลือกซ้ือสินค้าและบริการผ่านร้านสะดวกซ้ือได้อย่างไร ท้ังนี้ หากนักสื่อสารการตลาดสามารถพัฒนา
จุดอ่อนของการสื่อสารนี้ได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ในธุรกิจท่ีจําหน่ายสินค้าหรือ

การบริการนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า หรือท่ีเรียกว่า Customer 
Relationship Management: CRM ระบบนี้เป็นการสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือ ทําให้ลูกค้า
เกิดความจงรักภักดีต่อสินค้าและการบริการของบริษัท  

แบบจําลองการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ามี 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ด้วยรางวัล (Reward Model) เป็นแบบจําลองท่ีกล่าวถึงแนวคิดการ

ให้รางวัลกับพฤติกรรมเป้าหมายบางอย่างของลูกค้า โดยพยายามจัดโปรแกรมการให้รางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น โปรแกรมสะสมไมล์เดินทางเพ่ือแลกรับรางวัล หรือให้เดินทางฟรีตามท่ีสะสมไว้ 

2. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ตามเง่ือนไขสัญญา (Contractual Model) เป็นแบบจําลองท่ีมีการ
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้าโดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้า เช่น รูปแบบการค้าแบบ 
Franchise ซ่ึงลูกค้าหรือ Franchisee จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้กับระบบ Franchise โดยลูกค้าจะ
ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการบริหารร้าน การตกแต่งร้านจากระบบ Franchise เป็นต้น 

3. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ด้วยคุณค่าเพ่ิม (Value – Added Model) เป็นแบบจําลองท่ีกล่าวถึง
รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยประโยชน์เพ่ิมเติมไปจากประโยชน์หลักท่ีลูกค้าได้รับจากสินค้า 
หรือการบริการท่ีลูกค้าจ่ายเงินซ้ือ 

4. แบบจําลองการสร้างสัมพันธ์ด้วยการให้ความรู้เฉพาะด้าน (Educational Model) ภายใต้
แบบจําลองบริษัทจะจัดโปรแกรมการให้ข่าวสารความรู้ในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ซ่ึงอาจจะจัดอยู่ในรูป
ของข่าวสารข้อมูลจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ 

สําหรับผลวิจัยด้านแนวคิดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) พบว่า 
ร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ต้องมีการวางกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด 
หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่น การใช้ใบเสร็จรับเงิน ใช้สแตมป์สะสมคะแนนเพ่ือ
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แลกรับของพรีเม่ียม ทําให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และหันมาเลือกซ้ือสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) ข้อค้นนี้มาจากการท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการตามการสร้าง
แรงจูงใจดังกล่าว โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญอย่างมาก เม่ือมีการสร้างแรงจูงใจโดยจัดสินค้าในชุดราคา
ประหยัด การสร้างแรงจูงใจโดยใช้ใบเสร็จรับเงินเพ่ือแลกซ้ือสินค้าราคาถูก การใช้แสตมป์สะสมคะแนนสร้าง
แรงจูงใจในการซ้ือ การลดราคาสินค้าบางชนิดและลดพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือจูงใจ การขายสินค้าเป็นคู่แล้วให้
ส่วนลดสร้างแรงจูงใจในการซ้ือ เป็นต้น กลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกดีต่อองค์กร และเกิด
การติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) จัดรายการ ดังนั้น หากนักสื่อสาร
การตลาดให้ความสําคัญกับการจัดรายการส่งเสริมการตลาดซ่ึงนับเป็นสิ่งเร้าแล้ว ย่อมทําให้ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคและร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ผูกพันกันในระยะยาว 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์และการรับรู้ภาพลักษณ์
ของผู้บริโภค เนื่องจากการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะส่งผลต่อการรับรู้เก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store)  
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเ ก่ียวกับการรับรู้ เ ก่ียวกับภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) เป็นรายกรณี เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราร้านค้า 
ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรธุรกิจ 
 1.  จากผลการวิจัยจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเปิดรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของร้านสะดวกซ้ือ 
(Convenience Store) ได้ง่ายและสะดวก นอกเหนือจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังสามารถจดจําข้อมูลข่าวสารท่ี
ปรากฎในสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงให้ความสําคัญกับเนื้อหาสาระ
ของสารท่ีผู้ส่งสารส่งไปยังผู้บริโภค ดังนั้น องค์กรธุรกิจควรคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสําคัญใน
การผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 
 2.  ในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์กรของร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ร้านสะดวกซ้ือ
ทุกร้านควรมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ต้องพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้อง
กับผู้บริโภคท่ีมีความเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
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ABSTRACT 

Business continuity has now become a key management paradigm. The purpose of 
this paper is to explore the development of a continuity model that incorporates business 
continuity management and humanitarian logistics concepts.  This proposed model will then 
be tested against continuity practices that occurred during the 2011 floods in Thailand. Even 
though the literature on business continuity management is well developed, the case of 
floods affecting business continuity has been less researched due to its un-predictable 
nature and related to humanitarian logistics issues. The findings of this study showed that 
even the modern trade retailer, the preparation plan was not fully implemented. The 
determining strategy was not able to generate effectively. 

Keywords: Business continuity, Humanitarian Logistics, Thai flood. 
 
Introduction 

The worst monsoon floods to hit Thailand in decades have crippled the country's 
international trade and national economy as rushing water prevented workers from reaching 
their offices, warehouses were flooded and factory production stalled.The latest Thai 
government estimates suggested as much as 1.5% could have been wiped off GDP growth 
for 2011 (NESDB, 2012) because of the floods, which have already killed almost 300 people 
and affected more than two-thirds of the country's provinces. 

The water has cut off areas north of Bangkok, including a number of major industrial 
centres located near the former capital of Ayutthaya, and output has been brought to a 
halt.Toyota, Honda, Ford and Isuzu have suspended most or all of their car assembly 
operations in Thailand during that period (Bangkok business news, 2554). This suspension has 
international ramifications because of the country's role as a regional automotive hub. 

Thailand is also estimated to supply around 60 percent of the world's hard-disk 
drives. Seagate Technology and Western Digital Corp have been among a host of major 
electronics and semi-conductor makers to suffer and that output has fallen because of the 
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floodwaters, either because locally sourced parts were not available or because factories 
had become inaccessible. Roughly 14,000 factories have been affected by the country's 
worst flood in 50 years (Bangkok business news, 2554). 

However, according to the Journal of Commerce (2011), these types of disasters will 
not fundamentally change the design of existing supply chains as affected companies will 
focus more on contingency plans, supplier risk management and business continuity 
management for their operations. 

The rationale behind this argument is based on the fact that the affected companies 
have chosen the production locations for economic reasons and that cannot easily be 
changed because of natural disasters.  The affected firms will have to reflect on what has 
happened and their operating procedures. 

 
Research Objective 

 The purpose of this manuscript is to develop a business continuity model (BCM) 
from the literature that takes into account humanitarian logistics practices with actual BCM 
operations during the flood crisis in Thailand.  A local retailer was selected to reflect the 
context. 
 
Literature Review 

Business continuity has now become a key management paradigm. A number of 
business continuity models have been proposed in the literature (Gaddum, 2002; Herbanne 
et al, 2004; Low et al, 2010). Business continuity management mostlyfocuses on minimising 
the business effects of natural or man-made disruption. The framework for business 
continuity management (BCM) can be divided into different evolutionary stages with 
different operating protocols depending on business size, type of industry, location, and 
crisis severity.  This would suggest that there is no single generic business continuity model 
as highlighted by Gaddum (2002).  However, it was observed that most business continuity 
management models could be divided into 3 distinct stages.   

Therefore, to ensure that the organization will be able to continue its operation in 
case of suspension due to the unexpected and critical events, the well-organized 
operational processes under critical circumstances is considered very important and the 
achievement will be reached depending on cooperation of all related internal and external 
personnel (Billsberry, 2004). 

BCM components consist of the followings; 
1. Preparedness Stage: each organization encounters the different risk and risk’s 

impacts. Therefore, the potential risks that may cause some business disruption must be 
assessed and the potential business impacts must be analyzed as well. The importance of 
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each work must also be evaluated because it will affect the priority to recover business 
operation with regard to each work after the occurrence of critical events. 

• Risk identification and Evaluation: Identifying the category and severity of 
potential risks towards the organization  

• Business Impact Analysis: Identifying the effects that organization may encounter 
in case of crisis  (Gaddum,2002; Gibb & Steven, 2006; Low, 2010) 

• BCM strategy Determination: Determining the strategy and resources applied in 
case of crisis, for instance, personnel, Information Technology, data system, constructions, 
location and supplier. (Elliot, 2002; Gaddum, 2002; Gibb & Steven, 2006; Low, 2010; 
Vancoppenolle, 1999) 

• Understanding and Training:  Generating understanding of persons related to 
BCM Strategy and holding the required training based on the targeted plans. (Business 
Continuity Institute, 2002; Castillo, 2004; Gibb & Steven, 2006; Herbane, Elliott, & Swartz, 
2004) 

• Monitoring: Catching up with updated data and appropriateness of BCM Strategy 
as planned for various situations. (Gibb & Steven, 2006) 

2. Implementation Stage: to bring the determined strategy to be a guideline and 
scope for making the operational plan and lead to the implementation. The plan may 
include the work processes to provide services and deliver products to customers, all 
related persons in entire operational processes, and necessary infrastructure and resources 
for the achievement based on the aimed target (Elliot, 2002; Sui Pheng Low, 2010; 
Vancoppenolle, 1999)  

• Transfer risk:  Transferring tasks to operational supporters in order to reduce risk. 
(Castillo, 2004) 

• Coordination and Communication: Coordinating and communicating with related 
persons both inside and outside the organization. (Gibb & Steven, 2006; Herbane, Elliott, & 
Swartz, 2004) 

3. Development Stage: to ensure that all target plans can be really implemented in 
the real situation; therefore, data, information, and plans must be checked to be up-to-date 
and the operational plan must always be efficient.  

• Review and Control:  Review actual operation in comparison with targeted plan 
as well as outcomes of various operations. (Gibb & Steven, 2006) 

• Development:  Making the development and future plans based on under-crisis 
operational evaluation results. (Gibb & Steven, 2006; Herbane, Elliott, & Swartz, 2004)  

However, a literature of the BCM field is not sufficient to understand how firms 
would develop, implement and control business continuity.  There are similarities between 
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BCM and humanitarian logistics albeit on a different scale. It was therefore necessary to 
better understand the linkages between BCM and humanitarian logistics. 

The purpose of humanitarian logistics is to be able to provide aid to affected areas 
and there exist humanitarian logistics deployment models which could also be of reference 
to BMC model development. Traditionally humanitarian logistics can be divided into 3 
different stages: 

1. The pre-crisis or preparedness stage, which requires well-organised preparation 
in terms of assistance, public utility, and cooperation for potential crisis. 

1.1. Existing problems analysis: Analyzing the cause of effects to sufferers, 
for instance, vehicles, routes, donation and assistance distribution; including various required 
systems. (Kovács, 2007; Hwang, 1999; De Silva, 2001) 

1.2. Planning of inter-cooperation among various divisions: Making the 
co-operational plans among related divisions in charge of providing the assistance to the 
sufferers in terms of responsibilities and relevant system. (Kaatrud, 2003; Tomasini, 2004) 

1.3. Evaluation Plan: Making the evaluation plan before disaster happens. 
(Barbarosoglu, 2002; Kovács, 2007; Hwang, 1999) and preparing the essential resources such 
as doctor, medicine, food, drinking water, and temporary shelter. (Dignan, 2005; Murray, 
2005) 

1.4. Information System: Managing information for the sufferer in need. 
(Long, 1997) and Managing goods procurement to assist sufferers systematically and 
promptly. (DeJohn, 2005; de Silva, 2001) 

2. The under-crisis stage, which requires the most urgent assistance to the sufferers. 
2.1. Response of Demand:  Managing the assistance in terms of time, 

location, and the required quantity of commodity. (Beamon, 2004; Murray, 2005; Long, 1997) 
2.2. Supply Management: Checking the quality and safety of supplies 

donated to the sufferers. (Chomolier, 2003; Murray, 2005) 
2.3. Transportation Management: Managing the commodity delivery to the 

sufferers in terms of vehicle, fuel, route, and transporter. (Garry, 2005; Leonard, 2005; 
Sullivan, 2005) and Packing the food and necessary commodity by using preventive and 
convenient packages for the sufferers. (Long & Wood, 1995) 

3. The post-crisis stage, which requires the review of past crisis, the planned 
corrective actions, and the future operational plan in case of crisis reoccurrence. 

3.1. Past Crisis Review: Analyzing the cause and problem of operation arising 
during the crisis period . (Thomas, 2003) 

3.2. Future Plan Determination: Making the operational future plan by 
considering the past crisis. (Thomas, 2003)  
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It was interesting to note that there exist many similarities between the existing BCM 
and humanitarian logistics models and a combination of both fields could provide a more 
comprehensive framework when dealing with disruptions.  Table 3 highlights common areas 
between BCM and humanitarian as well as identify components specific to each field. 

These differences occur because of the difference in application scope.  BCM will 
focus on how firms will be able to maintain their business activities in time of crisis while 
humanitarian emphasise a more macro-picture of the situation. 

 
Table 3: Combining BCM & Humanitarian logistics models 
 

Stage Component Description Combine Models 
Preparedness Identification and 

analysis of 
potential risks  

Identifying and analysing the 
potential risk format and severity 
of the event that may affect 
personnel and organization  

Business Continuity 
Model   

Impact Analysis Identifying the potential effects in 
case of crisis in terms of operation, 
personnel, and property  

Business Continuity 
Model  and 
Humanitarian 
Logistics Model 

Determiningstrategy Determining required strategies 
and resources in case of crisis, for 
instance, documents and 
equipment removal before crisis 
occurrence, under-crisis operation, 
and restoration 
 

Business Continuity 
Model  and 
Humanitarian 
Logistics Model 

Planning of inter-
cooperation 
between related 
divisions and 
personnel   

Making plans between related 
divisions both inside and outside 
the organization to mutually take 
systematic actions  

Humanitarian 
Logistics Model 

Understanding and 
Training 

Making good understanding of 
related persons both inside and 
outside the organization with 
regard to various strategies and 
holding the training and rehearsal 
for consistent understanding  

Business Continuity 
Model   
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Stage Component Description Combine Models 
Monitoring Updating the information and 

strategy suitable for changing 
situations  

Business Continuity 
Model   

Implementation Analysis and 
evaluation of 
customers’ 
demand  

Analysing requirement of 
customers for place and time of 
delivery that may vary  

Humanitarian 
Logistics Model 

Transfer risk Transferring tasks to operational 
supporter in order to reduce the 
risk   

Business Continuity 
Model   

Coordination and 
Communication 

Coordinating and communicating 
with related persons both inside 
and outside the organization 

Business Continuity 
Model   

Development Reviewand Control Searching for existing problems 
causes in the operation and 
comparing the actual operation 
with the targeted plan as well as 
various operation results  

Business Continuity 
Model and 
Humanitarian 
Logistics Model 

Development Making the development and 
future plans based on under-crisis 
operational evaluation results. 

Business Continuity 
Model  and 
Humanitarian 
Logistics Model 

Source: The Authors, 2012 
 

It can be concluded from the table above that Business Continuity Management 
(BCM) still incompletes to cover some aspects of Humanitarian Logistics Model. To maintain 
business continuity, an accuracy of analyzing and estimating consumer/customer demand is 
significantly important during a crisis situation (Beamon, 2004). However, without suppliers’ 
cooperation, although everything is carefully planned, it may not be practical. Moreover, 
consumer/customer demand is vary in different situations. If the historical figures of 
consumer/customer demand for a normal situation are used to forecast consumer/customer 
demand during the crisis, some items might be enough to serve the needs but some may 
not. This will cause the business discontinuity to response to the market. 
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Research Methodology 
This study used an exploratory research method by implementing a case study of a 

modern trade retailer. The data was collected by in-depth-interviews with executives who 
responsible for corporate risk management and those who responsible for corporate 
decision making during the flood crisis in 2011. 
 The purpose of the case study is to try to understand the actions of the flood 
affected firm in implementing their BCM. Yin (1994) suggested the following framework for 
case study research, the basis of which is a matter of knowledge acquisition and 
accumulation through the observation of real events. The key question was on how the 
local retailer was able to implement its BCM strategy during the 2011 flood crisis.  This 
retailer has a national network with over 6,000 stores around the country. 
 

Findings 
The BCM model utilized by the observed modern trade retailer does follow the 

generic framework of: Preparedness; Implementation and Development.  Hereunder, are the 
details for each BCM stages: 

Preparedness 
This modern trade retailer has given considerable thoughts to risk management 

approaches in order to secure their business continuity.  These assessed risks were not just 
based on natural or man-made disruption but also on their location.  The respondent 
basically used the traditional quantitative analysis to measure the level of risk exposure (R) 
from the calculation of two dimensions: risk probability (P) and impact of risk (I); by using an 
equation of R = P x I (Waters, 2007).  This approach enabled the retailer to have an initial 
grasp of the risk issues at stake that will impact their business continuity.According to the 
retailer, three main risk dimensions are considered in their BCM model.  These dimensions 
are: Natural Disasters, Riots and Economic Crisis.  It is interesting to note that natural 
disasters and riots share the same level of impact while the economic crisis has the highest 
level of impact.  It is possible that because of the events that has occurred in Thailand, over 
the 5 past years, riots and natural disasters have a not so dissimilar impact on the business 
of this retailer.  However, the economic crisis is still considered the highest risk dimension 
even though probably almost impossible to mitigate.However, the 2011 floods level 
represented a new challenges as the retailer’s traditional flood related BCM model focused 
only on certain locations that were usually affected by floods on a yearly basis.  This meant 
that for flood risk, the retailer had a “single impact” BCM model.  This meant that the flood 
impact was usually limited to one store in a particular location.  The “single impact” BCM 
could not handle the 2011 floods due to its higher level of impact, not just on the retailer’s 
stores but also on its suppliers and network access.  The retailer had to redefine its flood 
BCM to respond to “multiple impact”.This was done through the development of a 3 
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dimension preparedness plan that focused store, supply and staff management as described 
in table 4 hereunder. Each dimension had their respective BCM sub-plans aligned with the 
overall preparedness plan of the retailer. 
 
Table 4: Preparedness sub-plans 
 

Store Management Supply Management Staff Management 
• FacilityManagement • Basic Necessities 

o Dry Foodstuff 
o Temperature 

controlled items 

• Drivers 
• Warehouse operatives 
• Cashiers 
• Suppliers’ staff 

Source: The Authors 
 

The management of the retailer also established a central risk management unit that 
included all the related business functions.  This was done to improve internal 
communication and coordination in time of crisis for its nationwide network.  Figure 1 
illustrates the given structure on how risk is managed in the firm. 
 

 
Figure 1: Risk management structure 
Source: The Authors 
 

The Central Risk Management Unit (CRMU) also has the duty to coordinate with 
related local and national agencies as well as key suppliers.  As an example, fuel delivery to 
distribution centres will need to be done within a 30 minute window, in case of 
emergencies, from neighbouring fuel stations.  Yearly drills are conducted to validate the 
said fuel supply agreement. 
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 Implementation 
 The 2011 Thai floods created havoc on the retailer’s supply chain, not only because 

it was the worse situation in 50 years but also because of consumers’ panic.  This 
consumers’ panic created a massive “bullwhip effect” that increased demand to more than 
10 times the actual demand.  Suppliers could not keep up with the surge in demand as they 
did not have the necessary contingency plans in place.  The impact of the floods can be 
understood based on 3 key performance dimensions 
• Inventory Level: The retailer found itself in a stock-out situation due to the surge in 

demand and the reduced delivery capability of the retailer’s suppliers. 
• On-Time Delivery:During normal time, the actual on-time delivery was assessed at 

95% but during the flood crisis this KPI was reduced to 85%. 
• On-shelf product mix availability: Challenging as product mix requirement varied 

depending on the flooding stages from before the flood, during the flood and after the 
flood. 

In order to maintain business continuity, the retailer had to work in an even higher level 
of collaboration with its logistics service providers.  The CRMU has had to manage its daily 
operational plan in coordination with local and national agencies with the support of its 
logistics service provider.  Information was updated on a real time basis. 
 

  Development 
After the flood water has receded, the retailer discovered that over 830 stores were 

damaged from a total of 6,500 stores.  Luckily, because of its “single impact” BCM each 
individual stores were able to initiate their own recovery procedures.  This enabled the 830 
stores to return relatively rapidly into the retailer’s national network. 

The assessment of the retailer’s existing BCM showed that even though the retailer 
had a clearly defined BCM model, the impact of the floods was a lot higher than expected.  
Resources were therefore not sufficient to mitigate, support relief and accelerate recovery of 
the retailer’s national store network. Table 5 provides further insights on the 
implementation level for each BCM components. 

It was observed that the weakest level in terms of BCM implementation were the 
impact analysis and the analysis of customers’ demand.  This directly affected the capability 
of the retailer’s BCM model as the overall performance was dependent upon its weakest 
level.  This case study is consistent with general supply chain theory where the overall 
performance of the supply chain is dependent upon its weakest link. 
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Table 5: BCM implementation level 
 

Stage Component Implementation 
Implementation level 
High Medium Low 

Preparedness Identification and 
Analysis of potential risks  

� �   

Impact Analysis �   � 
Determiningstrategy �  �  
Planning of inter-
cooperation between 
related divisions and 
personnel   

� �   

Understanding and 
Training 

� �   

Monitoring �  �  
Implementation Analysis and evaluation 

of customers’ demand  
�   � 

Transfer risk �  �  
Coordination and 
Communication 

�  �  

Development Reviewand Control � �   
Development � �   

Source: The Authors, 2012 
 

Results and Discussion 
 The findings of this study showed that even the modern trade retailer, used as a 
case study in this study, has implemented Business Continuity Management concept right 
from Preparedness Implementation and Development, they still could not operate 
continuously during the flood crisis because of the differences between the expected and 
actual situation. The preparation plan was not fully implemented. The determining strategy 
was not able to generate effectively. These caused a lot of negative impacts to this 
organization. Even the company could evacuate all resources and equipment needed to its 
new locations before facing directly with this incident, it still could not completely maintain 
its operation. 
 In addition, issues about customers’ demand analysis and evaluation are very 
important especially for a modern trade retailer. During a crisis situation, there is a higher 
demand for some particular products, like drinking water, instant noodles, etc., as well as a 
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change of consumers’ accessibility to store locations because of the evacuation. According 
to the change of consumer demand conditions (product categories, place accessibility and 
time-needed preferences) during the crisis situation, the company’s distribution strategy 
need to be changed also. As a modern trade retailer, to be more effective to response to 
the crisis situation, this company has given more importance and improved its business 
continuity management strategy. 
 
Summary 
 In order to collect insight data, this study used only a qualitative method. A future 
research should expand the research methodology to a quantitative research to study an 
overall nature of modern trade retailers. 

In addition, after the floods, the Thai Government took the initiative to establish a 
strategic committee for water resources management (SCWRM) but currently the guidelines 
for flood prevention are still fuzzy.  This will requires companies to even focus more on the 
BCM models in order to mitigate any risk that may arise from new floods in the coming years 
in Thailand. 

Since the retailer does not know how the national flood prevention plan is going to 
be implemented it will have to rely on its BCM model.  A combination of “single impact” 
and “multiple impacts” plans will have to be developed based on the lessons learned from 
the 2011 flood crisis. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใช้วิธี
วิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสด ซ่ึงได้ทําการศึกษาจากโดยใช้ข้อมูลงบกระแสเงินสดจาก เวปไซด์ และ
ฐานข้อมูล SETSMART  ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะใช้
การวิเคราะห์เพียง 63 บริษัทจากท้ังหมด 66 บริษัท เนื่องจากมี 3 บริษัท คือ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถ
นํามาวิเคราะห์ได้เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในเวปไซด์ และฐานข้อมูล SETSMART  การวิเคราะห์
ข้อมูลได้มีการใช้วิธีอัตราส่วนจากงบกระแสเงินสดจํานวน 7 อัตราส่วน   จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า บริษัท
ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณภาพกําไร ซ่ึงไม่มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ท่ี
สามารถเปลี่ยนกําไรของตนเอง ให้กลายเป็นกระแสเงินสด ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะทุกบริษัทไม่สามารถ
สร้างกระแสเงินสดท่ีมีค่าผลการวิเคราะห์อัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมครบท้ัง 7 อัตราส่วน  สําหรับ
บริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่ามาตรฐาน 6  อัตราส่วนมีเพียงบริษัทเดียว ส่วนบริษัทท่ีไม่มีค่าอัตราส่วน สูง
กว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเลยมีถึง 8 บริษัท อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้ว่า  กําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในภาพรวมนั้น เป็นกําไรท่ีมีคุณภาพซ่ึงต้องทําการศึกษาต่อไป 

คําสําคัญ: การวิเคราะห์คุณภาพกําไร, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research on Earning Quality Analysis of Listed Firms in The 

Market for Alternative Investment (MAI) was to study the ratio of cash flow statement from 
website and database from SETSMART of MAI in 2010. Only 63 from 66 firms  excepting the 
3 companies Thanamitre Factoring PLC, Simat Technology PLC, and Steel Intertech PLC. 
which did not disclose their database on the webside and SETSMART are the population of 
the research. This research was using the ratio of cash flow statement as experimental 
methodology. The result found that list firms in MAI was unable to change the accrual profit 
to cash flow perfectly. They are unable to build the ratio of cash flow better than the 
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industrial average ratio. Only Halcyon Technology PLC. that could accomplish the 6 ratios 
and 8 of those firms failed and lost. The result of this research was not concluded and must 
be carried on for future study. 

Keywords: Earning Quality Analysis, The Market for Alternative Investment (MAI) 
 

 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ  ย่อมเป็นท่ีเข้าใจตรงกันว่า  การสร้างกําไรถือเป็นเป้าหมายหนึ่ง

ถึงแม้ว่าจะมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดข้ึนแต่ก็มิได้หมายความว่า ธุรกิจจะไม่ให้ความสําคัญกับการสร้างกําไร  เพราะ
ถึงอย่างไรก็ตาม การวัดความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร  “กําไร”  ก็เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผล
การทํางานดังกล่าว และจากกรณีของ บริษัท เอนรอน คอร์ปเปอร์เรชั่น  ท่ีมีการตกแต่งตัวเลขในรายงาน
ทางการเงินเพ่ือให้แสดงกําไรสูงเกินปกตินั้น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการท่ี บุคคลหลายฝ่ายไม่ได้ให้ความ
สนใจในคุณภาพกําไรของภาคธุรกิจ  ดังนั้นองค์การภาคธุรกิจจึงให้ความสนใจต่อการรายงานทางการเงินท่ี
จะต้องสะท้อนความเป็น ธรรมาภิบาล ขององค์การ  เพ่ือให้บุคคลท่ีจะใช้รายงานทางการเงินมีความม่ันใจได้
ต่อรายงานท่ีองค์การภาคธุรกิจได้นําเสนอ  ปัจจุบันบุคคลท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่ายควรจะให้ความสําคัญต่อ
คุณภาพของกําไร โดยความเชื่อท่ีว่ากิจการท่ีมีคุณภาพของกําไรสูงย่อมมีความเสี่ยงตํ่ากว่ากิจการท่ีมีคุณภาพ
ของกําไรตํ่า 

และนับต้ังแต่ประเทศไทยก่อต้ังตลาดหลักทรัพย์แห่งท่ีสองข้ึนมาหรือท่ีเรียกกันว่า ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) โดยต้องการให้เป็นช่องทางในการระดมทุนจาก
บุคคลท่ัวไปสําหรับกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มอี (SMEs) ซ่ึงท่ีผ่านมากิจการของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม 
เอสเอ็มอี (SMEs) ด้วยเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ท่ีเกิดควบคู่กับการสะท้อนข้อมูลของการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจก็คือการ ตกแต่งตัวเลขในรายงานทางการเงินเพ่ือให้สะท้อนข้อมูลท่ีดูดีกว่าท่ีควรจะเป็น 
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ควรท่ีจะให้ความใส่ใจเก่ียวกับการรายงานตัวเลขในงบการเงินท่ีไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วก็จะอาศัยช่องว่างของมาตรฐานการบัญชีเป็นเครื่องมือในการตกแต่ง  ซ่ึงก็ไม่
ต่างจากการท่ีกฏหมายมีช่องว่าง และในขณะเดียวกัน นักลงทุนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียก็ควรใส่ใจเก่ียวกับรูปแบบ 
วิธีการ หรือกระบวนการ ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์กําไรว่ามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ เม่ือเป็นเช่นนี้แล้วคุณภาพ
ของกําไรในการดําเนินธุรกิจย่อมเป็นสิ่งท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องควรให้ความใส่ใจ เพ่ือให้ปัญหาในเรื่องของ
ความไม่น่าเชื่อถือของกําไรนั้นได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากข้ึน 
 จากคํากล่าวของ อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า “งบการเงินท่ีมีคุณภาพจะต้อง
สะท้อนถึงความเป็นจริงโดยไม่มีการใช้กลยุทธ์ทางการบัญชีหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวเพ่ือให้
มีผลกระทบต่องบการเงินจนทําให้แสดงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งกว่าความเป็นจริง” นั่นแสดงให้เห็นถึง
ความตรงไปตรงมาในการนําเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้งบการเงินและยังถือเป็นความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสด  
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ข้อสมมติฐานของงานวิจัย 
กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นกําไรท่ีมีคุณภาพ

จากการวิเคราะห์ด้วยอัตราส่วนงบกระแสเงินสด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ได้ทําการศึกษาข้อมูลเพ่ือทําการวิเคราะห์คุณภาพกําไรจากฐานข้อมูล SETSMART และในเวปไซด์
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงจะใช้การวิเคราะห์ จํานวน 63 
บริษัท  

 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 The Financial Accountings Standard Board (FASB)  อ้างถึงใน วรศักด์ิ  ทุมมานนท์  (2543) ได้
ให้คํานิยามของคุณภาพกําไรไว้ว่า หมายถึง กําไรท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
เงินสดท่ีเพียงพอต่อการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ท่ีเสื่อมค่าได้และเป็นกําไรท่ีมาจากรายได้ท่ีเกิดข้ึนประจํา รวมท้ัง
กิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดกําไร ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

Stickney (1996) อ้างถึงใน วรศักด์ิ  ทุมมานนท์  (2543) ได้ให้คํานิยามของคุณภาพกําไรไว้ว่า 
หมายถึง ความสามารถของกําไรในการสะท้อนกระแสเงินสดท่ีอยู่เบ้ืองหลังการเกิดกําไร ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า 
นอกเหนือจากการท่ีกิจการจะเลือกรับเอาหลักการบัญชีใดไปใช้แล้ว (เช่น การรับรู้รายได้ในแต่ละงวดเวลา) 
การประยุกต์หลักการบัญชี (เช่น อายุการใช้งานของโรงงานและเครื่องจักร) ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในการกําหนดช่วงเวลาของการเกิดค่าใช้จ่าย (เช่น การซ่อมบํารุง การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา) 
ล้วนมีส่วนสําคัญในการกําหนดคุณภาพกําไรด้วยกันท้ังสิ้น  กล่าวคือ ยิ่งกําไรของกิจการด้อยคุณภาพมาก
เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงท่ีกิจการจะปรับแต่งตัวเลขกําไร ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนเกิดความหลงผิด 

วรศักด์ิ  ทุมมานนท์ (2543) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน น่าจะเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีช่วยขจัดการบิดเบือนอันเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบกําไรของแต่ละกิจการท่ีคํานวณข้ึนโดยการใช้
นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน  อัตราส่วนท่ีได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพกําไรในครั้งนี้ได้แก่ 
  

1. ความพอเพียงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash flow Adequacy) 
 

                       กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
             เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน + สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึน + เงินปันผลจ่าย + การจ่ายคืนหนี้สิน 
 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการเนินงาน (Operating Cash Index)   
 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 
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3.  ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสด 
 (Depreciation / amortization Impact ratio) 

 
                    ค่าเสื่อมราคา 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
  

4. อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) 
 

                                                       เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
           ค่าเสื่อมราคา + เงินรับจากการขายสินทรัพย์ 
 

5. เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเม่ือเทียบกับแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสด 
(Capital Investment per dollar of cash) 
 

                       เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
             รวมแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสด (กระแสเงินสดแต่ละแหล่ง) 
 

6. ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) 
 
                                    กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 
         ดอกเบ้ียจ่ายเป็นเงินสดระหว่างปี 
 

7. อัตราผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) 
 

                                    กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 
      สินทรัพย์รวม (ถัวเฉลี่ย) 
 

ภูริษา    พงษ์ไทกุล (2553)  ได้ศึกษาความสามารถของกําไรสุทธิและองค์ประกอบของกําไรสุทธิท่ีใช้
อธิบายกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
การศึกษานี้ได้ใช้ตัวแบบของ Barth Cram และ Nelson (2001)  เพ่ือศึกษาความสามารถของกําไรสุทธิและ
องค์ประกอบของกําไรสุทธิในการอธิบายกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์    เอ็ม เอ ไอ  ซ่ึงได้เก็บข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2549  ถึง  พ.ศ. 
2551  พบว่า กําไรสุทธิโดยไม่แยกองค์ประกอบ  การแยกกําไรสุทธิเป็นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและ
รายการคงค้าง  และการแยกกําไรสุทธิเป็นกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและแต่ละองค์ประกอบของ
รายการคงค้าง  ซ่ึงประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การค้า  การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ   การ
เปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้การค้า  ค่าเสื่อมราคา  ค่าตัดจําหน่ายและรายการคงค้างอ่ืนๆ สามารถอธิบายกระแส
เงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตได้ในบางช่วงเวลาเท่านั้น  เม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบของกําไรสุทธิ
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พบว่ามีเพียงบางองค์ประกอบของกําไรสุทธิเท่านั้นท่ีสามารถใช้อธิบายกระแสเงินสดจากการดําเนินงานใน
อนาคต ได้แก่  รายการคงค้าง  ค่าเสื่อมราคา  และรายการคงค้างอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคต  ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงิน
ควรพิจารณาปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ร่วมด้วย 

ฐิติมา   ขําปลื้มจิต (2553)  ได้ทําการศึกษาคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจํานวน 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์  และ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการ  จํานวนท้ังสิ้น 50 บริษัท ซ่ึงได้เก็บข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล 
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้วิธีคงค้างจากการดําเนินงานสุทธิ
รวม การวัดความแปรปรวนและความเสี่ยง และวิธีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซ่ึงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาคุณภาพกําไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจํานวน 3 ธุรกิจดังท่ีกล่าว
มาและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพกําไรในแต่ละวิธี  ผลการศึกษาวิเคราะห์คุณภาพกําไรของ
บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท้ัง 3 ธุรกิจ  สามารถสรุป
ได้ดังนี้   56  วิธีการวัดความแปรปรวนและความเสี่ยง บริษัทส่วนใหญ่มีผลคุณภาพกําไรสูง คิดเป็นร้อยละ 86  
วิธีดัชนีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานบริษัทส่วนใหญ่มีผลคุณภาพกําไรตํ่าคิดเป็นร้อยละ 82  สําหรับการ
เปรียบเทียบคุณภาพกําไรใน 3 กลุ่มธุรกิจพบว่ากลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการให้ผลคุณภาพกําไรสูง
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.14  ธุรกิจพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 51.28 และกลุ่มธุรกิจสื่อสารและใปสิ่งพิมพ์  คิดเป็น
ร้อยละ43.48  ตามลําดับ  

วริศรา    ดวงตาน้อย (2549)  ได้ศึกษาคุณภาพกําไรโดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากรายงานผู้สอบ
บัญชีและรายงานประจําปี ในปี 2546 – 2547  รวมถึงรายงานประจําปีสําหรับไตรมาสท่ี 1 และ 2สําหรับปี 
2548 และตําราทางวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิเคราะห์คุณภาพ
กําไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษาได้ทําการ
แบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจถ่านหิน  กลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจน้ํามัน
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุดเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มจํานวน 1 
บริษัท  หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพกําไร คือ พิจารณาความถูกต้องของการแสดงมูลค่าจากงบ
การเงินในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน การประเมินผลกระทบของนโยบายการบัญชี 
การประเมินฝ่ายบริหาร วัดความแปรปรวนและความเสี่ยง และใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสด   
สําหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพกําไรจากการวิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสดสรุปได้ดังนี้  บริษัท บ้าน
ปูจํากัด (มหาชน) มีกําไรท่ีมีคุณภาพ   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกําไรท่ีมีคุณภาพ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  พบว่า ตัวเลขกําไรอาจจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนได้  บริษัท 
จัดการทรัพยากรน้ํา จํากัด (มหาชน)  มีกําไรท่ีมีคุณภาพ  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูลจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ จํานวน 63 บริษัทเท่านั้น
ส่วนอีก 3 บริษัท คือ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท สตีล อินเตอร์เทค จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้เนื่องจากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ไว้ใน ฐานข้อมูล SETSMART และในเวปไซด์ โดยจะนําเอาข้อมูลจากฐานข้อมูล มาทดสอบคุณภาพกําไรโดยใช้
วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ตามอัตราส่วนท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น 

หลังจากคํานวณตามอัตราส่วนแล้ว ก็จะนําไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  วิธีการเปรียบเทียบแบบนี้นั้น พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล 
(2550) ได้กล่าวไว้ว่า การเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพ่ือจะได้พิจารณาว่า มี
ความแตกต่างจากธุรกิจประเภทเดียวกันมากน้อยเพียงใด จะได้ไม่เกิดการเสียเปรียบคู่แข่งและเป็นผลเสียได้ 
และท้ังได้กล่าวอีกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเป็นตัวเลขอ้างอิงท่ีดี สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขท่ีได้จากธุรกิจท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน    

จากวิธีการดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นต้องคํานวณหาค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซ่ึง พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล 
(2550) ได้ให้แนวทางไว้ว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น ได้มาจากการนําเอาทุกบริษัทในอุตสาหกรรมมา
คํานวณ ซ่ึงมีตั้งแต่ค่าท่ีดีท่ีสุดจนถึงค่าท่ีแย่ท่ีสุด เพราะฉะนั้นจากคํากล่าวข้างต้นสามารถใช้วิธีการทางสถิติเข้า
มาช่วยในการสร้างอัตราส่วน โดยวิธีการทางสถิติท่ีนํามาใช้คือ การคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซ่ึงเป็นการวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางวิธีหนึ่ง 

กัลยา  วานิชย์บัญชา (2553) ได้กล่าวว่า การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นการคํานวณค่ากลางของ
ข้อมูลเชิงปริมาณว่าอยู่ท่ีใด ซ่ึงสามารถใช้ค่ากลางบอกลักษณะของข้อมูล สําหรับค่าเฉลี่ยถือเป็นค่ากลางของ
ข้อมูลแบบหนึ่งสามารถใช้ค่าเฉลี่ยมาเป็นตัวแทนของข้อมูลท่ีนํามาคํานวณ โดยค่าเฉลี่ยท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสําหรับข้อมูลท่ีไม่ได้จัดกลุ่มและค่าเฉลี่ยเลข
คณิตสําหรับข้อมูลท่ีจัดกลุ่ม สําหรับกรณีท่ีเหมาะสมสําหรับการคํานวณหาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก็คือค่าเฉลี่ย
เลขคณิตสําหรับข้อมูลท่ีไม่ได้จัดกลุ่ม โดยมีวิธีการดังนี้ 

 
กําหนดให้  

X แทนค่าของข้อมูลในแต่ละตัว 
µ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตประชากร 
โดยท่ี N แทนของขนาดประชากร 

 

                             

 
   

 จากวิธีการดังกล่าวสามารถนํามาสร้างเป็นอัตราส่วนค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม  ได้ดังนี้ 
 
          ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม  =               ผลรวมของค่าอัตราส่วนของทุกบริษัท  
                                                       จํานวนบริษัทท่ีนํามาคํานวณหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพกําไรนั้น ได้ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบกระแส
เงินสดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือจะทําการสรุปหาคุณภาพกําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ในภาพรวมของตลาด โดยผลการวิเคราะห์อัตราส่วนจํานวน 7 
อัตราส่วนได้ผลดังต่อไปนี้ 

1. อัตราส่วนวิเคราะห์ความพอเพียงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash Flow Adequacy)
อัตราส่วนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีบริษัทสามารถจะนําเงินสดไปหมุนใช้  เช่นลงทุนเพ่ิมในสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน   ซ้ือหรือผลิตสินค้าคงเพ่ิม  จ่ายปันผล  และการชําระหนี้สิน  ซ่ึงรายการเหล่านี้ถือเป็นภาระท่ี
ต่อเนื่องของกิจการ และกิจการจําเป็นต้องรับผิดชอบ จากผลการวิจัยพบว่า  ค่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม
โดยรวมของอัตราส่วนคงค้างในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 0.99 ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็น
บริษัทท่ีกําไรมีคุณภาพและสามารถจ่ายชําระภาระท่ีต่อเนื่องของกิจการได้  สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 13 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 20.63 

2. ดัชนีกระแสเงินสดจากการเนินงาน (Operating Cash Index) อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงการ
เปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานและกําไรสุทธิ ซ่ึงกําไรสุทธินั้นถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน
ของดัชนีในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 0.62 ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไรมีคุณภาพ
และยังสามารถสะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในจํานวนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 37 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
58.73 

3. อัตราส่วนผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายท่ีมีต่อกระแสเงินสด 
(Depreciation / amortization Impact ratio) อัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบรายการกลุ่มค่าใช้จ่ายท่ีไม่
เป็นตัวเงินและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน โดยรายการในกลุ่มดังกล่าวมีผลกระทบต่อกําไรสุทธิใน
ระบบเกณฑ์คงค้างเพราะ เป็นรายการท่ีนําไปปรับกําไรสุทธิให้เป็นกําไรในเกณฑ์เงินสด  ค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนนี้ ในตลาด เอ็ม เอ ไอ มีค่าเท่ากับ 0.37 ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไรมี
คุณภาพและยังสามารถสะท้อนความสามารถในการนํากระแสเงินสดไปจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นตัวเงิน สําหรับ
บริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 21 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 33.33 

4. อัตราส่วนการลงทุนต่อ (Reinvestment ratio) เป็นอัตราส่วนท่ีต้องการเปรียบเทียบระหว่าง
มูลค่าของการขายสินทรัพย์ท่ีได้ในรูปของเงินสด และ เงินสดท่ีลงทุนในการซ้ือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซ่ึง
ตามปกติหากกิจการเกิดการขายสินทรัพย์เก่าก็อาจจะซ้ือสินทรัพย์ใหม่เข้ามาแทน  สําหรับค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนของดัชนีในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 1.14 ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไร
มีคุณภาพและยังสามารถสะท้อนความสามารถในการนํากระแสเงินสดท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์มาลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 26 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
41.27 

5. เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเม่ือเทียบกับแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสด (Capital Investment 
per dollar of cash) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยเทียบกับ
แหล่งท่ีมาของเงินสดแต่ละแหล่งในกิจการ ซ่ึงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของดัชนีในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 0.19 
ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไรมีคุณภาพและยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
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ความสามารถในการจัดหาสินทรัพย์ถาวรด้วยเงินสดท่ีมีอยู่ในทุกๆกิจกรรม สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 14 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 22.22 

6. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest coverage ratio) เนื่องจากดอกเบ้ียเป็น
ภาระต่อเนื่องท่ีบริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้น อัตราส่วนนี้จึงเป็นอัตราท่ีแสดงให้เห็นถึงการท่ีกิจการสามารถ
นํากระแสเงินสดมาจ่ายดอกเบ้ีย  ซ่ึงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนนี้ในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 30.86 ดังนั้นบริษัทท่ี
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไรมีคุณภาพและยังสามารถสะท้อนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย
โดยใช้กระแสเงินสด สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวนท้ังสิ้น 14 บริษัท คิดเป็น
ร้อยละ 22.22 

7. อัตราส่วนผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดต่อสินทรัพย์รวม (Cash flow return on assets) เป็น
อัตราส่วนท่ีสามารถสะท้อนมูลค่าของเงินสดท่ีแทรกตัวอยู่ในสินทรัพย์รวม ซ่ึงค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนของดัชนี
ในตลาด เอ็ม เอ ไอ เท่ากับ 0.07 ดังนั้นบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่า แสดงว่าเป็นบริษัทท่ีกําไรมีคุณภาพและ
ยังสามารถสะท้อนความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินสด  หากอัตราส่วนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย ยิ่ง
แสดงถึงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดจํานวน
ท้ังสิ้น 35 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 55.56 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยท่ีปรากฏพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างคุณภาพกําไรมาก
นัก  และก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า  กําไรของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ใน
ภาพรวมนั้น เป็นกําไรท่ีมีคุณภาพ หากพิจารณาการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบกระแสเงินสด พบว่า 
ไม่มีบริษัทใดเลยท่ีมีค่าอัตราส่วนเกินค่ามาตรฐานครบทุกอัตราส่วน แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มบริษัทท่ี
น่าสนใจบางกลุ่ม ท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่ามาตรฐานเกินครึ่งหนึ่งนั่นก็คือต้ังแต่ 4 อัตราส่วนข้ึนไปซ่ึงได้แก่ 
บริษัท แฮลเซ่ียน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถึง 6 อัตราส่วน  

สําหรับบริษัทท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 5 อัตราส่วน มีจํานวน 5 บริษัท คือ บริษัท 
บีจีที คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเต
รียล จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

และมีบริษัทจํานวน 10 บริษัท ท่ีมีค่าอัตราส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 4 อัตราส่วน คือ บริษัท 
โกลด์ไฟน์ แมนูแฟคเจอเรอส์ จํากัด (มหาชน)  บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)  บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไพ
ลอน จํากัด (มหาชน)  บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เออาร์ไอพี จํากัด 
(มหาชน) 
  จากประเด็นดังกล่าว  เป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาครั้งต่อไปว่า  เพราะเหตุใดบริษัทเหล่านี้จึงมีค่า
อัตราส่วนท่ีสูงกว่าค่ามาตรฐานเกินครึ่งหนึ่ง  
  การวิจัยครั้งนี้ได้ผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการวิจัยของ วริศรา    ดวงตาน้อย (2549)ท่ี
ได้ ศึกษาวิเคราะห์คุณภาพกําไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
การศึกษาได้ทําการแบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 4 กลุ่มและเลือกบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุดเป็นตัวแทนของ
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แต่ละกลุ่มจํานวน 1 บริษัท ซ่ึงได้นําการวิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแสเงินสดมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์คุณภาพกําไรด้วย   สําหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพกําไรจากการวิเคราะห์อัตราส่วนจากงบกระแส
เงินสดสรุปได้ดังนี้ บริษัท บ้านปูจํากัด (มหาชน) มีกําไรท่ีมีคุณภาพ   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีกําไรท่ีมี
คุณภาพ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  พบว่า ตัวเลขกําไรอาจจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
ในการลงทุนได้  บริษัท จัดการทรัพยากรน้ํา จํากัด (มหาชน)  มีกําไรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงก็ยังไม่สามารถสรุปผลใน
ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจได้ว่ากําไรมีคุณภาพหรือไม่  
 สําหรับคําจํากัดความของ “คุณภาพกําไร” ท่ี FASB ได้ให้คํานิยามไว้ว่า หมายถึง กําไรท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดท่ีเพียงพอต่อการเปลี่ยนแทนสินทรัพย์ท่ีเสื่อมค่าได้และ
เป็นกําไรท่ีมาจากรายได้ท่ีเกิดข้ึนประจํา รวมท้ังกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดกําไร ได้ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว จากคํานิยามนี้หากนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีพบในการวิจัยครั้งนี้ คือ ไม่มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ท่ีสามารถเปลี่ยนกําไรของตนเอง ให้กลายเป็นกระแสเงินสด ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะทุก
บริษัทไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดท่ีมีค่าผลการวิเคราะห์อัตราส่วนสูงกว่าค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมครบท้ัง 7 
อัตราส่วน   
 
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ 
 บริษัทจดทะเบียนควรให้ความสําคัญกับการให้ความน่าเชื่อถือโดยพยายามสร้างสภาพคล่องทางด้าน
กระแสเงินสด เพ่ือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

ยางพาราเป็นพืชยืนต้นเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทสําคัญต่อเกษตรกรไทยและมีพ้ืนท่ีปลูกกระจายอย่าง
กว้างขวางในท่ัวทุกภาคของประเทศ มีเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานในอุตสาหกรรมยางพารา นักธุรกิจ
อุตสาหกรรมยางพารา และพนักงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา กระจายอยู่ในทุกภาคของ
ประเทศไทย การพัฒนาด้านการปลูกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงก่อให้เกิดการกระจายรายได้และ
สร้างความม่ันคงให้เกษตรกร และเนื่องจากยางพาราเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตเกือบตลอดปี การสร้างความม่ันคงใน
ด้านการผลิตยางพาราจะเป็นการสร้างความม่ันคงทางสังคมของประเทศ สร้างความม่ันคงต่อสถาบัน
ครอบครัว และสังคมในชนบท และการปลูกยางพารายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะการปลูกยางพาราเป็น
สร้างพ้ืนท่ีสีเขียว รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของยางพาราและกําหนดเป้าหมายการพัฒนายางพาราใน
มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เพ่ือยกระดับรายได้และความม่ันคงให้แก่เกษตรกรในแหล่ง
ปลูกยางใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 จํานวน 1 ล้านไร่โดยปลูกในภาคเหนือร้อยละ 30 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 70 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจแบบ Non-probability Sampling เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบ Purposive Sampling จากเกษตรกรชาวสวนยางพาราประมาณ 300 ครอบครัวใน
จังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและพ้ืนท่ีกรีดยางพาราในระดับสูงสุด โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาในภาคเหนือ และจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอุดรธานี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์ยางพาราและข้อมูลผลผลิตของ
สายพันธุ์ยางพาราท่ีเกษตรกรปลูก รวมท้ังข้อมูลด้านผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับ 

การพัฒนาด้านการปลูกยางพาราและผลผลิตด้านยางพาราสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้และ
สร้างความม่ันคงให้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-50,000 บาท ร้อยละ 97 
ของกลุ่มตัวอย่างปลูกพันธุ์ยางพารา RRIM 600 และ RRIT 251 และร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างได้ผลผลิต
ยางพารา 150-350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการปลูกยางพาราช่วยสร้างความม่ันคงใน
สถาบันครอบครัวของเกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คําสําคัญ: สายพันธุ์ยางพารา, ผลผลิตยางพารา, ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ABSTRACT 
Natural rubber is the agricultural and industrial economic products highly important 

to local rubber plantation farmers in Thailand as the rubber plantations are largely located 
in all regions in Thailand, involving rubber plantation farmers, skilled labor, businessmen and 
traders, government agencies, and employees participating in the rubber industry.  The 
developments in rubber products and rubber industry will create the income distribution 
and strong economic foundations for the rubber plantation farmers.  As the rubber trees 
yield the rubber latex almost throughout the year, the stability in the rubber products 
developments will build the stability in the family institution and the rural community.  In 
addition, the rubber plantations are quite friendly to the environment as the green hills and 
forests will be expanded.  In the resolutions of the Cabinet Meeting on 26 May 2546, the 
government has endorsed the implementation in B.E. 2547-2549 of the new rubber planting 
area of 1 million Rais allocated to the Northern region of 30% and the North-Eastern region 
of 70%. 

This is the Non-probability Sampling research with the Purposive Sampling data 
collection through the questionnaires from about 300 rubber plantation farmers in the top 
planting and tapping areas in the Northern region focusing on Chiang Rai and Payao 
provinces,  and North-Eastern region focusing on Bueng Kan and Udon Thani provinces. 

The developments in rubber products and rubber industry unquestionably support 
the income distribution and strong economic foundations for the rubber plantation farmers 
in the North and North-Eastern regions.  From the sample, 75% of the rubber plantation 
farmers earn the averaged monthly income of THB 10,000-50,000; 97% of the rubber farmers 
grow the RRIM 600 and RRIT 251 rubber clones; and 60% of the rubber plantations produce 
the latex yields of 150-350 kilograms per Rai annually.  The outcome of this research 
indicates that the rubber plantations build strong foundation of family institution among the 
rubber farmers in the Northern and North-Eastern regions. 

Keywords: Rubber Clones, Latex Yields, Northern and North-Eastern Regions. 
 
บทนํา 

 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมท่ีจังหวัดภูเก็ตเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 อนุมัติให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลให้จํากัดการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใหม่ในแต่ละปี
เท่ากับพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีลดลงในแหล่งปลูกยางเดิมและไม่ให้ปลูกยางใหม่ในภาคเหนือ แต่มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 
26 พ.ค. 2546 นี้กําหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพ่ือยกระดับรายได้และ
ความม่ันคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีปลูกยาง 1 ล้านไร่ แบ่งปลูกยางในภาคเหนือ 
3 แสนไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แสนไร่ โดยมีระยะเวลาดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 
(มติคณะรัฐมนตรี 26 พ.ค. 2546) ทําให้ยางพารา (Hevea brasiliensis, Mull. Arg.) มีสภาพเป็นพืชยืนต้น
เศรษฐกิจท่ีมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและมีพ้ืนท่ีปลูกกระจายอย่างกว้างขวาง
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ในท่ัวทุกภาคของประเทศ และมีเกษตรกรชาวสวนยาง แรงงานในอุตสาหกรรมยางพารา นักธุรกิจ
อุตสาหกรรมยางพารา และ พนักงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา ไม่ตํ่ากว่า 6 ล้านคน 
กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย การพัฒนาด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราจึงก่อให้เกิตการ
กระจายรายได้และสร้างความม่ันคงให้เกษตรกร และเนื่องจากยางพาราเป็นพืชท่ีให้ผลผลิตเกือบตลอดปี การ
สร้างความม่ันคงในด้านการผลิตยางพาราจะเป็นการสร้างความม่ันคงทางสังคมของประเทศ สร้างความม่ันคง
ต่อสถาบันครอบครัว และสังคมในชนบท และการปลูกยางพารายังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะการปลูก
ยางพาราเป็นการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว และการปกคลุมพ้ืนท่ีของยางพาราช่วยรักษาความชุ่มชื้น รากยางพารายัง
ช่วยยึดหน้าดินทําให้ลดการพังทลายและการชะล้างหน้าดิน นอกจากนั้นรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ยางพาราและการกําหนดเป้าหมายการพัฒนายางพารา จึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายยางพาราเม่ือ
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 และจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราครบวงจร พ.ศ. 2542-2546 
เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําแผนการปรับโครงสร้างยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ. 2549-2551 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจรดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นผลให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดทํายุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 เสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการ
ดําเนินการ รวม 8 กลยุทธ์คือ 

(1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเป็นวัตถุดิบ 
(2) การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต่างประเทศ 
(3) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และไม้ยางพารา 
(4) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(5) การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
(6) การสนับสนุนการวิจัย 
(7) การเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 
(8) การพัฒนาบุคลากร 

 นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ด้านความร่วมมือไตรภาคีกับสภายางระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย 
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนิเซีย และประเทศไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) 

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราและการพัฒนายางพาราครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประเทศ
ไทยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดับรายได้และความม่ันคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ และรักษาความเป็น
ผู้นําในการผลิตและการส่งออกยางพาราด้วยการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2547-
2549 จํานวน 1,000,000 ไร่โดยปลูกในภาคเหนือร้อยละ 30 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 70 
นอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพาราอีกโดยดําเนินนโยบายส่งเสริมการปลูกรอบท่ี 3 อีก 800,000 
ไร่ในปี พ.ศ. 2554 แต่เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านราคากล้ายางพาราท่ีกําหนดในงบประมาณและราคา
กล้ายางในท้องตลาดในอัตราท่ีสูง จึงทําให้ชาวสวนยางพาราท่ีเข้าร่วมโครงการมีจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายมาก 
(ประมาณ 70,000 รายเท่านั้น) อย่างไรก็ตามในขณะนี้ต้นยางพาราท่ีปลูกในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 มีอายุ
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ประมาณ 6 ปีเศษและเริ่มกรึดยางได้แล้ว มีข้อมูลจากหลายแหล่งประมาณว่า ในปี พ.ศ. 2554 จะมีต้น
ยางพาราท่ีสามารถเปิดกรีดได้ประมาณร้อยละ 80 พันธุ์ยางพาราเพ่ือผลผลิตน้ํายางท่ีสถาบันวิจัยยาง 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนําประกอบด้วย พันธุ์ยางชั้น 1: RRIT 251, RRIT 226, 
BPM 24, และ RRIM 600 ในโครงการปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีใหม่ปี พ.ศ. 2547-2549 กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมในการประมูลงานผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM 600 จํานวน 90 ล้านต้น และส่ง
มอบให้เกษตรกรในโครงการเรียบร้อยแล้ว และในระยะต่อมากลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ต่อยอดสายพันธุ์ยางพาราโดยนําเอากล้ายางพาราพันธ์ JVP 80 ซ่ึงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับเกษตรกรท่ี
จังหวัดตรังและได้ผลผลิตท่ีสูงข้ึนมาก ออกจําหน่ายให้เกษตรกรสวนยางท่ัวไปในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
ด้วยเหตุนี้ประเด็นด้านงานวิจัยในอุตสาหกรรมยางพาราท่ีควรให้ความสนใจก็คือ การศึกษาว่าเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราปลูกยางพาราในโครงการ 1,000,000 ไร่ในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2547-2549 ใช้กล้ายางพารา
พันธุ์ใด และให้ผลผลิตเป็นปริมาณกิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเป็นอย่างไร 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลสายพันธุ์ยางพาราท่ีเกษตรกรชาวสวนยางปลูกในโครงการ 
1,000,000 ไร่ซ่ึงดําเนินการปลูกไปแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 

2. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลผลิตของสายพันธ์ยางพาราท่ีเกษตรกรปลูกและเปิดกรีดยางพารา
ได้แล้วในโครงการ 1,000,000 ไร่ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 

3. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านผลประโยชน์ท่ีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการจากการปลูก
ยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพันธุ์ยางพาราและผลผลิตในโครงการ 1,000,000 ไร่ซ่ึงดําเนินการปลูกใน
พ้ืนท่ีใหม่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 โดยเลือกพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือ ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดบึงกาฬ และ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเหตุผลการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้อมูล และจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวข้างต้นเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
และมีพ้ืนท่ีท่ียางพาราอายุมากกว่า 6 ปี มากในระดับสูงสุด ในแต่ละภาคจึงน่าจะเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างของ
ข้อมูลท่ีดีท้ังหมดได้ 

 จากข้อมูลวิชาการยางพารา ปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยยางนําเสนอข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางพาราใน
ภาคเหนือท่ีมียางอายุมากกว่า 6 ปีอยู่ในจังหวัดเชียงรายและพะเยามากท่ีสุด และจังหวัดบึงกาฬและอุดรธานี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีมีอายุมากกว่า 6 ปีมากท่ีสุดดังนี้:  

ภาคเหนือ 
 เชียงราย   พ้ืนท่ีปลูกยาง  240,364 ไร่ พ้ืนท่ียางอายุมากกว่า 6 ปี 48,406 ไร่ 
 พะเยา            124,942 ไร่      30,596 ไร่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 บึงกาฬ  พ้ืนท่ีปลูกยาง  626,819 ไร่ พ้ืนท่ียางอายุมากกว่า 6 ปี 299,570 ไร่ 
 อุดรธานี           332,383 ไร่                 93,097 ไร่ 
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 คาดว่าเอกสารข้อมูลวิชาการยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 
2555 น่าจะเป็นข้อมูลจากต้นปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงพ้ืนท่ียางพาราท่ีมีอายูมากกว่า 6 ปีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 
น่าจะมีจํานวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะมีฐานข้อมูลจากสหกรณ์ชาวสวนยางพาราและจากเกษตรกร
ชาวสวนยางมากพอให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเพียงพอ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบโครงสร้างแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยประสาน แนวคิด
ด้านฐานทรัพยากรของกิจการ (Resource-Based View of the Firm) แนวคิดด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value-
Chain) และแนวคิดด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา (Physiology of Growth and Yield in 
Hevea brasilliensis) เข้าด้วยกันเพ่ือเป็นกรอบโครงสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย 

แนวคิดด้านฐานทรัพยากรของกิจการ เริ่มจากบทความของ Stuart L. Hart (1995) ในชื่อเรื่อง 
A Natural-Resource-Based View of the Firm โดยทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based Theory) 
ระบุว่าความได้เปรียบในการแข่งขันต้องมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อมต่อของกิจการกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ โดยมีกลยุทธ์การเชื่อมต่อ 3 ประการ: กลยุทธ์ด้านการป้องกันมลพิษและสภาพแวดล้อม (Pollution 
Prevention) กลยุทธ์ด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีนําปัจจัยจากผู้มีผลกระทบภายนอกเข้าร่วม
พิจารณาประกอบกัน (Product Stewardship) และกลยุทธ์ ด้ านการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development) 

กลยุทธ์ด้านการป้องกันมลพิษและสภาพแวดล้อม (Pollution Prevention) มีความสําคัญ 
เพราะมลพิษและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเกิดข้ึนจากการใช้วัตถุดับและทรัพยากรมนุษย์ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นําปัจจัยผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้า
มาร่วมพิจารณาประกอบกัน (Product Stewardship) โดยพิจารณาความเชื่อมโยงในทุกข้ันตอนของระบบ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่นการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการกําจัดวัสดุท่ีใช้แล้วเป็น
ต้น ล้วนมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซ่ึงประเด็นท้ังหมดจากผู้ได้รับผลกระทบภายนอกต้องนํามาผนวกรวม
ในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนําทฤษฎีการวิเคราะห์รอบอายุ (Life-cycle analysis หรือ 
LCA) มาใช้ในการประเมินภาระทางสภาพแวดล้อมเริ่มต้ังแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดย่อยสลายของ 
ดยผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องใช้วัตถุดิบท่ีย่อยสลายไม่ได้น้อยท่ีสุด หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นพิษ และใช้
วัตถุดิบท่ีย่อยสลายได้ตามอัตราการทดแทนท่ีเหมาะสม ในประเทศเยอรมันในช่วงปี ค.ศ. 1990 มีกฎหมาย
และข้อกําหนดในเรื่องการนําชิ้นส่วนรถยนต์มาใช้ใหม่ (Taking back and recycling) ทําให้บริษัทรถยนต์ของ
ประเทศเยอรมันบางบริ ษัทได้ เปรียบเพราะได้ มีการศึกษาค้นคว้ าและพัฒนาด้าน “Design-for-
environment” ไปล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 
ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดแนวทางประสานการป้องกันมลพิษและสภาพแวดล้อม และการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการตัดความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเป็นความท้าทายสําคัญของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกภาคการผลิต 
เม่ือนํากลยุทธ์ท้ัง 3 ประการข้างต้นผนวกเข้าด้วยกันจะเป็นการสร้างหลักการความได้เปรียบด้านการแข่งขันท่ี
ยั่งยืน โดยทรัพยากรนั้นต้องมีคุณค่าและไม่มีสิ่งทดแทนได้ อีกท้ังทรัพยากรหรือความสามารถของกิจการนั้น
ต้องเป็นความชํานาญท่ีไม่ชัดแจ้ง (tacit skills: causally ambiguous) เป็นความชํานาญท่ีต้องใช้การบริหาร
จัดการในหลายหน้าท่ี (socially complex skills) เป็นความชํานาญท่ีสร้างข้ึนจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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(rare skills and firm specific) และการเชื่อมต่อซ่ึงกันและกัน (interconnectedness) ในลักษณะเป็น
ข้ันตอนท่ีต่อเนื่อง (path dependence) และ การพัฒนาความชํานาญแต่ละด้านต้องฝังตัวไว้ในแต่ละด้าน 
(embeddedness) ในเวลาท่ีไกล้เคียงกัน 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดด้านฐานทรัพยากรของกิจการ (A Natural-Resource-Based View of 
The Firm) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากอุตสาหกรรม
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารามีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางท่ีลด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคล้องกับแนวความคิดด้านฐานทรัพยากรของ
กิจการท่ีระบุข้างต้น 

แนวคิดด้านห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain นํามาใช้โดย Prof. Michael E. Porter (2004) 
ในหนังสือ “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” เป็นการ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีกิจการดําเนินการในห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมต่อกับสถานการแข่งขันของกิจการ โดยประเมิน
ว่าคุณค่าอะไรของแต่ละกิจกรรมเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการ และเป็นการสร้าง
ความแข็งแกร่งของกิจการ จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในกิจการ กิจกรรมท่ีกิจการดําเนินการประกอบ
ไปด้วย โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics), การดําเนินการผลิต (Operations), โลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales), และการบริการ (Services) 
กิจกรรมข้ันต้นแต่ละกิจกรรมจะเชื่อมโยงกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการ 
กิจกรรมสนับสนุนประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ การจัดหาสินค้าและวัสดุ (Procurement), การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีรวมท้ังการวิจัยและพัฒนา (Technology Development including R & D), การบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management), และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure including systems of planning, finance, quality, and Information Management) 
เม่ือกิจการมีความสามารถท่ีจะบริหารจัดการการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่าแล้ว ก็จะ
สามารถได้รับผลต่างกําไร (Profit Margin) ซ่ึงหมายถึงกิจการสามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีลูกค้าต้องการ
และมีความยินดีท่ีจะจ่ายมากกว่าต้นทุนรวมของทุกกิจกรรมในระบบห่วงโซ่คุณค่า 

แนวคิดด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา (Physiology of Growth and Yield in 
Hevea brasilliensis) เป็นหลักการท่ี M.R. Sethuraj (1985) จาก Rubber Research Institute of India 
นําเสนอในบทความเรื่อง Physiology of Growth and Yield in Hevea brasiliensis โดยเน้นปัจจัยทางด้าน
สรีรวิทยาท่ีส่งผลต่อผลผลิตของยางพาราซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้น
ยางพาราในช่วงก่อนการกรีดยาง ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นยางพาราในช่วงการกรีดยาง 
และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตยางพาราจากการกรีดยาง โดยวิเคราะห์ความสําคัญของการแตก
ก่ิงก้านสาขาในช่วงการเติบโตเต็มท่ีของต้นยางพารา ความสําคัญท่ีต้องรักษาความสมดุลทางสรีรวิทยาท่ีดี
ระหว่างการเจริญเติบโตของต้นยางพาราและการให้น้ํายาง และความสําคัญของพันธ์ยางท่ีแตกต่างกันท่ีส่งผล
ต่อผลผลิตน้ํายางจากการกรีดยาง (Clonal variation in biomass loss in response to tapping) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นยางพาราในช่วงก่อนการกรีดยาง (Physiological 
Factors in the Pre-exploitation Phase) ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับวัสดุท่ีใช้ในการเพาะปลูก จํานวนต้น
ยางท่ีปลูกต่อหน่วยของพ้ืนท่ี ดัชนีพ้ืนท่ีของใบยางพาราท่ีปกคลุม (leaf area index) รูปแบบของการขยาย
ก่ิงก้านสาขา (pattern of branching) การกระจายของใบยางพารา (leaf distribution) การดูแนวของวงเนื้อ
ไม้ท่ีเกิดจากการรับแสงแดด (orientation of lamina in relation to solar radiation) ประสิทธิภาพของ
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การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (efficiency of carbon-dioxide assimilation) ความแตกต่างของระดับ
แสงอาทิตย์ในแต่ละระดับของพุ่มใบ (variation in light saturation point at different levels of 
canopy) และ ประสิทธิภาพของการสังเคราะห์แสง (efficiency of photosynthate translocation)  

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของต้นยางพาราในช่วงการกรีดยาง (Physiological Factors 
Influencing Growth of Trees under Exploitation) ประกอบด้วยความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพาราก่อนเปิดกรีดยางจะยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางต่อไป
จนถึงช่วงเวลากรีดยาง การผลิตเนื้อเยื่อในต้นยางพาราท่ีมีการกรีดยางอย่างสมํ่าเสมอจะตํ่ากว่ามากเม่ือเทียบ
กับต้นยางพาราท่ีไม่มีการกรีดยาง พันธุ์ยางพาราท่ีแตกต่างกันมากก็มีผลต่อการผลิตเนื้อเยื่อในต้นยางพาราท่ี
แตกต่างกัน การผลิตเนื้อเยื่อท่ีน้อยลงไปในต้นยางพาราท่ีมีการกรีดยางแล้วส่วนแรกเป็นผลท่ีเกิดจากน้ํายางท่ี
ได้จากการกรีดยาง และอีกส่วนหนึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอน แต่อาจอธิบายได้จากการคายน้ําของ
ต้นยางพาราทางใบและทางเปลือกท่ีมีมากข้ึนจากการกรีดยาง (enhanced respiratory activity) 
ความแตกต่างของพันธุ์ยางพารา (Clonal variation) และการเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการเผาผลาญพลังงาน 
(higher metabolic activity) ท่ีเกิดจากการให้น้ํายางในการกรีดยาง  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตยางพาราจากการกรีดยาง (Physiological Factors 
Influencing Latex Production) มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากท่ีมีเป้าหมายท่ีจะค้นหาปัจจัยทางสรีรวิทยาของ
ต้นยางพาราท่ีมีผลต่อการให้น้ํายาง โดยวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณการให้น้ํายางต่อต้นยางพาราต่อการ
กรีดยาง และผลผลิตของยางพาราต่อหน่วยของพ้ืนท่ีตลอดอายุทางเศรษฐกิจของต้นยางพารา ถูกกําหนดจาก
จํานวนต้นยางต่อหน่วยของพ้ืนท่ี การผลิตมวลชีวภาพ (biomass production) และการแบ่งส่วนของมวล
ชีวภาพออกเป็นน้ํายางพาราเป็นต้น จากผลการศึกษาเหล่านี้พบว่าการผลิตมวลชีวภาพของต้นยางพาราท่ียังไม่
มีการกรีดมีผลกระทบมาจากอัตราการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) อัตราการแบ่งส่วนของมวลชีวภาพ 
(partitioning) และอัตราการคายน้ํา (respiration) ซ่ึงท้ังหมดนี้ถูกกําหนดโดยคุณลักษณะความสามารถโดย
ธรรมชาติของต้นยางพารา (inherent potential of the tree) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (environmental variation) ความถ่ีของการปลูกต้นยางพารา (density of planting) และ
บรรยากาศเฉพาะภายใต้พุ่มไม้ของต้นยางพารา (micro-climate in the canopy) เป็นต้น 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
การออกแบบงานวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง 

การออกแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบ Non-probability 
Sampling การเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Purposive 
Sampling เ พ่ื อ ศึกษาผลผลิ ตของพันธุ์ ย างพารา ในโครงการปลูกยางพาราภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงดําเนินการปลูกไปแล้วในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยคัดเลือกมาจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีการ
ปลูกยางพารามากท่ีสุด โดยใช้ฐานข้อมูลวิชาการยางพารา พ.ศ. 2555 ของสถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทย  

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ได้จากการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบคําถามปลายปิด (Close-
ended Questions) และปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็น ซ่ึงได้ดําเนินการศึกษาข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามโดยประกอบด้วยส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนของแบบสอบถามด้านข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิตยางพารา 
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และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยีน และส่วนสุดท้ายเป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แบบสอบถามนี้ได้รับการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability Test) 
โดยใช้ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 จํานวน 43 คําถาม จากแบบสอบถามท่ีได้รับจากเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกันจํานวน 30 คน ได้ค่า Cronbach’s Alpha 
Reliability Statistics เท่ากับ 0.898 ซ่ึงเป็นระดับความเชื่อม่ันท่ีสูง 

ประชากร (Population) เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดพะเยาในภาคเหนือ และเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอุดรธานี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่
ทราบจํานวนประชากร จึงเป็นรูปแบบการสุ่มตัวอย่าง (Type of Sampling Design) แบบ Non-probability 
Sampling และวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Purposive Sampling และ สามารถกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตร
การกําหนดตัวอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ค่าความคาดเคลื่อน ± 5% ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังสิ้นประมาณ 395-400 คน แต่ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับ
แบบสอบถามและตอบกลับแล้วในปัจจุบันจากเกษตรกรชาวสวนยางจํานวน 294 คน 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1   เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พันธุ์ยางพารา ผลผลิต
ยางพารา และส่วนแบ่งรายได้จากผลผลิตยางพารา โดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  การวิ เคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 เ ก่ียวกับมาตรการการป้องกันและรักษา
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพยางแผ่นและยางก้อนถ้วย และปัจจัยด้านการพัฒนา
สวนยางและต้นยางพาราอย่างยั่งยืน จากแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก โดยใช้
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ําหนักความคิดเห็น (Mean) ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ์ 5 
ระดับ ผู้วิจัยได้แปลค่าเฉลี่ยเป็นช่วง ดังนี้ 
             ช่วงคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
        ระหว่าง   4.21 – 5.00                   เป็นระดับท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด   
       ระหว่าง   3.41 – 4.20                   เป็นระดับท่ีเห็นด้วยมาก 
       ระหว่าง   2.61 – 3.40         เป็นระดับท่ีเห็นด้วยปานกลาง 
     ระหว่าง   1.81 – 2.60                   เป็นระดับท ี่เห็นด้วยน้อย 
      ระหว่าง   1.00 – 1.80         เป็นระดับท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะหข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีเก่ียวกับ วิธีกรีดยาง ความถ่ีของการกรีดยาง  
(ก่ีวันต่อปี) และการแปรรูปยางดิบ โดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็นส่วนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ส่วนข้อมูลด้านแนวทางการป้องกันและ

รักษาสภาพแวดล้อม รวมท้ังปัจจัยด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพยางแผ่นและยางก้อนถ้วย และปัจจัย
ด้านการพัฒนาสวนยางและต้นยางพาราอย่างยั่งยืน และส่วนข้อมูลท่ีเป็นรายได้จากสวนยางพาราต่อเดือน 
พันธุ์ยางพารา ผลผลิตยางพารา และส่วนแบ่งรายได้จากผลผลิตยางพารา วิธีกรีดยาง ความถ่ีของการกรีดยาง  
และการแปรรูปยางดิบ  

เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 294 คนแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 69.5 
และเพศหญิงร้อยละ 30.5 มีอายุตํ่ากว่า 15 ปีร้อยละ 1.4 อายุ 15-30 ปีร้อยละ 8.2 อายุ 31-45 ปีร้อยละ 
38.8 อายุ 46-59 ปีร้อยละ 37.1 และอายุ 60 ปีข้ึนไปร้อยละ 14.3 มีสถานภาพโสดร้อยละ 11.6 สมรส 
ร้อยละ 83.7 หย่าร้างร้อยละ 2.4 แยกกันอยู่ร้อยละ 1.4 และหม้ายร้อยละ 0.7 มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่าร้อยละ 84.0 อนุปริญญาหรือปวส.ร้อยละ 6.1 ปริญญาตรีหรือเท่ียบ
เท่าร้อยละ 7.8 ปริญญาโทหรือสูงกว่าร้อยละ 1.4 และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.3 และมีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัท
หรือร้านเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ 1.4 กิจการส่วนตัวด้านยางพาราร้อยละ 14.6 เจ้าของสวนยาง
ภาคเหนือร้อยละ 35.7 เจ้าของสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 42.9 ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
ร้อยละ 1.7 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.4 

 
ตารางท่ี 1: สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจัยด้านการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับคะแนน 
สภาพพื้นที่ลาดเอียงน้อยกว่า 35 องศา 
ปลูกพืชคลุมดิน 
ลักษณะดินร่วนเหนียวถึงร่วนทราย 
ปลูกยางตามแนวตะวันออกและตะวันตก 
ระยะปลูก (2.5x7.0) หรือ (3.0x7.0) หรือ (3.0x6.0) เมตร 
ขนาดหลุมปลูก (50x50x50) เซนติเมตร 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณประมาณ 5 กิโลกรัมต่อต้น 
ใช้ปุ๋ยเคมีหลังการกรีดยางช่วงปลายฤดูฝน 
การตัดแต่งก่ิงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
การสร้างทรงพุ่มโดยไม่ใช้วิธีตัดยอด 
ทําแนวป้องกันไฟป่า และใช้ปูนขาวกับรอยไหม้ 
นํามาตรการรักษาสภาพแวดล้อมภาครัฐมาใช้ 
ใช้ความรู้การปลูกยางพาราและการบํารุงรักษาจาก สกย. 

3.3605 
3.0068 
3.5918 
3.7585 
4.0476 
3.9660 
3.7585 
3.9694 
3.4456 
3.2857 
3.8741 
3.7585 
4.2245 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
จากแนวคิดด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติและแนวคิดด้านปัจจัยทางสรีรวิทยาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตยางพารา สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
ด้านปัจจัยการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม ดังปรากฎในตารางท่ี 1 ข้างบนนี้ แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.0068 และ 4.2245 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางพารานํามาตรการการป้องกันและรักษา
สภาพแวดล้อมมาใช้ในข้ันตอนการปลูกยางพาราในระดับเห็นด้วยปานกลาง จนถึงระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 



การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ คร้ังที่ 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 162 
 

แต่ถ้าศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางโดยละเอียดแต่ละข้อ จะเห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางนํา
มาตรการการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่มาใช้ในระดับมาก แต่เกษตรกรใช้มาตรการด้านการ
ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในด้านการใช้สภาพพ้ืนท่ีลาดเอียงน้อยกว่า 35 องศา การปลูกพืชคลุมดิน 
และการสร้างทรงพุ่มโดยไม่ใช้วิธีตัดยอด ในระดับปานกลางซ่ึงแสดงว่าเกษตรกรชาวสวนยางนิยมใช้มาตรการ
ข้างต้นในการทําสวนยางในระดับปานกลางเท่านั้น และมีเพียงการใช้ความรู้การปลูกยางพาราและการ
บํารุงรักษาจาก สกย. ท่ีให้คะแนนเห็นด้วยระดับมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดในด้านการรับและ
ถ่ายทอดข้อมูลด้านการพัฒนายางระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางและสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 
ตารางท่ี 2: สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 
ปัจจัยด้านการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพารา ค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับคะแนน 

การเลือกพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ํายางสูงและเติบโตเร็ว 
การกําหนดให้มีจํานวนต้นยางที่ปลูกประมาณ 70-90 ต้นต่อไร่ 
การใช้ต้นยางชําถุงที่ติดตาเจริญเติบโต 1-2 ฉัตร 
ปลูกในช่วงฤดูฝนและรอยต่อตาอยู่เหนือปากหลุม 
ใช้ระบบกรีดยางคร่ึงต้น วันเว้นวัน (S/2 d2) 
ใช้ระบบกรีดยางคร่ึงต้น วันเว้น 2 วัน (S/2 d3) 
ใช้ระบบกรีดยางคร่ึงต้น 2 วันเว้น 1 วัน (S/2 d1 2d/3) 
การกรีดยางไม่เกิน 160 วันต่อปี 
มีการรักษาคุณภาพและความสะอาดของยางก้อนถ้วย 
กรองน้ํายางด้วยเคร่ืองกรองเบอร์ 40 และ 60 
การใช้น้ํากรดฟอร์มิก 90% ในปริมาณที่เหมาะสม 
มีการนวดและรีดยางแผ่นให้หนา 3-4 มิลลิเมตร 
มีการผึ่งแผ่นยางให้แห้งในที่ร่มประมาณ 15 วัน 
รักษาความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 1.5 เปอร์เซนต์ 
การรักษาสภาพแวดล้อมทําให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 

4.2993 
4.2313 
4.1667 
4.3129 
2.6871 
2.1054 
3.2483 
3.5986 
4.1463 
3.8163 
4.0102 
3.7177 
3.7823 
3.7381 
4.2449 

เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
ในขณะท่ี สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราใช้ปัจจัยด้าน

การพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพาราในระดับท่ีแตกต่างกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 
2.1054 ถึง 4.3129 ซ่ึงสามารถชี้ให้เห็นความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางในรายละเอียดแต่ละปัจจัยได้ว่า 
เกษตรกรชาวสวนยางพาราเลือกพันธุ์ยางพาราท่ีให้ผลผลิตสูง มีจํานวนต้นยางพาราท่ีปลูกจํานวน 70-90 ต้น
ต่อไร่ ปลูกยางพาราในช่วงฤดูฝนและรอยต่อตาอยู่เหนือปากหลุม และเกษตรกรเห็นด้วยว่าการรักษา
สภาพแวดล้อมจะส่งผลให้ผลผลิตดีข้ึน  ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด แต่ไม่นิยมการกรีดยางระบบครึ่งต้น 
วันเว้นวัน (S/2 d2) และระบบครึ่งต้น 2 วันเว้น 1 วัน (S/2 d1 2d/3) โดยมีระดับคะแนนท่ีเห็นด้วยปานกลาง 
และไม่นิยมระบบกรีดยางแบบครึ่งต้น วันเว้น 2 วัน (S/2 d3) โดยมีระดับท่ีเห็นด้วยน้อย และเกษตรกรเห็น
ด้วยกับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพาราอ่ืน อยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก  
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ตารางท่ี 3: สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) การพัฒนาสวนยางและต้นยางพาราอย่างยั่งยืน 
 

ปัจจัยด้านการพฒันาสวนยางและต้นยางพาราอย่างยั่งยนื ค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับคะแนน 
มีการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวที่ทนต่อร่มเงาได้ดี 
มีการใช้ฟางข้าวหรือซากพืชคลุมโคนต้นยางรัศมี 1 เมตร 
ใส่ปุ๋ยเคมีตามชนิดของดินและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2 กิโลกรัมต่อต้น 
ใส่ปุ๋ยหลังการกรีดยางตามค่าวิเคราะห์ของดิน 
มีการตัดแต่งก่ิงช่วงฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
มีการสร้างทรงพุ่มให้ต้นยางระดับสูง 2.0-2.5 เมตร 
มีการสร้างแนวป้องกันไฟกว้างไม่ต่ํากว่า 3 เมตร 
ป้องกันรอยไหม้จากแสงแดดโดยทาปูนขาวที่ต้นยาง 
มีการไถพรวนกําจัดวัชพืชห่างแถวยาง 1.0-1.5 เมตร 
เม่ือต้นยางมีอาการเปลือกแห้ง หยุดกรีด 6-12 เดือน 
ใช้มาตรการกําจัดโรคสําคัญของยางพารา 
ใช้มาตรการกําจัดปลวกและหนอนศัตรูยางพารา 
ใช้มาตรการกําจัดวัชพืชสําคัญของยางพารา 
ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาสวนยางที่ยั่งยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน 

3.3163 
3.3673 
3.8129 
3.7721 
3.4660 
3.6871 
4.1803 
3.9082 
3.5748 
4.0170 
4.1259 
4.0272 
4.1361 
4.2959 
4.4218 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมากที่สุด 
เห็นด้วยมากที่สุด 

 
 และสถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ในตารางท่ี 3 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย (Mean) ระหว่าง 3.3163 และ 4.4218 แสดง

ให้เห็นว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการพัฒนาสวนยางและต้นยางพาราอย่าง
ยั่งยืนส่วนใหญ่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก ยกเว้นการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวท่ีทนต่อร่มเงาได้ดีและการใช้ฟาง
ข้าวหรือซากพืชคลุมโคนต้นยางท่ีให้ความสําคัญระดับเห็นด้วยปานกลาง และเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
เกษตรกรชาวสวนยางให้ความสําคัญระดับสูงหรือระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดในด้านความร่วมมือกับภาครัฐในการ
พัฒนาสวนยางอย่างยั่งยืนและด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนส่งผลให้ได้ผลผลิตท่ีดีข้ึน เพราะเกษตรกรชาวสวนยาง
ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐทางด้านมาตรการการกําจัดโรคสําคัญและศัตรูของยางพารา ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ทางวาจากับเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม   

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสถิติหลักของเกษตรกรชาวสวนยางซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ เช่น
รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง พันธุ์ยางพาราท่ีเกษตรกรใช้ปลูก ผลผลิตของสายพันธุ์ยางพาราท่ีเกษตรกรใช้
ปลูก ส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของสวนยางและเกษตรกรรับจ้างกรีดยางพารา วิธีกรีดยางท่ีใช้  ความถ่ึของ
การกรีดยาง และการแปรรูปยางดิบ แสดงรายละเอียดให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมการทําสวน
ยางของเกษตรกรซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึนอันเป็นผลมาจากการทําสวนยาง
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ต่อครัวเรือนตํ่ากว่า 10,000 บาทร้อยละ 13.3 รายได้ 10,001-20,000 
บาทร้อยละ 25.2 รายได้ 20,001-30,000 บาทร้อยละ 24.5 รายได้ 30,001-40,000 บาทร้อยละ 18.7 รายได้ 
40,001-50,000 บาทร้อยละ 7.8 และรายได้สูงกว่า 50,000 บาทข้ึนไปร้อยละ 9.9 
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พันธุ์ยางท่ีเกษตรกรปลูกและให้ผลผลิตแล้วเป็นพันธุ์ยางพารา RRIM 600 ร้อยละ 81.0 พ้นธุ์ยางพารา 
RRIT 251 ร้อยละ 16.0 พันธุ์ยางพารา 408 ร้อยละ 2.1 พันธุ์ยางพารา 226 ร้อยละ 0.3 และพันธุ์ยางอ่ืนๆ
ร้อยละ 0.6 

ผลผลิตยางพาราจากทุกพันธุ์ยางพาราท่ีปลูกในจํานวน กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แยกเป็นกลุ่มผลผลิตดังนี้ 
ผลผลิตตํ่ากว่า 150 กก.ต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 18.7 ผลผลิต 150-200 กก.ต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 16.3 ผลผลิต 201-
250 กก.ต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 15.0 ผลผลิต 251-300 กก.ต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 22.4 ผลผลิต 301-350 กก.ต่อไร่
ต่อปี ร้อยละ 7.5 และผลผลิตสูงกว่า 350 กก.ต่อไร่ต่อปี ร้อยละ 19.7 ซ่ึงแสดงเห็นถึงความหลากหลายของ
ผลผลิตในสวนยางพาราท่ีเริ่มกรีดยางในช่วงต้นของอายุต้นยางพาราซ่ึงจะให้น้ํายางพาราปริมาณน้อย ในขณะ
ท่ีต้นยางพาราท่ีมีอายุการกรีดยางในช่วงกลางจะให้ผลผลิตน้ํายางพาราในปริมาณท่ีมากข้ึน 

เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนแบ่งรายได้จากผลผลิตยางพาราในอัตราส่วนระหว่างเจ้าของสวนยางพารา
และเกษตรกรรับจ้างกรีดยาง จัดเป็นกลุ่มสัดส่วนดังนี้ สัดส่วนเจ้าของสวนยางและเกษตรกรรับจ้างกรีดยาง 
65:35 และมากกว่า ร้อยละ 4.4 สัดส่วน 60:40 ร้อยละ 68.4 สัดส่วน 55:45 ร้อยละ 1.7 สัดส่วน 50:50 
ร้อยละ 17.7 สัดส่วน 45:55 ร้อยละ 2.4 และสัดส่วน 40:60 และน้อยกว่า ร้อยละ 5.1 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยางว่า ในสวนยางท่ีเริ่มมีการกรีดยางจะมีสัดส่วนแบ่งรายได้ในอัตรา 
50:50 ในขณะท่ีสัดส่วนแบ่งรายได้สําหรับสวนยางท่ีมีการกรีดยางไปแล้วระยะหนึ่งจะมีสัดส่วนแบ่งรายได้ใน
อัตรา 60:40 

วิธีการกรีดยางท่ีเกษตรกรชาวสวนยางให้ความนิยมและนํามาใช้แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ และมี
สัดส่วนดังนี้ วิธีกรีดยางโดยระบบกรีดครึ่งต้น กรีด 1 วันเว้น 2 วัน (S/2 d3) ร้อยละ 2.4 ระบบกรีดครึ่งต้น 
กรีด 1 วันเว้น 1 วัน (S/2 d2) ร้อยละ 23.6 ระบบกรีดครึ่งต้น กรีดติดต่อกัน 2 วันเว้น 1 วัน (S/2 d1 2d/3) 
ร้อยละ 36.0 ระบบกรีด 1 ใน 3 ของลําต้น กรีดติดต่อกัน 2 วันเว้น 1 วัน (S/3 d1 2d/3) ร้อยละ 30.7 ระบบ
กรีด 1 ใน 3 ของลําต้น กรีด 1 วันเว้น 1 วันพร้อมใช้สารเคมีเร่ง (S/3 d2 ET 2.5%) ร้อยละ 6.5 และระบบ
อ่ืนๆ ร้อยละ 0.9 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความต้องการปริมาณผลผลิตน้ํายางในอัตราสูง
เพราะในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาราคายางพาราอยู่ในระดับสูงเพราะมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมเป็น
จํานวนมาก 

ความถ่ีของการกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นเครื่องชี้วัดความต้องการผลผลิตยางพารา
เช่นเดียวกัน และในเวลาเดียวกันถ้าความถ่ีของการกรีดยางพาราอยู่ในอัตราสูงก็จะทําให้มีผลกระทบในทางลบ
ต่ออายุของต้นยางพารา เกษตรกรชาวสวนยางพารามีพฤติกรรมการกรีดยางพาราในอัตราสูง สอดคล้องกับ
ข้อมูลวิธีการกรีดยางท่ีเกษตรกรชาวสวนยางนิยมใช้ และแบ่งความถ่ีของการกริดยางได้หลายระดับดังนี้ 
ความถ่ีของการกรีดยางน้อยกว่า 140 วันต่อปี ร้อยละ 11.6 ความถ่ีของการกรีดยาง 140-149 วันต่อปี ร้อย
ละ 12.9 ความถ่ีของการกรีดยาง 150-159 วันต่อปี ร้อยละ 34.7 ความถ่ึของการกรีดยางมากกว่าหรือเท่ากับ 
160 วันต่อปี ร้อยละ 40.1 และความถ่ีอ่ืนๆ ร้อยละ 0.3 

และในประการสุดท้าย เกษตรกรชาวสวนยางพารามีการแปรรูปยางดิบโดยแบ่งเป็นประเภทของการ
แปรรูปยางดิบได้ดังนี้ การแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางแผ่นดิบ ร้อยละ 34.7 การแปรรูปยางดิบเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางแผ่นผึ่งแห้งหรือยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 4.9 การแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางก้อนถ้วย 
ร้อยละ 52.6 การแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์น้ํายางข้น ร้อยละ 7.0 และการแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ร้อยละ 0.9 ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรชาวสวนยางยังขาดการพัฒนาการแปรรูปยางดิบให้มี
มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนก่อนท่ีจะขายผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ตลาดกลางยางพารา เพราะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง



การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ คร้ังที่ 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 165 
 

แผ่นดิบ ยางแผ่นผึ่งแห้ง และยางแผ่นรมควัญ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิตในครัวเรือน 
และสามารถเก็บรักษาไว้ขายในช่วงท่ีราคายางแผ่นมีราคาสูง และเม่ือรวมกันแล้วการแปรรูปยางดิบให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึนในรูปแบบต่างๆยังอยู่ในอัตราร้อยละไม่สูง ในขณะท่ีการแปรรูปยางดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางก้อน
ถ้วยซ่ึงเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการแปรรูปแต่อย่างใด มีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อย
ละสูงท่ีสุด 
 
สรุป 

การพัฒนาด้านการปลูกยางพาราและผลผลิตด้านยางพาราก่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้าง
ความม่ันคงให้เกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงอย่างเด่นชัด ในขณะท่ีเกษตรกร
ชาวสวนยางพารากว่าร้อยละ 80 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช หรือตํ่ากว่า แต่เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกันนี้ร้อยละ 75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-50,000 บาท 
จึงประมาณได้ว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราจากกลุ่มตัวอย่างนี้มีรายได้และมาตรฐานการครองชีพท่ีดี  
เกษตรกรชาวสวนยางจากกลุ่มตัวอย่างนี้ร้อยละ 97 ปลูกยางโดยใช้พันธุ์ยางพารา RRIM 600 และ RRIT 251 
ซ่ึงเป็นพันธุ์ยางพาราท่ีสถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทยแนะนําว่าเป็นพันธุ์ยางพาราท่ีให้ผลผลิตน้ํายางสูง 
และเกษตรกรชาวสวนยางพาราประมาณร้อยละ 60 ได้ผลผลิตยางพารา 150-350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีซ่ึงอยู่ใน
เกณฑ์ใกล้เคียงกับข้อมูลผลผลิตจากสถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันเกษตรกรชาวสวน
ยางพารานําแนวทางการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม แนวทางการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยางพารา และแนวทางการพัฒนาสวนยางและต้นยางพาราอย่างยั่งยืนมาใช้ในการปลูกยางพารา ซ่ึงเป็นแนว
ทางการปลูกสวนยางพาราท่ีเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวน
ยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังทําให้เกษตรกรมีรายได้ดีและสมํ่าเสมอซ่ึงช่วยสร้างความ
ม่ันคงในสถาบันครอบครัวของเกษตรกรให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน 

ประเด็นด้านกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 และปัญหาความเป็นอยู่และ
มาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีข้อคิด
และมุมมองท่ีต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยละเอียด นอกจากนี้ประเด็นด้านระบบห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตใน
อุตสาหกรรมยางพารา ด้านต้นทุนการทําสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง และด้านการพัฒนาการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในระบบห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางพารา เป็นตัวอย่างของโครงการการวิจัยท่ีควรได้รับความ
สนใจในข้ันตอนต่อไปเช่นกัน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิธีการค้นหาการประสานเสียง (Harmony Search 
Algorithm) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมได้อย่างหลากหลาย และได้นํามาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด เพ่ือใช้ลดต้นทุนในการขนส่งของระบบโลจิสติกส์ ผู้วิจัย
ได้ทําการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ตัวอย่าง จากปัญหาต้นแบบมาตรฐานท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในการใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆ จากกลุ่มผู้วิจัยท่ัวโลก ผลการทดลองพบว่า 
วิธีการค้นหาการประสานเสียงท่ีผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้นั้น สามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด หรือเส้นทาง
ยานพาหนะท่ีมีต้นทุนการขนส่งท่ีถูกท่ีสุดได้ท้ังหมด ซ่ึงทําให้มีความม่ันใจสูงว่าวิธีการท่ีได้พัฒนาข้ึนนี้จะ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: วิธีการค้นหาการประสานเสียง, ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด 
  

ABSTRACT 
In this paper, we have studied the harmony search algorithm, which can solve many 

optimization problems in engineering field, and have applied it to solve the capacitated 
vehicle routing problem for reducing the transportation cost of logistics system. We have 
done the experiment by using 5 instances from a set of benchmark problem which is very 
popular for using to compare the performance of many algorithms from the researchers 
around the world. The computational results show that our harmony search algorithm can 
produce the best solution or the minimum transportation cost in all instances. Therefore, it 
is highly confident to apply the proposed algorithm into the practical problem. 

Keywords: Harmony search algorithm, Capacitated vehicle routing problem. 
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บทนํา 
ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด (Capacitated Vehicle Routing Problem) 

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการขนส่ง ซ่ึงอยู่ภายใต้กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ ท่ีมีบทบาทสําคัญ
มากในการลดต้นทุนต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการขนส่งเอง หรือต้นทุนการผลิตก็ตาม ปัญหา
ดังกล่าวได้ถูกนําเสนอโดย Dantzig and Ramser (1959: 80-81) โดยเริ่มต้นจากการจําลองศูนย์กระจาย
สินค้าข้ึนมา 1 แห่ง และหน่วยกระจายสินค้าอีกหลายๆ แห่ง หลังจากนั้นกระบวนการการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะจะทําการวางแผนเพ่ือจัดลําดับ และเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังหน่วยกระจายสินค้าต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าตํ่าท่ีสุด ซ่ึงการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้านั้น มีปัจจัยต่างๆ 
ท่ีมีลักษณะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา เช่น จํานวนของสินค้า หรือปริมาตรของสินค้า เป็นต้น ดังนั้นเพ่ือรองรับ
ความแปรปรวนดังกล่าว จึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งอย่างละเอียด เพ่ือปรับปรุง
ระดับการจัดการการขนส่งสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยภายหลังจากท่ีปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดได้ถือกําเนิดข้ึนในปี ค.ศ.1959 ลักษณะของปัญหาก็ยิ่งมีความยาก และความ
ซับซ้อนมากข้ึนเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะภายใต้กรอบจํากัดของเวลา (Vehicle 
Routing Problem with Time Windows) ซ่ึงถูกนําเสนอโดย Solomon (1987: 254-265) โดยลักษณะ
ของปัญหานี้นอกจากจะพิจารณาจํานวน และปริมาตรของสินค้าแล้ว ยังต้องพิจารณากรอบเวลาท่ีใช้ในการ
ขนส่งสินค้าในแต่ละครั้งด้วย กรอบเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาอาจประกอบไปด้วย เวลาท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า
ข้ึน-ลง จากยานพาหนะ หรือเวลาท่ีใช้ในการเดินทางไปยังหน่วยกระจายสินค้าแต่ละจุด เป็นต้น หลังจากนั้น 
Goetschalckx and Jacobs-Blecha (1989: 39-51) ได้นําเสนอปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบไป-
กลับ (Vehicle Routing Problem with Backhauls) โดยลักษณะของปัญหานี้จะมีการพิจารณาเส้นทางการ
ขนส่งสินค้าเป็นสองเส้นทาง โดยเส้นทางแรกยานพาหนะจะทําการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยัง
หน่วยกระจายสินค้าต่างๆ ก่อน จนกระท่ังเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าท้ังหมดแล้ว ในเส้นทางท่ีสอง ยานพาหนะ
คันเดิมจะออกเดินทางไปยังหน่วยกระจายสินค้าต่างๆ เพ่ือทําการเก็บรวบรวมสินค้าเพ่ือนํามาส่งให้กับศูนย์
กระจายสินค้า เม่ือพิจารณาปัญหานี้แล้วจะพบว่า อาจมีโอกาสท่ีจะสิ้นเปลืองต้นทุนการขนส่งสินค้า เนื่องจาก
ยานพาหนะจะต้องเดินทางไป-กลับระหว่างศูนย์กระจายสินค้า และหน่วยกระจายสินค้า ดังนั้น Min (1989: 
377-386) จึงได้นําเสนอปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบส่งสินค้า และเก็บรวบรวมสินค้าไปพร้อมๆ กัน 
(Vehicle Routing Problem with Simultaneous Delivery and Pickup) โดยลักษณะของปัญหานี้จะมี
การพิจารณาการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า ไปยังหน่วยกระจายสินค้า และการเก็บรวบรวมสินค้าจาก
หน่วยกระจายสินค้า กลับไปยังศูนย์กระจายสินค้า พร้อมๆ กัน เพ่ือพยายามลดความสิ้นเปลืองท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการแบ่งเส้นทางการขนส่งสินค้า และการเก็บรวบรวมสินค้าออกเป็นสองเส้นทาง แต่ก็มีบางกรณีท่ีหน่วย
กระจายสินค้าในบางจุดมีความต้องการสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า และหน่วยกระจายสินค้าบางจุดไม่ได้มี
ความต้องการสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า แต่ต้องการส่งสินค้ากลับไปยังศูนย์กระจายสินค้า โดยปัญหานี้จะ
ถูกเรียกว่า ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะแบบผสมผสานการส่งสินค้า และเก็บรวบรวมสินค้า (Vehicle 
Routing Problem with Mixed Delivery and Pickup) และยังมีปัญหาในลักษณะอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีได้มี
การนําเสนอข้ึนมา เพ่ือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การขนส่งใน
ปัจจุบัน ซ่ึงจากตัวอย่างปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีลักษณะของปัญหามีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้
เลือกปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีนําเสนอโดย Dantzig and Ramser (1959: 80-81) มาใช้ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอ เนื่องจากเป็นปัญหาต้นแบบมาตรฐานท่ีได้รับความนิยม
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เป็นอย่างมากในการใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆ จากกลุ่มผู้วิจัยท่ัวโลก และยังเป็นปัญหา
แรกเริ่มท่ีจะสามารถต่อยอดไปยังปัญหาอ่ืนๆ ท่ีมีความยาก และซับซ้อนมากยิ่งข้ึนได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาลักษณะ และข้อจํากัดต่างๆ ของปัญหาต้นแบบมาตรฐานของปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด 

2. ศึกษาลักษณะ และหลักการทํางานของวิธีการค้นหาการประสานเสียง 
3. ออกแบบ และพัฒนาวิธีการค้นหาการประสานเสียงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และสามารถลดต้นทุนการ

ขนส่งของปัญหาต้นแบบมาตรฐานของปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดได้ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการ (Algorithm) ท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะนั้น ได้ถูกออกแบบ และพัฒนา

มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ยกตัวอย่างเช่น วิธีการหาค่าประหยัดของ Clarke-Wright ท่ีถูกนําเสนอโดย 
Clarke and Wright (1964: 568-581) โดยลักษณะของวิธีการนี้จะทําการจับคู่หน่วยกระจายสินค้าท่ีมีค่า
ประหยัดโดยเรียงลําดับจากค่าประหยัดมากไปหาน้อย หลังจากนั้นจึงทําการจัดเส้นทางการขนส่งจากหน่วย
กระจายสินค้าท่ีได้จับคู่ไว้ วิธีการต่อไปคือ วิธีการจัดกลุ่มแบบกวาด (Sweep Algorithm) ท่ีถูกนําเสนอโดย 
Wren and Holliday (1972: 333-344) โดยลักษณะของวิธีการนี้จะทําการลากเส้นจากศูนย์กระจายสินค้า
กวาดไปยังหน่วยกระจายสินค้าโดยรอบแบบหมุนทวนหรือตามเข็มนาฬิกา หลังจากนั้นจึงทําการจัดเส้นทาง
การขนส่งจากหน่วยกระจายสินค้าท่ีถูกกวาดไปตามลําดับ และยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีถูกพัฒนาโดยการ
จําลองเหตุการณ์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต อาทิเช่น วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) 
โดย Holland (1975), การจําลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) โดย Kirkpatrick et al. (1983: 
671-680), วิธีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) โดย Dorigo et al. 
(1996: 29-41) เป็นต้น ซ่ึงวิธีการเหล่านี้ก็ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ข้ึนมา
โดยนักวิจัยหลายกลุ่มท่ัวโลก เพ่ือให้สามารถใช้แก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
ในบทความวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการค้นหาการประสานเสียง (Harmony Search Algorithm) ท่ีถูก
นําเสนอโดย Geem et al. (2001: 60-68) มาใช้ในการลดต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีท่ี
สามารถใช้แก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมได้อย่างหลากหลาย และยังสามารถใช้หาคําตอบท่ีดีท่ีสุดได้อีกด้วย แต่
จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย (Lee and Geem, 2005: 3902-3933; Geem et al., 2008: 468) 
พบว่ายังไม่เคยมีการนําวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ดังนั้นจึงทําให้ผู้วิจัย
มีความสนใจท่ีจะทําการศึกษา และปรับปรุงวิธีการค้นหาการประสานเสียงให้สามารถใช้แก้ปัญหาการจัด
เส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้ันตอนการทํางานแสดงดังรูปท่ี 1 
 จากรูปท่ี 1 วิธีการค้นหาการประสานเสียงเป็นการจําลองการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรี 
โดยเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะประกอบไปด้วยตัวโน๊ต (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti) ซ่ึงในแต่ละครั้งนักดนตรี
แต่ละคน จะเล่นเครื่องดนตรีของตัวเองไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงหากนํามาประยุกต์ใช้กับปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดจะพบว่า ตัวโน๊ตจะถูกแทนด้วยเซตของหน่วยกระจายสินค้าท้ังหมด เช่น 
(หน่วย A, หน่วย B, หน่วย C) โดยรายละเอียดของวิธีการค้นหาการประสานในแต่ละข้ันตอนมีดังต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 1: ข้ันตอนการทํางานของวิธีการค้นหาการประสานเสียงท่ีนําเสนอ 
 

1. กําหนดค่าให้กับตัวแปร HMS, HMCR, PAR 
ตัวแปร HMS คือ ขนาดของความทรงจําของการประสานเสียง (Harmony Memory Size) หรือ

แทนด้วยจํานวนครั้งในการบรรเลงเครื่องดนตรี, ตัวแปร HMCR คือ อัตราการเลือกวิธีสร้างตัวโน๊ตใหม่ด้วยวิธี
ท่ี 1 (Harmony Memory Consideration Rate) และตัวแปร PAR คือ อัตราการเลือกสร้างตัวโน๊ตใหม่ด้วย
วิธีท่ี 2 (Pitch Adjustment Rate) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดค่าของตัวแปรท้ัง 3 ตัวดังนี้ HMS = 50, HMCR = 
95%, PAR = 50% 
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2. สร้างความทรงจําของการประสานเสียงมีขนาด = ตัวแปร HMS 
หากกําหนดให้มีนักดนตรี 3 คน ทําการบรรเลงเครื่องดนตรี 3 ครั้ง โดยการสุ่ม (Random) จะได้

ข้อมูลแสดงดังตาราง 1 ซ่ึงหากนํามาประยุกต์ใช้กับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดจะพบว่า 
มีลําดับของการขนส่งสินค้า 3 ลําดับ และมีแบบแผนการขนส่งสินค้าท้ังหมด 3 แบบ ดังแสดงในตาราง 2 และ
เนื่องจากการสุ่มข้อมูลลําดับของการขนส่งสินค้านั้น อาจทําให้เกิดความหลากหลายในการหาคําตอบ แต่ก็มี
โอกาสท่ีจะทําให้ไม่สามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด หรือหาได้โดยใช้เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําวิธีการหาค่า
ประหยัดของ Clarke-Wright ท่ีถูกปรับปรุงโดย Pichpibul and Kawtummachai (2012: 307-318) 
มาประยุกต์ใช้แทนการบรรเลงเครื่องดนตรี หรือใช้คํานวณหาแบบแผนการขนส่งสินค้า 1 ครั้ง 

3. ประเมินความไพเราะของการประสานเสียงในแต่ละครั้ง 
การบรรเลงเครื่องดนตรีในแต่ละครั้งจะถูกประเมินความไพเราะจากผู้ฟัง ซ่ึงอาจวัดได้ยากเพราะ

ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้ฟังเป็นหลัก แต่สําหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัดนั้น 
สามารถประเมินค่าด้วยการคํานวณออกมาเป็นต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ โดยเริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าใน
ลําดับท่ี 1 ยกตัวอย่างจากแบบแผนการขนส่งสินค้าครั้งท่ี 1 หากกําหนดให้ต้นทุนท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าในการ
เดินทาง 1 กิโลเมตรเท่ากับ 1 บาท ความต้องการสินค้าของแต่ละหน่วยกระจายสินค้าเท่ากับ 1 หน่วย และ
ความจุของยานพาหนะเท่ากับ 3 หน่วย ยานพาหนะจะเริ่มต้นการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยัง
หน่วยกระจายสินค้า A โดยสมมติให้ระยะทางท่ีใช้ในการเดินทางเท่ากับ 20 กิโลเมตร หลังจากนั้นยานพาหนะ
จะขนส่งสินค้าจากหน่วยกระจายสินค้า A ไปยังหน่วยกระจายสินค้า B โดยสมมติให้ระยะทางท่ีใช้ในการ
เดินทางเท่ากับ 30 กิโลเมตร ต่อไปยานพาหนะจะขนส่งสินค้าจากหน่วยกระจายสินค้า B ไปยังหน่วยกระจาย
สินค้า C สมมติให้ระยะทางท่ีใช้ในการเดินทางเท่ากับ 20 กิโลเมตร สุดท้ายเม่ือเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้า
ยานพาหนะจะต้องเดินทางจากหน่วยกระจายสินค้า C เพ่ือกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้า สมมติให้ระยะทาง
เท่ากับ 30 กิโลเมตร ดังนั้นต้นทุนการขนส่งสินค้าจะเท่ากับ 20 + 30 + 20 + 30 = 100 กิโลเมตร x 1 บาท 
= 100 บาท 
 
ตารางท่ี 1: ความทรงจําของการประสานเสียง 
 
 

การบรรเลง 
ครั้งท่ี 

นักดนตร ี
ความไพเราะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 Sol Mi Do มาก 
2 La Fa Re ปานกลาง 
3 Do Sol Mi น้อย 

 
ตารางท่ี 2: ความทรงจําของการประสานเสียงสําหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด 
 

แบบแผนการ 
ขนส่งสินค้า ครั้งท่ี 

การขนส่งสินค้า ต้นทุนการ 
ขนส่งสินค้า (บาท) ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

1 หน่วย A หน่วย B หน่วย C 100 
2 หน่วย B หน่วย A หน่วย C 150 
3 หน่วย C หน่วย B หน่วย A 200 
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4. บรรเลงเครื่องดนตรี โดยการสร้างตัวโน๊ตใหม่ 
หลังจากการประเมินความไพเราะของการประสานเสียงในแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายใน

ความทรงจําของการประสานเสียง นักดนตรีแต่ละคนจะจดจําตัวโน๊ตในการบรรเลงเครื่องดนตรีของตัวเองใน
แต่ละครั้งไว้ และจะนํามาใช้ในการสร้างตัวโน๊ตตัวใหม่เพ่ือให้เกิดการบรรเลงเครื่องดนตรีท่ีมีความไพเราะมาก
ท่ีสุด หรือแบบแผนการขนส่งสินค้าท่ีมีต้นทุนการขนส่งถูกท่ีสุด ซ่ึงการสร้างตัวโน๊ตใหม่จะประกอบไปด้วย 
3 วิธี ดังต่อไปนี้ 

4.1 วิธีท่ี 1 การตัดสินใจเลือกตัวโน๊ตจากความทรงจําของการประสานเสียง 
วิธีการนี้จะเป็นวิธีการแรกท่ีนักดนตรีจะใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวโน๊ต โดยต้องทําการสุ่ม

ตัวเลขข้ึนมาให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และนําไปเปรียบเทียบกับตัวแปร HMCR หากตัวเลขท่ีถูกสุ่มข้ึนมามีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของตัวแปร HMCR วิธีการนี้จึงจะเริ่มต้นทํางาน โดยการสุ่มเลือกตัวโน๊ต หรือหน่วย
กระจายสินค้า จากนักดนตรีทีละคน หรือลําดับในการขนส่งสินค้าทีละลําดับ ยกตัวอย่างจากตารางท่ี 2 
ในลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 1 จะมีหน่วยกระจายสินค้าอยู่ท้ังหมด 3 แห่ง คือ หน่วย A, หน่วย B และ
หน่วย C สมมติให้สุ่มเลือกได้หน่วย B ด้วยความน่าจะเป็นท่ีเท่าๆ กัน (33.33%) หลังจากนั้นหน่วย A จะถูก
ส่งไปพิจารณาในวิธีท่ี 2 ต่อไป 

4.2 วิธีท่ี 2 การตัดสินใจเลือกตัวโน๊ตด้วยการปรับเปล่ียนระดับเสียง 
วิธีการนี้จะทํางานต่อจากวิธีท่ี 1 โดยต้องทําการสุ่มตัวเลขข้ึนมาให้มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และ

นําไปเปรียบเทียบกับตัวแปร PAR หากตัวเลขท่ีถูกสุ่มข้ึนมามีค่ามากกว่าค่าของตัวแปร PAR ตัวโน๊ตท่ีถูกเลือก
มาจากวิธีท่ี 1 จะยังคงเป็นตัวเดิม หรือหน่วยกระจายสินค้าท่ีถูกเลือก ก็จะยังคงเป็นหน่วยเดิม แต่หากมีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของตัวแปร PAR วิธีการนี้จึงจะเริ่มต้นทํางาน โดยการสุ่มเลือกตัวโน๊ตท่ีมีระดับเสียง
ใกล้เคียงกัน เช่น ตัวโน๊ต Mi จะมีตัวโน๊ต Re และ Fa ท่ีมีระดับเสียงใกล้เคียงกัน หรือหน่วยกระจายสินค้าท่ีมี
ทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้กัน เช่น หน่วย A จะมีหน่วย B และหน่วย C ท่ีมีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้กัน เป็นต้น ยกตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากวิธีท่ี 1 ในลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 1 จะมีหน่วยกระจายสินค้าอยู่ 2 แห่ง คือ หน่วย A และ
หน่วย C ท่ีมีทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้กับหน่วย B สมมติให้สุ่มเลือกได้หน่วย A ด้วยความน่าจะเป็นท่ีเท่าๆ กัน (50%) 
ก็จะเสร็จสิ้นการเลือกตัวโน๊ตสําหรับนักดนตรีคนท่ี 1 หรือลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 1 

4.3 วิธีท่ี 3 การตัดสินใจเลือกตัวโน๊ตโดยการสุ่ม 
วิธีการนี้จะเริ่มต้นทํางานก็ต่อเม่ือตัวเลขท่ีถูกสุ่มในวิธีท่ี 1 มีค่ามากกว่าค่าของตัวแปร HMCR 

โดยการสุ่มเลือกตัวโน๊ต หรือหน่วยกระจายสินค้าท่ีมีความเป็นไปได้ท้ังหมด เช่น การสุ่มเลือกตัวโน๊ต (Do, Re, 
Mi, Fa, Sol, La, Ti) หรือการสุ่มเลือกหน่วยกระจายสินค้า (หน่วย A, หน่วย B, หน่วย C) เป็นต้น ยกตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากวิธีท่ี 2 ในลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 2 จะมีหน่วยกระจายสินค้าอยู่ 2 แห่ง คือ หน่วย B และ 
หน่วย C ท่ีมีโอกาสถูกสุ่มเลือกเนื่องจากหน่วย A ได้ถูกเลือกไปแล้วในลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 1 สมมติ
ให้สุ่มเลือกได้หน่วย C ด้วยความน่าจะเป็นท่ีเท่าๆ กัน (50%) ก็จะเสร็จสิ้นการเลือกตัวโน๊ตสําหรับนักดนตรีคน
ท่ี 2 หรือลําดับการขนส่งสินค้าลําดับท่ี 2 หลังจากนั้นวิธีการค้นหาการประสานเสียงจะถูกทําซํ้าอีกครั้งต้ังแต่
วิธีท่ี 1 จนกระท่ังตัวโน๊ต หรือหน่วยกระจายสินค้าถูกสร้างจนครบตามจํานวนนักดนตรี หรือจํานวนลําดับการ
ขนส่งสินค้า 
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5. ประเมินความไพเราะของการประสานเสียงครั้งล่าสุด (เฉพาะตัวโน๊ตท่ีสร้างข้ึนมาใหม่) 
การบรรเลงเครื่องดนตรี หรือการสร้างแบบแผนการขนส่งสินค้า โดยการสร้างตัวโน๊ตใหม่ จะถูก

นํามาประเมินเพ่ือหาต้นทุนการขนส่ง ด้วยวิธีการเดียวกันดังแสดงในข้ันตอนท่ี 3 (ประเมินความไพเราะของ
การประสานเสียงในแต่ละครั้ง) โดยสมมติข้อมูลแสดงดังตาราง 3 

 
ตารางท่ี 3: การประเมินความไพเราะของการประสานเสียงครั้งล่าสุด (เฉพาะตัวโน๊ตท่ีสร้างข้ึนมาใหม่) 
 

แบบแผนการ 
ขนส่งสินค้า ครั้งท่ี 

การขนส่งสินค้า ต้นทุนการ 
ขนส่งสินค้า (บาท) ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

1 หน่วย A หน่วย B หน่วย C 100 
2 หน่วย B หน่วย A หน่วย C 150 
3 หน่วย C หน่วย B หน่วย A 200 
4 หน่วย A หน่วย C หน่วย B 90 

 
ตารางท่ี 4: การปรับปรุงความทรงจําของการประสานเสียง 
 

แบบแผนการ 
ขนส่งสินค้า ครั้งท่ี 

การขนส่งสินค้า ต้นทุนการ 
ขนส่งสินค้า (บาท) ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 

1 หน่วย A หน่วย C หน่วย B 90 
2 หน่วย A หน่วย B หน่วย C 100 
3 หน่วย B หน่วย A หน่วย C 150 

 
6. ปรับปรุงความทรงจําของการประสานเสียง 

จากตาราง 3 ความทรงจําของการประสานเสียงจะมีแบบแผนการขนส่งสินค้าอยู่ท้ังหมด 4 ครั้ง 
ซ่ึงมีค่าเกินจากตัวแปร HMS ท่ีกําหนดไว้จากตัวอย่างในตาราง 3 ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 3 ครั้ง ดังนั้นความไพเราะใน
การบรรเลงดนตรีน้อยท่ีสุด หรือแบบแผนการขนส่งสินค้าท่ีมีต้นทุนการขนส่งสินค้าแพงท่ีสุด จะถูกแทนท่ีด้วย
แบบแผนการขนส่งสินค้าครั้งล่าสุด หากแบบแผนดังกล่าวมีต้นทุนการขนส่งสินค้าน้อยกว่าเท่านั้น ซ่ึงจาก
ตาราง 3 จะพบว่าแบบแผนการขนส่งสินค้าครั้งท่ี 3 มีต้นทุนการขนส่งสินค้าแพงท่ีสุด (200 บาท) 
แบบแผนการขนส่งสินค้าครั้งท่ี 3 จึงจะถูกแทนท่ีด้วยแบบแผนการขนส่งสินค้าครั้งท่ี 4 และภายหลังจากการ
แทนท่ี แบบแผนการขนส่งสินค้าท้ังหมดจะต้องถูกจัดลําดับครั้งใหม่ โดยเรียงลําดับจากต้นทุนการขนส่งสินค้า
จากน้อยไปหามาก ดังแสดงในตาราง 4 

7. ส้ินสุดจํานวนรอบท่ีกําหนด 
หลังจากเสร็จสิ้นการปรับปรุงความทรงจําของการประสานเสียงแล้ว ความทรงจําดังกล่าวจะถูก

นําไปทําซํ้าอีกครั้งต้ังแต่ข้ันตอนท่ี 4 (บรรเลงเครื่องดนตรี โดยการสร้างตัวโน๊ตใหม่) จนกระท่ังครบตามจํานวน
รอบท่ีกําหนด ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดไว้เท่ากับ 1,000 ครั้ง วิธีการค้นหาการประสานเสียงนี้จึงจะหยุดทํางาน 
และแสดงต้นทุนการขนส่งท่ีถูกท่ีสุดเพ่ือใช้เป็นคําตอบต่อไป 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
วิธีการท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอถูกพัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม Visual Basic รุ่น 6.0 และถูกนําไปประมวลผล

บนคอมพิวเตอร์รุ่น Intel® Core™ i7 CPU 860 ท่ีสัญญาณนาฬิกา 2.80 GHz ด้วยหน่วยความจํา 1.99 GB 
ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP โดยผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 5 ตัวอย่าง จากปัญหาต้นแบบ 
มาตรฐานของ Christofides and Eilon (1969: 309–318) และ Christofides et al. (1979: 315-338) 
แสดงดังตาราง 5 ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม E และ M โดยปัญหาแต่ละตัวจะถูกเขียนแทนด้วย
อักษรย่อ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหา E-n51-k5 ตัวอักษร E แทนกลุ่มของปัญหา, n แทนจํานวนหน่วยกระจาย
สินค้า (รวมกับศูนย์กระจายสินค้า) และ k แทนจํานวนยานพาหนะท่ีสามารถใช้ได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้
นํามาใช้จะมีจํานวนหน่วยกระจายสินค้าต้ังแต่ 50 ถึง 120 ราย จากตาราง 5 ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์หรือคําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีได้จากวิธีการค้นหาการประสานเสียงท่ีนําเสนอโดยการ Run ปัญหาละ 10 ครั้ง 
กับวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีการค้นหาแบบมีข้อห้าม (Tabu Search) โดย Tarantilis and Kiranoudis (2002: 
227-241), วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) โดย Prins (2004: 1985-2002), Nazif and Lee 
(2012: 2110-2117) และ Marinakis et al. (2007: 555-580), วิธีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยอาณาจักรมด 
(Ant Colony Optimization) โดย Reimann et al. (2004: 563-591) และ Bin et al. (2009: 171–176) 
ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอ ผู้วิจัยจึงได้นําคําตอบท่ีดีท่ีสุดในแต่ละปัญหาจาก
วิธีการของ Rochat and Taillard (1995: 147–167) มาทําการเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ซ่ึงคําตอบท่ีดีท่ีสุดจะถูก
แสดงด้วยตัวอักษรตัวหนาท่ีถูกขีดเส้นใต้  

จากผลการทดลองในตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผลลัพธ์หรือคําตอบท่ีได้จากวิธีการค้นหาการประสาน
เสียงท่ีนําเสนอสามารถค้นพบคําตอบท่ีดีท่ีสุด หรือต้นทุนการขนส่งท่ีถูกท่ีสุดได้ท้ังหมด โดยสามารถหาผลลัพธ์
ได้เท่ากับวิธีการของ Tarantilis and Kiranoudis (2002: 227-241), Prins (2004: 1985-2002) และ Nazif 
and Lee (2012: 2110-2117) อีกท้ังยังสามารถหาผลลัพธ์ได้ดีกว่าวิธีการอ่ืนๆ ซ่ึงหากพิจารณาจากกราฟ
แสดงทําเลท่ีต้ังของหน่วยกระจายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละปัญหาดังแสดงในรูปท่ี 2 แล้วจะ 
พบว่าวิธีการของ Marinakis et al. (2007: 555-580) อาจมีข้อจํากัดในการใช้แก้ปัญหาในกลุ่ม M ซ่ึงทําเล
ท่ีต้ังของหน่วยกระจายสินค้ามีลักษณะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (Clustered) ส่วนวิธีการของ Reimann et al. 
(2004: 563-591) นั้น สามารถหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดได้ในกลุ่ม E และ M บางตัว จึงอาจมีข้อจํากัดในการใช้
แก้ปัญหาท่ีมีจํานวนศูนย์กระจายสินค้ามากๆ ส่วนวิธีการของ Bin et al. (2009: 171–176) นั้น อาจมี
ข้อจํากัดในการใช้แก้ปัญหาท่ีมีจํานวนหน่วยกระจายสินค้ามากๆ ในกลุ่ม E ซ่ึงทําเลท่ีต้ังของหน่วยกระจาย
สินค้ามีลักษณะกระจายตัวกันอยู่รอบๆ ศูนย์กระจายสินค้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง (Dispersed) แต่วิธีการท่ีผู้วิจัย
ได้นําเสนอนั้น สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท้ังหมด 
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ตารางท่ี 5: การเปรียบเทียบผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างท่ีนําเสนอ 
 

ปัญหา 
คําตอบ 
ท่ีดีท่ีสุดa 

คําตอบ เวลาท่ีใช้ 
(วินาที) TSb GA-1c GA-2d GA-3e ACO-1f ACO-2g HSh 

E-n51-k5 524.61 524.61 524.61 524.61 524.61 524.61 524.61 524.61 6.45 
E-n76-k10 835.26 835.26 835.26 835.26 835.26 840.61 835.26 835.26 20.45 
E-n101-k8 826.14 826.14 826.14 826.14 826.14 828.21 830.00 826.14 57.00 
M-n101-k10 819.56 819.56 819.56 819.56 825.57 819.56 819.56 819.56 67.70 
M-n121-k7 1,042.11 1,042.11 1,042.11 1,042.11 1,051.73 1,043.46 1,042.11 1,042.11 145.10 

a วิธีการของ Rochat and Taillard (1995: 147–167) 
b วิธีการของ Tarantilis and Kiranoudis (2002: 227-241) 
c วิธีการของ Prins (2004: 1985-2002) 
d วิธีการของ Nazif and Lee (2012: 2110-2117) 
e วิธีการของ Marinakis et al. (2007: 555-580) 
f วิธีการของ Reimann et al. (2004: 563-591) 
g วิธีการของ Bin et al. (2009: 171–176) 
h วิธีการท่ีนําเสนอ 
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ปัญหา E-n51-k5  ปัญหา E-n76-k10 

 
ปัญหา E-n101-k8 

 

 

  
ปัญหา M-n101-k10 ปัญหา M-n121-k7 

 

 ศูนย์กระจายสินค้า        หน่วยกระจายสินค้า 
 

รูปท่ี 2: กราฟของปัญหากลุ่ม E และ M 
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สรุป 
บทความวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอการศึกษา และพัฒนาวิธีการค้นหาการประสานเสียง (Harmony 

Search Algorithm) ของ Geem et al. (2001: 60-68) เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
ยานพาหนะท่ีมีความจุจํากัด (Capacitated Vehicle Routing Problem) ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการทดลองโดยใช้
ปัญหาต้นแบบมาตรฐานของ Christofides and Eilon (1969: 309–318) และ Christofides et al. (1979: 
315-338) จํานวน 5 ตัวอย่าง และทําการเปรียบเทียบกับวิธีการค้นหาแบบมีข้อห้าม (Tabu Search) ของ 
Tarantilis and Kiranoudis (2002: 227-241), วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm) ของ Prins 
(2004: 1985-2002), Nazif and Lee (2012: 2110-2117) และ Marinakis et al. (2007: 555-580), 
วิธีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วยอาณาจักรมด (Ant Colony Optimization) ของ Reimann et al. (2004: 
563-591) และ Bin et al. (2009: 171–176) รวมถึงวิธีการท่ีให้คําตอบท่ีดีท่ีสุดของ Rochat and Taillard 
(1995: 147–167) จากผลการทดลองพบว่า วิธีการท่ีนําเสนอของผู้วิจัยมีประสิทธิภาพสูง และเป็นท่ีน่าพอใจ
ในเรื่องของการลดต้นทุนการขนส่ง ในส่วนของผลลัพธ์ท่ีได้นั้นก็ยังสามารถค้นพบคําตอบท่ีดีท่ีสุดได้ทุกตัวอย่าง
อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

หลักเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) เป็นแนวคิดท่ีได้รับการถูกผลักดันอย่างแพร่หลาย
ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงผลการศึกษาท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ต้นทุนท่ีลดตํ่าลง รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีถูก
ลดทอนลง อย่างไรก็ดี การประยุกต์ใช้หลัก CT ไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่ในโรงงานอุตสาหกรรม แต่สามารถนําไป
พัฒนากระบวนการทํางานของระบบคลังและกระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีกอย่าง 7-11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสามารถลดเวลาการทํางานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ถึง 42.5 % เม่ือนําหลัก CT
ไปประยุกต์กับกระบวนการจัดและส่งมอบสินค้าโดยเปลี่ยนจากการจัดและส่งมอบสินค้าแบบแถวตอนเป็น
แบบแถวหน้ากระดาน งานวิจัยนี้ชี้ ให้เห็นถึงผลลัพธ์ ท่ีบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ผลักดัน
แนวความคิด CT ควบคู่ไปกับนโยบายการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของการจัดและส่งมอบสินค้า การวางแผนขนส่งและกระจายสินค้า 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสะอาด, ระบบคลังและกระจายสินค้า   
 

ABSTRACT  
The principle of Clean Technology (CT) has broadly been applied in industries. 

A number of research studies show its benefits in terms of higher efficiency in productions 
and administrations, lower costs, and less environmental impacts. However, the application 
of CT is not limited within manufacturing. It can also be implemented in improving processes 
of a warehousing and distribution system for retail business such as 7-11, the chained 
convenient stores. This research study aims to show the results of implementation of CT 
along with CP ALL Limited (public)’s corporate social responsibility policy through in-depth 
interviews and performances of warehousing and distributing operations.   

Keywords: Clean Technology, warehousing and distribution system 
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บทนํา 
ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมก่ึงอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการบริโภคสินค้าท้ังในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยเน้นความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าเหล่านั้นให้มากท่ีสุดและมีภาระต้นทุนตํ่าท่ีสุด 
ทําให้ภาคธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซ้ือ (Convenient store) มีอัตราการเติบโตและการกระจายตัว
ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรต่อพ้ืนท่ี ด้วยลักษณะของปัจจัยเช่นนี้จึงมีความจําเป็นต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกท่ีต้องพัฒนาระบบท่ีสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึง
ระบบคลังและการกระจายสินค้า (Warehousing and distribution system) อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ต่างๆในระบบเช่นนี้ มีส่ วนอย่ างมากท่ีส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อันเนื่ องมาจากการบริ โภค
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานและการสร้างมลพิษท่ีเกินความจําเป็นผ่านกระบวนการดําเนินการและ
ปฏิบัติการ (Administrations and operations) ของระบบคลังและการกระจายสินค้า ก่อให้เกิดปัญหาได้แก่ 
การสิ้นเปลืองพลังงานในกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าเพ่ิม (Non-value added activities) ซ่ึงวัดได้จากการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรม  รวมท้ังปัญหาปริมาณกากของเสียหรือขยะท่ีเป็นพิษหรือ
ย่อยสลายได้ยากท่ีเกิดจากกระบวนการเหล่านั้นมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น  

การเร่งขยายตัวท้ังด้านปริมาณและประสิทธิภาพของภาคกิจกรรมอุตสาหกรรม (Industrial-based 
activities) ประเภทระบบคลังและกระจายสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของธุรกิจค้าปลีก หากเพียงแค่
มุ่งเน้นอัตราการเติบโตของธุรกิจโดยปราศจากการคิดคํานวณถึงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการลดต้นทุนท่ีแท้จริงไม่เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากปัจจัยท่ีเรียกว่า ผลสะท้อน
กลับ (Feedbacks) ของระบบคลังและกระจายสินค้า รวมไปถึงปัจจัยนําออก (Outputs) ท่ีผู้ประกอบการ
มักจะมองข้ามถึงความสําคัญของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น กรณี
การแทนท่ีเชื้อเพลิงด้วยแบตเตอรีไฟฟ้าท่ีใช้ในรถยกขน (Forklift) สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและรักษา
สิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่ง แต่มลพิษของสารตะก่ัวท่ีเกิดจากกระบวนการบรรจุไฟฟ้าในแบตเตอรีท่ีระเหย
ออกมา ส่งผลกระทบกับสุขภาพของพนักงานโดยตรง ทําให้จํานวนการลาป่วยหรือแม้กระท่ังการลาออกของ
พนักงานเพ่ิมสูงข้ึน ก่อให้เกิดภาระต้นทุนการจัดจ้างท่ีมากข้ึน รวมท้ังประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานก็
ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้อาจยังต้องมีค่าใช้จ่ายในลักษณะเงินชดเชยท่ีต้องให้กับพนักงานหรือชุมชน
ใกล้เคียงอีก ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เหตุและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถส่ง
ผลลัพธ์ในทางลบแบบปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการทํางานและ
ต้นทุนของระบบหนึ่งได้  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวเลขของความต้องการของการใช้ทรัพยากรยิ่งทวีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละ
กระบวนการทํางานของระบบคลังและกระจายสินค้าอันได้แก่ การรับ การจัดเก็บ การคัดแยก การรวบรวม 
และการขนส่งสินค้า เป็นต้น และเม่ือได้วิเคราะห์ผลสะท้อนกลับท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนและ
กระบวนการทํางาน ทําให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ท่ีนําเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมา
เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (Key performance index, KPI) สําหรับการดําเนินงานภายในระบบคลังและ
กระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการไม่ได้มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในแนวคิด หลักการ
ประเมิน และหลักปฏิบัติเก่ียวกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้ทรัพยากรและป้องกัน
มลพิษในกิจกรรมอุตสาหกรรมท่ีถูกต้อง ผลลัพธ์ท่ีได้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และมีแนวโน้มท่ีจะ
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ส่งผลในด้านลบ เช่น การต่อต้านจากพนักงาน หรือ การลงทุนในอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีราคาแพงอย่างเปล่า
ประโยชน์ เป็นต้น 

ท้ังนี้กรมควบคุมมลพิษ (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2548) ได้มีการนําเสนอแผนแม่บทแห่งชาติและ
ผลักดันให้ใช้หลักเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) ในการเป็นเครื่องมือหรือกลไกสนับสนุน
กิจกรรมอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ การมีหลักปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันมลพิษนับเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยลดต้นทุน
ในการผลิตและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังเป็นการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 
ถึงแม้ว่า CT มักจะถูกนําไปใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องด้วยหัวใจหลักของ
CT คือการพุ่งเป้าไปท่ีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวัดคุณภาพการใช้ทรัพยากร
และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซ่ึงภายใต้กรอบแนวคิดเช่นนี้ ทําให้สามารถนําหลักการประเมินและหลักปฏิบัติของ
CT ไปปรับใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมของภาคอ่ืนๆได้ 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายหลักโดยนําหลักการของ CT ท่ีมุ่งเน้นประเด็นในการลดความสูญเสียท่ี
แหล่งกําเนิดมาประยุกต์ใช้กับระบบคลังและการกระจายสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีก ซ่ึงมีลักษณะจําเพาะท่ี
แตกต่างจากระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน โดยหลัก CT นี้สามารถ
นํามาใช้ได้โดยตรงในการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณของเสียจาก
แหล่งกําเนิด (Source reduction) ด้วยการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซ่ึงจะเป็น
รากฐานสําคัญในการพัฒนาระบบคลังและการกระจายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่กระบวนการ
บูรณาการระบบโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) สําหรับธุรกิจค้าปลีกอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 หัวใจของงานวิจัยนี้คือ การนําหลัก CT ซ่ึงเป็นกรอบปฏิบัติตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2555) ได้
ออกแบบไว้สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพ่ือให้ได้
ผลิตภาพ (Productivity) สูงสุด โดยมีการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมท้ังมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อมนุษย์น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีทางเลือกดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1: แนวคิดในการสร้างทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด  
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555 
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ท้ังนี้ผู้วิจัยได้นําทางเลือกท่ีมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาเป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติ
และศึกษาผลการดําเนินการ โดยปรับข้ันตอนการทํางานตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ (2555) 
ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผนและการจัดต้ังทีมงาน การตรวจประเมินเบ้ืองต้นและแบบละเอียด การศึกษา
ความเป็นไปได้ การลงมือปฏิบัติ และการติดตามผล เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการทําวิจัย 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการค้นคว้าและวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
CT ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พบว่า CT ถูกนําไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดมลพิษจากการใช้สารเคมี 
เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน ตลอดจนการกําจัดน้ําเสียและขยะในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน (Chavalparit และ Ongwandee, 2009) ในโรงพิมพ์ (Chailungka, 2006) 
อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ (ปริศนา ศิริอาชา และคณะ, 2545) เป็นต้น หรือใช้ในการลดการสูญเสีย
ทรัพยากรในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมพาสเจอร์ไรซ์ (Punkkom, 2004) แม้กระท่ังการเพ่ิมคุณภาพของปลา
ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปจากการปรับปรุงคุณภาพน้ําและอากาศ (Drivsholm และ Nielsen, 
1993)  
 แต่งานวิจัยของ Rouwenhorst และคณะ (2000) มีความเด่นชัดในเรื่องของการนํา CT ไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า อาทิเช่น การรับและจัดเก็บสินค้า การเรียกสินค้า และการส่ง
สินค้า รวมท้ังการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง เช่น พาเล็ท กล่องกระดาษ/พลาสติก หรือแม้แต่การใช้พลังงานด้าน
แสงสว่าง พลังงานไฟฟ้าจากระบบจัดเก็บอัตโนมัติ สายพาน และพลังงานเชื้อเพลิง รวมท้ังงานวิจัยของ 
Rai และคณะ (2011) ท่ีมองไปถึงการออกแบบและการใช้วัสดุก่อสร้างคลังสินค้าท่ีลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นและ
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิลและวิธีการวัดค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง ซ่ึงท้ังสองงานวิจัยนี้ได้ช่วยวางกรอบแนวคิดและมุมมองท่ีสําคัญต่อนักวิจัยในการ
ประยุกต์ใช้หลัก CT ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบคลังและกระจายสินค้าของบริษัท 
ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การปฏิบัติตามหลัก CT ในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานและลด
ต้นทุนภายในระบบคลังและกระจายสินค้าสําหรับธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ โดยใช้กรณีศึกษาของ
คลังกระจายสินค้า บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือนําหลัก CT มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
การดําเนินการและการปฏิบัติการในระบบคลังและกระจายสินค้า ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้ทําการประสานงานกับ
คลังกระจายสินค้าในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดขอนแก่นซ่ึงทําหน้าท่ีรับและ
จัดเก็บสินค้าท่ัวไป (Dry Grocery) จากผู้ผลิตและกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก 7-11 ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน
เท่านั้น โดยขอบเขตท่ีนํามาพิจารณาได้แก่ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในคลังสินค้านี้ ท้ังหมด อาทิเช่น การ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และหยิบสินค้า เป็นต้น โดยจะพิจารณาประเด็นด้านต้นทุน เช่น การใช้พลังงานสําหรับ
พาหนะขนถ่ายสินค้าภายในและนอกคลังสินค้า โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยแสดงดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2: กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้จ ัดเป็นการวิจัยประยุกต์ท่ีมุ่งเน้นนําผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไปโดยยึดทฤษฎีและ
แนวคิด CT ในการออกแบบเครื่องมือวิจัย ท้ังนี้ในระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ท่ีมีวิธีการดําเนินการวิจัยบนพ้ืนฐานของการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary research) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการวิจัยแบบทดลอง (Experimental research) โดยมีข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลัก CT ท่ีมุ่งเน้นการนําเสนอกรอบการปฏิบัติ
พ้ืนฐาน และกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะนํามาออกแบบคําถามสําหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการประเมิน ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และแนวทางการวิเคราะห์ 

2. สํารวจและคัดเลือกคลังสินค้าท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ โดยรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลทุติยภูมิท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับคลังสินค้าและระบบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด อาทิเช่น 
ข้ันตอนกระบวนการทํางาน ข้อมูลเก่ียวกับของเสียและจุดกําเนิดมลพิษ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
และเชื้อเพลิง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะนํามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจํานวน 16 คน เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและประยุกต์ใช้ CT ในการออกแบบกระบวนการทํางาน 

3. ดําเนินการตามกรอบปฏิบัติพ้ืนฐานของหลัก CT ของกรมควบคุมมลพิษ (2555) และ
แนวทางการประเมินโอกาส CT ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2548) เพ่ือศึกษาความเป็นไป
ได้ในการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

4. พัฒนาและคัดเลือกข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบคลังและกระจาย

ระบบคลังสินค้าและการกระจาย
สินค้า 

หลักปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันมลพิษ 

• ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการและปฏิบัติการ 
• ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานท่ีดีและเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน 

เทคโนโลยีสะอาด 

 

มวลสารออก 

• สินค้า 
• ขยะ 
• พลังงานท่ี

สูญเสีย 

มวลสารเข้า 

• วัสดุ 
• พลังงาน 
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สินค้าตามหลัก CT 
5. ลงมือปฏิบัติจริงโดยพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องตามท่ีระบุไว้ในแผนงานท่ีได้รับการคัดเลือก

จากข้อเสนอในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบดังข้อ 4. จากนั้นจึงเก็บรวบรวม
ข้อมูลเม่ือดําเนินการตามแผนตามเป้าหมายท่ีกําหนดเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนสุดท้ายคือการ
วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
โดยมุ่งผลลัพธ์ไปท่ีประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการทํา CT ดังนี้ 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานจากการปรับปรุงกระบวนการ 
• การลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการซ่ึงได้แก่พลังงานไฟฟ้า  
• การลดของเสียท่ีแหล่งกําเนิดเช่น ลังเปล่า พาเลท กระดาษและพลาสติกท่ีใช้ในการ

บรรจุ  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้หลัก CT สําหรับระบบคลังและกระจายสินค้า ทางทีมผู้วิจัยได้ทําการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการในคลังสินค้าท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
โดยตรงกับการดําเนินงานท้ังในส่วนหน้างาน ได้แก่ การรับและจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า และส่วน
สนับสนุน ได้แก่ ระบบสารสนเทศ ระบบวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํานวนท้ังสิ้น 16 คน ซ่ึงการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งเป็นสองชุดคําถาม คือ  

1.1 ความเข้าใจเบ้ืองต้นและทัศนคติเก่ียวกับหลัก CT พบว่า ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับ CT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการลดของเสียและมลพิษท่ีแหล่งกําเนิด การลดข้ันตอนการทํางาน
ท่ีไม่ก่อเกิดประโยชน์และความสูญเสีย เช่น วัสดุ พลังงาน และเวลาคอย รวมท้ังมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการมี
ส่วนร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวทางของ CT ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการปลูกฝังจิตสํานึกและ
การอบรมความรู้ตามแนวทางนโยบายของบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ท่ีมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินการศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดขอนแก่น ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา อันส่งผล
ต่อการพัฒนารูปแบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม 

1.2 ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์ของการใช้หลัก CT พบว่า การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึนท้ังในแง่
ปัจเจกบุคคลและองค์กรอย่างเห็นได้ชัด ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางาน อีกท้ังความ
เข้าใจและความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติการ และระหว่างผู้ปฏิบัติการด้วยกันถูกพัฒนาให้ดีข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดท่ีเกิดจากคุณภาพของการสื่อสารภายในองค์กร งบประมาณ รวมท้ังจํานวนบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ทําให้การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเป็นไปได้อย่างล่าช้าและไม่เต็มศักยภาพท่ี
ทําได้จริง  

2. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ในส่วนงานนําเสนอผลวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะอภิปรายเฉพาะผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้หลัก CT ต่อ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในประเด็นท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ 
2.1 กระบวนการทํางานในการจัดและส่งมอบสินค้า 
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เม่ือนําหลัก CT มาประเมินและวิเคราะห์ในกระบวนการท้ังหมดในระบบคลังและกระจายสินค้า
ประกอบกับกรอบแนวคิดของต้นทุนกิจกรรม (Activity Base Costing, ABC) พบว่า กิจกรรมการจัดและส่ง
มอบสินค้าประภทเต็มกล่อง (Full case) มีการใช้ทรัพยากรและต้นทุนท่ีสูงมากท้ังในส่วนของแรงงาน อุปกรณ์
ขนถ่าย พลังงานเชื้อเพลิงและแสงสว่าง รวมท้ังปริมาณความสูญเปล่าทางกิจกรรม เช่น เวลาคอย ซ่ึงคิดเป็น 
61% ของเวลาคอยของกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดและส่งมอบสินค้าท้ังหมด (อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน 
Lean RDCKK, 2555) 

ผลการประเมินและวิเคราะห์ทําให้ทราบว่า การใช้หัวใจหลักของ CT คือ (3Rs: reduce, reuse, 
recycle) โดยเฉพาะการลด (Reduce) ข้ันตอนการทํางาน อุปกรณ์ขนย้าย เช่น รถเข็น (Roll case, RC) รถ
ขนพาเล็ท (Pallet truck, PT) ส่งผลต่อแนวความคิดใหม่ในการปรับปรุงระบบการทํางาน จากการจัดเตรียม
สินค้าส่งมอบแบบแถวตอน (การจัดเรียง RC ตามสายการขนส่งเป็นลําดับต่อๆกันไปในแนวลึกจนสุดแล้วข้ึน
แถวใหม่ ทําอย่างนี้ไปจนกว่าจะหมดสายการขนส่งหรือพ้ืนท่ี) ไปเป็นการจัดเตรียมสินค้าส่งมอบแบบแถวหน้า
กระดาน (การจัดเรียง RC ตามสายการขนส่งกระจายตามประตูส่งสินค้าเป็นแถวหน้ากระดาน ซ่ึงหมายถึงหนึ่ง
สายการขนส่งต่อหนึ่งประตู) สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบดังแสดงไว้ในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระบวนการทํางานจัดและส่งมอบสินค้า 
 
 

แบบแถวตอน แบบแถวหน้ากระดาน 
รถขนส่งมีการจอดรอส่งมอบสินค้า 4-6 ชั่วโมง 
เนื่องจากไม่รู้เวลารับมอบท่ีแน่นอน 

รถขนส่งมีการจอดรอเพียง 1-2 ชั่วโมง 
เนื่องจากมีกําหนดการชัดเจน 

ใช้เวลาในการขนหา RC นานมาก รวมท้ัง
ข้อผิดพลาดในการส่ง RC ไปยังประตูท่ีหมาย 

ใช้การวน RC ซํ้าและเฉพาะเจาะจงในการ
จัดสินค้าแต่ละประตู ใช้เวลาเพียง 30 นาที 
ต่อ 1 รอบการส่งมอบสินค้า 

ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติการมากเกินความจําเป็น ส่งผล
ต่อการจราจรภายในคลังสินค้าซ่ึงเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย 

ลดการใช้พ้ีนท่ีปฏิบัติการ ทําให้สร้างความ
สะดวกปลอดภัยต่อการขนถ่ายสินค้าส่ง
มอบ 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น อุปกรณ์ พนักงาน ค่า
พลังงาน และค่าบํารุงรักษาสูงมาก 

สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากเดิมได้ถึง 
42.5% แต่ประสิทธิภาพในการทํางาน
เพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า 

 
2.2 การวางแผนระบบขนส่งและกระจายสินค้า 
ประเด็นสําคัญถัดมาจากกระบวนการจัดและส่งมอบสินค้าคือ การวางแผนระบบขนส่งและกระจาย

สินค้า ซ่ึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าพลังงานเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า หลังจากท่ีได้ใช้แนวคิดของ CT ท่ีมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้พลังงานและมลพิษท่ี
แหล่งกําเนิดมาพิจารณา ทําให้ค้นพบแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิธีการจัดเตรียมสายขนส่งและประเภทรถขนส่งซ่ึง
ประกอบด้วย รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ และรถท่ีใช้ก๊าซ CNG ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยการจัดประเภทรถขนส่ง
ให้เหมาะกับระยะทาง จํานวนร้านสาขา ปริมาณสินค้า และขนาดบรรจุของตัวรถขนส่งเอง รวมท้ังการจัดรอบ
เวลา (Window time) ให้รถขนส่งประเภทเดียวกันเข้ามารับสินค้าในช่วงเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ทางคลังสินค้าเอง
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ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการจัดสายรถและประเภทรถให้สอดคล้องกับสายจัดและส่งมอบสินค้าภายใน
คลังสินค้าด้วยอีกทางหนึ่ง  

ถึงแม้ประสิทธิภาพในการลดการใช้เท่ียวรถจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1% ซ่ึงถึงว่าน้อย แต่ถ้าแปลงมา
เป็นมูลค่าทางต้นทุนแล้ว วิธีนี้ได้ช่วยลดรายจ่ายของคลังสินค้าในแต่ละเดือนได้ราวๆ 100,000 บาท ซ่ึงเป็นตัว
เลขท่ีอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจของผู้บริหาร และหากวิเคราะห์ในอีกแง่มุมหนึ่งจะพบว่า ตําแหน่งท่ีต้ังของร้าน
สาขาท่ีต้องกระจายสินค้านั้นตายตัว แต่ปริมาณความต้องการของสินค้าไม่คงท่ี และมีการขยายตัวของร้าน
สาขาอยู่ตลอดเวลา ทําให้วิธีการคํานวณเส้นทางขนส่งท่ีมีต้นทุนตํ่าอยู่ในระดับเพียงเป็นไปได้ (Feasible 
solution) ไม่ใช่สูงสุด (Optimum solution) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเง่ือนไขของผู้รับเหมา (Outsource) 
ท่ีในหลายๆกรณีไม่สามารถจัดเตรียมรถขนส่งให้ได้ตามแผน ทําให้จําเป็นท่ีต้องใช้รถขนส่งผิดประเภท เช่น 
รถ 4 ล้อวิ่งส่งมอบสินค้าแทนรถ 6 ล้อท่ีโดยปกติวิ่งระยะทางไกลและปริมาณสินค้ามาก 

 
สรุป 

หลักเทคโนโลยีสะอาดถือเป็นกลยุทธ์รูปแบบหนึ่ง ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการทํางานในกิจกรรมท่ีสําคัญในระบบคลังและกระจายสินค้า อย่างเช่น การจัดและส่งมอบสินค้า 
การวางแผนขนส่งและกระจายสินค้า ยังไม่นับรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน 
พลังงาน น้ํา และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงนอกจากทําให้ผลิตภาพ (Productivity) ของการทํางานเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยมีต้นทุนท่ีลดลงแล้ว หลัก CT ยังสามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพการทํางานร่วมกัน ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในท่ีทํางาน อันส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานอีกทางหนึ่งด้วย ซ่ึงเป้าหมายท่ีสําคัญของ
การนําหลัก CT มาใช้คือ การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทํางานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการมีระบบคลังและกระจายสินค้าตามมาตรฐานโลจิสติกส์สีเขียว (Green logistics)  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและระดับความพึงพอใจในสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 2) ศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 3) เพ่ือหากลุ่มผู้บริโภคจําแนกตามอายุ กลุ่มการศึกษา 
และฐานะครอบครัวท่ีมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือน้อย และปัจจัยเชิง
เหตุท่ีสําคัญของความพึงพอใจดังกล่าวผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 
(Correlation Comparative Study) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคของร้านสะดวกซ้ือท่ัว
ประเทศ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการ
กําหนดขนาดตัวอย่างท่ีไม่ทราบจํานวนประชากร ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 4,380 ชุด เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 ทาง 
(Three – way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 25.8 ปี 
เป็นผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี ร้อยละ 56.6 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.8 ส่วนการศึกษามี
การศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีการศึกษามาก ร้อยละ 55.5 กลุ่มรายได้น้อย ร้อยละ 65.3 และฐานะครอบครัว
ของผู้บริโภค เป็นกลุ่มฐานะท่ีมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท จัดเป็นกลุ่มฐานะไม่ดี ร้อยละ 
60.6 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ความถ่ีในการ
ใช้บริการ ประเภทของการใช้บริการ และการชําระค่าสินค้าและบริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการซ้ือ
สินค้าและใช้บริการท่ีร้านสะดวกซ้ือทุกวัน ร้อยละ 31.6 ส่วนใหญ่ซ้ือสินค้ากลุ่มบริโภค ร้อยละ 91.6 และชําระ
ค่าสินค้าและบริการต่อครั้งระหว่าง 50-100 บาท ร้อยละ 39.8  

ด้านความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า พึงพอใจด้านความสะอาดสูง
ท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.04) และด้านสภาพและบรรยากาศของร้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.02)  
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบว่า ในกลุ่มรวมคะแนนความ
พึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือแปรปรวนไปตามประเภทของการใช้บริการ 
เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าบริโภคเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมี
ต่อร้านสะดวกซ้ือมากกว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าอุปโภค ดังนั้นในการพัฒนาสําหรับร้านสะดวกซ้ือคือ ควรจัด
รายการสินค้าประเภทของใช้มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงการบริการด้านการชําระค่าสินค้าและบริการ
อ่ืนๆ ให้มีความรวดเร็ว และพัฒนาช่องทางการชําระค่าบริการท่ีเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 
 คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภค, ความพึงพอใจ, ร้านสะดวกซ้ือ 

 
ABSTRACT 

This study was aimed to : 1) examine consumer behavior and  level of satisfaction in 
products and services for consumers on the convenience store 2) study factors of consumer 
behavior related to satisfaction with the products and services on the convenience store 3) 
to determine consumer group satisfaction with products and services for the convenience 
store of consumers buy less and the main causal factors  of the consumer satisfaction. This 
research was a Correlation Comparative Study. 

The population of this research is that consumers of convenience stores throughout 
the country. Purposive Sampling was used which is calculated with a formula to determine 
the sample size, indefinite sample size. 4380 sets of the total number of samples were used 
in this study. The tool was a questionnaire and statistics used in analyzing data was a 
descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation. Inferential statistics 
used in testing hypotheses was 3-way analysis of variance. 

The research found that more than half of the sample (60.2 percent) were female, 
mean age was 25.8 years, the consumers who are less than or equal to 25 years were 56.6 
percent. 65.8 percent were single. For the part of education, 55.5 percent was ranked in the 
group of high education and more than half of them were in the low income group and 65.3 
percent. with a family income of less than 25,000 baht per month, as well as 60.6 percent 
was in  family not good income. 

The consumption behavior of consumers on the convenience store consisted of three 
variables: frequency of service use., type of use. and the payment for goods and services. It 
was found that most consumers (31.6 percent) purchased goods and services daily at the 
convenience store. 91.6 percent of majority consumers bought consumption products and 
39.8 per cent  paid for goods and services between 50-100 baht. 

As part of satisfaction in products and services for consumers on the convenience 
store, It revealed that consumers are satisfied with the overall in high level (mean 3.95) 
when considering in each case, it was found that the satisfaction of a clean was high. (mean 
4.08), followed by product quality (mean 4.04) and the conditions and atmosphere of the 
stores (mean 4.02). 
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To test the hypothesis of a three-way analysis of variance showed that the total 
satisfaction of the consumer goods and services to the convenience store varied with the 
type service. When considering the mean of the group, it was showed that the consumers  
who bought  consumption products satisfied with products and services on the convenience 
store more than the consumers buying consumer goods. 
 Keywords: Consumption Behavioral Factors, Customers’ Satisfaction, Convenience 
Store 
 
บทนํา 

ร้านสะดวกซ้ือเป็นธุรกิจการขายสินค้าแบบทยอยขายให้กับผู้บริโภคในปริมาณน้อย โดยเพ่ิมคุณค่า
ให้กับตัวสินค้าด้วยการบริการ ในปัจจุบันธุรกิจร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่ ได้ขยายตัวและมีความสําคัญกับธุรกิจ
การค้าปลีกเป็นอย่างมาก วงการค้าปลีกและร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย ในปี 2555 ส่วนแบ่งตลาดร้าน
สะดวกซ้ือเติบโตกว่าทุกปีคิดเป็นร้อยละ 21 ของตลาดค้าปลีกโดยรวมมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2556: ออนไลน์) สมาคมค้าปลีกไทยกล่าวถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2013 ว่ามีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 10-12 โดยอัตราการเติบโตนี้มาจากการแข่งขันท่ีเพ่ิมข้ึนของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือซ่ึงน่าจะมีการ
เติบโตถึงร้อยละ 18 (โพซิชั่นนิ่ง, 2556: ออนไลน์) เนื่องจากกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือรายใหญ่ของประเทศไทย
หลายรายมีแผนขยายตัวด้วยการร่วมทุนกับต่างชาติเพ่ือเพ่ิมเม็ดเงินการลงทุนให้มากข้ึน เช่น บริษัท สยามแฟ
มิลี่มาร์ท จํากัด ผู้บริหารร้านแฟมิลี่มาร์ทในประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์เปอร์เรชั่น 
จํากัด ได้เข้ามาถือหุ้นถึงร้อยละ 50.29 ซ่ึงหมายความว่าจากนี้ไปร้านแฟมิลี่มาร์ทจะได้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และความ
เชี่ยวชาญทางด้านค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัท 
สหพัฒนพิบูล ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ของไทย ผู้บริหารร้าน 108 ช้อป ได้ร่วม
ทุนกับ บริษัท ลอว์สัน อิงค์ ประเทศญ่ีปุ่น ผู้บริหารร้าน “ลอว์สัน” จัดต้ัง บริษัท สหลอว์สัน จํากัด เพ่ือรุก
ขยายร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย โดยแต่ละฝ่ายถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 (ลลิตเทพ ทรัพย์เมือง, 2556: 
ออนไลน์) แม้ปริมาณการขยายตัวร้านสะดวกซ้ือรายเก่าและรายใหม่จะเพ่ิมมากข้ึนแต่ก็ยังน้อยกว่าธุรกิจร้าน
สะดวกซ้ือรายใหญ่อย่างเซเว่น อิเลฟเว่น ท่ีดําเนินธุรกิจโดยบริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด(มหาชน) ท่ีถือว่ามีสัดส่วน
สูงสุดในปัจจุบัน 

เนื่องจากธุรกิจร้านสะดวกซ้ือเป็นระบบการค้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง สะดวกสบาย และมีต้นทุนตํ่า ทําให้
เกิดการขยายตัวของจํานวนร้านสะดวกซ้ือสมัยใหม่ในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายท่ัวประเทศ ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันกันอย่างสูงท้ังด้านสินค้าท่ีต้องมีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการบริการ
ท่ีต้องสร้างความประทับใจเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกลับมาใช้บริการซํ้า ซ่ึงการสร้างความแตกต่างและ
โดดเด่นให้เกิดข้ึนในตัวสินค้าท่ีวางจําหน่ายรวมถึงการบริการท่ีดีของพนักงาน เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
การซ้ือสินค้า ดังนั้นการสร้างความโดดเด่นในสินค้าและบริการดังกล่าว จึงควรท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยทาง
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือ
นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซ้ือต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและระดับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้าน

สะดวกซ้ือ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสินค้าและบริการของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 
3. เพ่ือหากลุ่มผู้บริโภคจําแนกตามอายุ กลุ่มการศึกษา และฐานะครอบครัวท่ีมีความพึงพอใจในสินค้า

และบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือน้อย และปัจจัยเชิงเหตุท่ีสําคัญของความพึงพอใจดังกล่าว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlation Comparative Study) 
ตัวแปรอิสระหลักในการวิจัยครั้งนี้คือ พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ประกอบด้วย 
3 ตัวแปร คือ ความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทของการใช้บริการ และการชําระค่าสินค้าและบริการ สําหรับตัว
แปรตาม คือ ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ใน 8 ด้าน ได้แก่ 
ความสะดวกสบาย การบริการของพนักงาน สินค้าและบริการเสริมของร้าน ความคุ้มค่าเงิน สภาพและ
บรรยากาศของร้าน คุณภาพของสินค้า ความสะอาด และราคา รวมท้ังยังมีกลุ่มตัวแปรด้านลักษณะชีวสังคม
ภูมิหลังของผู้บริโภคด้วย ซ่ึงใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคของร้านสะดวกซ้ือท่ัวประเทศ ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นตัวแทนของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใน 10 จังหวัด 
เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีศูนย์การศึกษาทางไกลของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ต้ังอยู่ ซ่ึงได้เคยลงไป
ให้บริการชุมชนในเรื่องการให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการร้านสะดวกซ้ือ ทําให้กลุ่มประชากรในจังหวัด
ดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับร้านสะดวกซ้ือเป็นอย่างดี ได้แก่ นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 
เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ลําปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซ่ึงคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตร
การกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีไม่ทราบจํานวนประชากร (บุญชม  ศรีสะอาด.2553: 40)  

n = p (1 - p) z2 
e2 

n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
p = สัดส่วนประชากรท่ีกําหนดจะสุ่ม (ร้อยละ 50 = 0.50) 
z = ระดับความม่ันใจท่ีผู้วิจัยกําหนด (1.96) 
e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ (0.05) 
 

ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 384 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมร้อยละ10 เพ่ือป้องกันความผิดพลาด
ของการตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 438 ชุด ในแต่ละจังหวัด รวมท้ังหมด 4,380 ชุด ซ่ึงได้แบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์ของข้อมูล จํานวน 4,014 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของแบบสอบถามท่ีแจกท้ังหมด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ซ่ึงแบบสอบถามจะเน้นสอบถามความเป็นจริงและความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นคําถามแบบปิด (Close Ended Question) และปลายเปิด (Open Ended Question) 
และแบบตรวจรายการ (Check List) มีลักษณะการต้ังคําถามโดยมีการกําหนดตัวเลือกคําตอบต่างๆ เอาไว้
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ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากตัวเลือกท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนท่ี 2 
คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ และส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในสินค้าและ
บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อสะดวกซ้ือ  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 ทาง (Three – way Analysis of Variance)  
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยนี้ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ใน 10 จังหวัด 

จํานวน 4,014 คน พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 เพศชาย ร้อยละ 39.8 
มีอายุระหว่าง 13 ปี ถึง 75 ปี โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.8 ปี แบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัว
แบ่ง ผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จัดเป็นกลุ่มอายุน้อย ร้อยละ 56.6 ผู้บริโภคท่ีมีอายุมากกว่า 
25 ปี จัดเป็นกลุ่มอายุมาก ร้อยละ 43.3 ซ่ึงการเก็บตัวอย่างท่ีมีอายุน้อยสุดคือ 13 ปี เนื่องจากผู้บริโภคของ
ร้านสะดวกซ้ือโดยท่ัวไปจะมีในทุกกลุ่มอายุต้ังแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ท้ังนี้ในกลุ่มอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไปเป็นผู้ท่ี
สามารถตัดสินใจซ้ือสินค้าและรับบริการจากร้านสะดวกซ้ือได้ด้วยตนเองแล้ว จึงถือเป็นผู้บริโภคหลักกลุ่มหนึ่ง 
ด้านสถานภาพ พบว่า มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.8 สมรส ร้อยละ 34.2 ส่วนการศึกษาของผู้บริโภค แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 ปี จัดเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาน้อย ร้อยละ 44.5 
ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษามากกว่า 14 ปี จัดเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษามาก ร้อยละ 55.5 สําหรับด้านรายได้ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าแรงข้ึนตํ่าเป็นตัวแบ่ง ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จัดเป็นกลุ่มรายได้น้อย ร้อยละ 65.3 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท จัดเป็นกลุ่มรายได้มาก 
ร้อยละ 34.7 และฐานะครอบครัวของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท จัดเป็นกลุ่มฐานะไม่ดี ร้อยละ 60.6 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ครอบครัวต่อเดือน
มากกว่า 25,000 บาท จัดเป็นกลุ่มฐานะดี ร้อยละ 39.4 

2. พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 
ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ความถ่ีใน

การใช้บริการ ประเภทของการใช้บริการ และการชําระค่าสินค้าและบริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการ
ซ้ือสินค้าและใช้บริการท่ีร้านสะดวกซ้ือทุกวัน ร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 29.9 
น้อยท่ีสุดคือ สัปดาห์ละครั้ง ร้อยละ 11.7 สําหรับสินค้าและบริการท่ีผู้บริโภคเข้าใช้บริการท่ีร้านสะดวกซ้ือ
ส่วนใหญ่ ซ้ือสินค้ากลุ่มบริโภค ร้อยละ 91.6 และสินค้ากลุ่มอุปโภคและบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 8.4 ซ่ึงค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้บริโภคชําระค่าสินค้าและบริการต่อครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้จ่ายระหว่าง 50-100 บาท ร้อยละ 39.8 
รองลงมาคือ ระหว่าง 151-200 บาท ร้อยละ 18.4 ไม่เกิน 50 บาท ร้อยละ 9.7 และระหว่าง 101-150 บาท 
ร้อยละ 9.7 

3. ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 
ด้านความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือใน 8 ด้าน ได้แก่ 

ความสะดวกสบาย การบริการของพนักงาน สินค้าและบริการเสริมของร้าน ความคุ้มค่าเงิน สภาพและ
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บรรยากาศของร้าน คุณภาพของสินค้า ความสะอาด และราคา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า พึงพอใจด้านความสะอาดสูงท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.08) โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพสินค้า 
(ค่าเฉลี่ย 4.04) ในเรื่องรสชาติของอาหารและเครื่องด่ืม (ค่าเฉลี่ย 4.09) ด้านสภาพและบรรยากาศของร้าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.02) ในเรื่องสภาพภายในร้านสะดวกสบาย สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.05) ด้านสินค้าและบริการเสริม
ของร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.99) ในเรื่องสินค้าบริโภคมีให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้านคุ้มค่าเงิน (ค่าเฉลี่ย 
3.92) ในเรื่องเม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าและรายการส่งเสริมการขาย (ค่าเฉลี่ย 3.94) ด้านบริการของพนักงาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.90) ในเรื่องความสามารถในการให้บริการของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.92) ด้านความสะดวกสบาย 
(ค่าเฉลี่ย 3.87) ในเรื่องการเดินทางมาท่ีร้าน (ค่าเฉลี่ย 4.03) และด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.83) ในเรื่อง
ค่าธรรมเนียมของบริการเสริมไม่แพง (ค่าเฉลี่ย 3.85) ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพึงพอใจในสินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือตามระดับของพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบว่า ในกลุ่มรวมคะแนนความพึงพอใจในสินค้า
และบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือแปรปรวนไปตามประเภทของการใช้บริการ (ตารางท่ี 1) 
เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม พบว่า ผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าบริโภคเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมี
ต่อร้านสะดวกซ้ือมากกว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าอุปโภค (ตารางท่ี 2) 

เม่ือพิจารณากลุ่มย่อยอีก 12 กลุ่ม (ตารางท่ี 1) ในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มโสด กลุ่มสมรส 
กลุ่มการศึกษาน้อยและมาก พบว่าประเภทของการใช้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมี
ต่อร้านสะดวกซ้ือ เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม หมายความว่า ผู้บริโภคในกลุ่มดังกล่าวท่ีซ้ือสินค้าประเภท
บริโภคเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการต่อร้านสะดวกซ้ือมากกว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าอุปโภค แต่
สําหรับกลุ่มรายได้สูงท่ีใช้บริการการชําระค่าสินค้าเป็นผู้ท่ีมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการต่อร้านสะดวก
มากกว่า (ตารางท่ี 2) 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในความสัมพันธ์แบบ 2 ตัวแปรยังพบอีกว่าประเภทของการใช้บริการและ
การชําระค่าสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ 
ซ่ึงพบผลเช่นนี้ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีอายุมากและรายได้สูง (ตารางท่ี 1) ท้ังนี้สามารถยืนยันผลการวิเคราะห์ได้จาก
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มประชากร (ตารางท่ี 3) พบว่า ผู้ท่ีซ้ือสินค้าบริโภคมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.97 และผู้ท่ีซ้ือสินค้าอปโภคและใช้บริการด้านการชําระค่าสิค้าและบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.81 ซ่ึงเม่ือด้วยสถิติ t-test พบว่า ค่า t เท่ากับ 3.593 Sig. เท่ากับ 0.000 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีใช้บริการประเภทต่างกันมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ี
     มีต่อร้านสะดวกซ้ือ ตามความถ่ีในการใช้บริการ ประเภทของการใช้บริการ และการชําระค่าสินค้า
     และบริการ ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
 

กลุ่ม 
จํานวน  
(คน) 

แสดงค่า F 
% 

ทํานาย 
ความถ่ีในการ

ใช้บริการ 
ประเภท 

การใช้บริการ 
การชําระค่า

สินค้า กxข กxค ขxค กxขxค 
ก ข ค 

รวม 4014 < 1 11.98** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0.5 
ชาย 1561 < 1 < 1 2.89 < 1 1.22 3.32 < 1 0.6 
หญิง 2357 < 1 12.37** < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.0 
อายุน้อย (≤25 ปี) 1323 < 1 4.45* < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0.9 
อายุมาก (>25 ปี) 1013 < 1 3.81 2.07 < 1 < 1 3.98* < 1 1.2 
โสด 2493 1.78 5.54* < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0.6 
สมรส 1293 < 1 8.39* < 1 2.07 1.48 2.30 < 1 1.2 
การศึกษาน้อย (≤14 ปี) 1712 1.07 12.12** < 1 < 1 2.53 < 1 1.05 1.2 
การศึกษามาก (>14 ปี) 2133 3.03 4.63* < 1 < 1 < 1 < 1 1.63 1.0 
รายได้ตํ่า (≤10,000 บาท) 1972 < 1 2.59 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0.5 
รายได้สูง (>10,000 บาท) 1050 < 1 10.83** 5.89* < 1 < 1 3.94* < 1 1.8 
ฐานะไม่ดี (≤25,000 บาท) 1494 < 1 1.60 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0.4 
ฐานะดี (>25,000 บาท) 971 < 1 8.40 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1.2 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 **.01 

 
ตารางท่ี 2: ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ตามระดับตัวแปร
     อิสระท่ีพบอิทธิพลเด่ียว 
 

กลุ่ม ตัวแปร 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

คะแนนสูง เปรียบเทียบกับ คะแนนต่ํา 
รวม ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.97  สินค้าอุปโภค = 3.83 
หญิง ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.94  สินค้าอุปโภค = 3.76 
อายุน้อย ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.98  สินค้าอุปโภค = 3.77 
โสด ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.91  สินค้าอุปโภค = 3.77 
สมรส ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 4.05  สินค้าอุปโภค = 3.88 
การศึกษาน้อย ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 4.03  สินค้าอุปโภค = 3.84 
การศึกษามาก ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.91  สินค้าอุปโภค = 3.77 
รายได้สูง ประเภทการใช้บริการ สินค้าบริโภค = 3.99  สินค้าอุปโภค = 3.75 
 การชําระค่าสินค้า มาก = 3.90  น้อย = 3.84 
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ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
     ร้านสะดวกซ้ือ จําแนกตามประเภทการใช้บริการ 
 

ประเภทการใชบ้ริการ N Mean SD. t Sig. 

สินค้าบริโภค 3,605 3.97 0.64 3.593 0.000 

สินค้าอุปโภคและบริการชําระค่าสินค้าบริการ 331 3.81 0.77 

รวม 3,936 3.89 
   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.2 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 25.8 ปี เป็นผู้บริโภคท่ี
มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี ร้อยละ 56.6 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.8 มีการศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมี
การศึกษามาก ร้อยละ 55.5 เกินกว่าครึ่งอยู่ในกลุ่มรายได้น้อย ร้อยละ 65.3 และฐานะครอบครัวของผู้บริโภค 
เป็นกลุ่มฐานะท่ีมีรายได้ครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท จัดเป็นกลุ่มฐานะดี ร้อยละ 60.6 
ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภคร้านสะดวกซ้ือในงานวิจัยของ พิกุล บุญธิมา (2550) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของร้านสะดวกซ้ือเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้ระหว่าง 7,001-10,000 บาทต่อเดือน 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ ความถ่ีในการ
ใช้บริการ ประเภทของการใช้บริการ และการชําระค่าสินค้าและบริการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการซ้ือ
สินค้าและใช้บริการท่ีร้านสะดวกซ้ือทุกวัน ร้อยละ 31.6 ซ้ือสินค้ากลุ่มบริโภค ร้อยละ 91.6 และชําระค่าสินค้า
และบริการต่อครั้งระหว่าง 50-100 บาท ร้อยละ 39.8 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระ โชติธรรมาภรณ์และ
กัญญา บวรโชคชัย (2549) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในเขตดิน
แดง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า ส่วนใหญ่ครั้งละ 
50-100 บาท ใกล้เคียงกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ ชูป้ัน (2550) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึง
พอใจของผู้มาใช้บริการ ท่ี มี ต่อการบริหารจัดการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํ า มันในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมาใช้บริการร้านสะดวกซ้ือต่อครั้งน้อยกว่า 100 บาท  

ด้านความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นราย พบว่า พึงพอใจด้านความสะอาดสูง
ท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.04) ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ท่ีมาใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจะซ้ือสินค้าเพ่ือบริโภคตามผลวิจัยท่ีกว่ามาข้างต้น ดังนั้นความสะอาด
ของสินค้าและสถานท่ีจึงเป็นเรื่องท่ีผู้ประกอบการให้ความสําคัญมากท่ีสุด จึงทําให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการ
บริการในด้านความสะอาดจนเป็นท่ีพอใจของผู้บริโภค ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ ชูป้ัน (2550) 
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการท่ีมีต่อการบริหารจัดการร้านสะดวกซ้ือใน
สถานีบริการน้ํามันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการด้านสินค้า 
ด้านราคาสินค้า ด้านการให้บริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
สถานท่ีจัดจําหน่ายสินค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ผลการทดสอบเพ่ือศึกษาปัจจัยทางพฤติกรรมการบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในสินค้าและ
บริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ และหากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความพึงพอใจน้อย และปัจจัยเชิงเหตุท่ีสําคัญ
ของความพึงพอใจดังกล่าวพบว่า ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือ
แปรปรวนไปตามประเภทของการใช้บริการ ซ่ึงหมายความว่าผู้บริโภคสินค้าในกลุ่มบริโภคและอุปโภคการ
บริการรับชําระค่าบริการอ่ืนๆ มีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าบริโภคเป็นผู้ท่ีมีความ
พึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือมากกว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าอุปโภคการบริการรับชําระ
ค่าบริการอ่ืนๆ ท้ังนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่เป็นร้านท่ีให้บริการเก่ียวกับสินค้าบริโภค
ประจําวันมากกว่าการให้บริการด้านการรับชําระค่าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงนั้นถือเป็นบริการเสริมท่ีทางร้านสะดวกซ้ือ
มีไว้ให้บริการ ดังนั้นประเภทของการรับชําระค่าบริการจึงมีไม่มากนัก และไม่ได้ให้บริการเต็มรูปแบบเท่าท่ีควร 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวรารัตน์  แพทย์รังสี (2549) ศึกษาเรื่องการรับรู้ และความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการชําระในกลุ่มสาธารณูปโภคมีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น 

เม่ือพิจารณากลุ่มย่อย 12 กลุ่ม พบว่า ในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มอายุน้อย กลุ่มโสด สมรส กลุ่มการศึกษา
น้อยและมาก มีคะแนนความพึงพอใจในสินค้าและบริการท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือแปรปรวนไปตามประเภทของ
การใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชินพันธ์  พวงรุ่งโรจน์ (2551) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือ
สินค้าจากร้านสะดวกซ้ือ ในเขตเทศบาล เมืองพิบูลมังสาหาร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่าคะแนนความพึงพอใจในสินค้าและบริการของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านสะดวกซ้ือแปรปรวนไป
ตามปฎิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ ประเภทของการใช้บริการและการชําระค่าสินค้า
และบริการ พบผลเช่นนี้ในกลุ่มผู้บริโภคท่ีอายุมากและรายได้สูง  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถกําหนดหัวข้อในการเสนอแนะ หรือการพัฒนาธุรกิจร้านสะดวกซ้ือให้
เป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภค 

1. จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านราคาสินค้าและบริการเม่ือเทียบกับร้านค้าอ่ืนๆ 
น้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้นร้านสะดวกซ้ือควรจัดรายการส่งเสริมการขายโดยเน้นให้ผู้บริโภคได้รับรู้ในเรื่องของ
ราคาสินค้าท่ีมีความคุ้มค่าและถูกกว่าร้านค้าอ่ืนๆ เช่นการจัดป้ายราคาสินค้าเปรียบเทียบระหว่างร้านสะดวก
ซ้ือและร้านค้าท่ัวไปตามท้องตลาด หรือห้างสรรพสินค้า 

2. จากผลการวิจัยพบว่าประเภทของสินค้าและบริการมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเกือบทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มบริโภค ดังนั้นร้านสะดวกซ้ือควรจัดหาสินค้าในกลุ่มบริโภคเข้ามาจําหน่ายในร้านให้มี
ความหลากหลายมากข้ึนโดยคํานึงถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค เช่น สินค้าสําหรับผู้หญิง 
และสินค้าท่ีมีคุณภาพสําหรับผู้ท่ีมีรายได้ต่ํา 

3. จากผลการวิจัยพบว่าประเภทของสินค้าและบริการกับการชําระค่าสินค้าและบริการมีผลร่วมกันต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกลุ่มอายุมากและรายได้สูง ดังนั้นร้านสะดวกซ้ือควรจัดรายการส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบของสินค้ากลุ่มบริโภคท่ีมีคุณภาพสําหรับผู้สูงอายุ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซ้ือสินค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ ต้องการศึกษาศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานบริการในธุรกิจค้า
ปลีกในระดับบุคคล ละระดับกลุ่มและองค์การและค้นหาผลกระทบของปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านแรงจูงใจของพนักงานผู้ปฏิบัติงานบริการท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการให้บริการใน
ร้านค้าปลีกท่ีเป็นเครือข่ายทางธุรกิจท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง ซ่ึงมักต้ังอยู่ในเมืองหลวง ย่านการค้าสมัยใหม่ และแหล่ง
ท่องเท่ียว การศึกษาแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ในข้ันตอนแรก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและในข้ันตอนท่ีสอง เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ในบทความนี้จะเสนอผลการศึกษาในข้ันตอนแรก โดยในส่วนของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณนั้นผู้วิจัยใช้แบบสอบถามตามแนวของ Likert สํารวจทัศนคติจากพนักงานในร้านเครือข่ายธุรกิจค้า
ปลีกด้านอาหารและไม่ใช่อาหารรวมกันจํานวน 520 ตัวอย่าง และใช้ ซ่ึงต้ังอยู่ในย่านการค้าสําคัญในเขต
กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และชลบุรีวิเคราะห์ตามระเบียบทางสถิติโดยทดสอบความสัมพันธ์
ของความพอใจในงานและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงจําแนกค่าสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ การแจกแจงความถ่ีค่ามัชฌิมเลขคณิตร่วมกับค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่า t-test (α= 0.05) การทดสอบค่า Chi – Square (α= 0.05) และการพยากรณ์ด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยเส้นตรงพหุคูณ (MultipleLinear Regression) โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เพ่ือวิเคราะห์
อิทธิพลของปัจจัยค้านความพอใจในงานและด้านแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการท้ังนี้ผลจาก
การวิเคราะห์พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ทํางานให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูง ท้ังนี้พนักงานมีความพึงพอใจต่อ
งานการให้บริการในระดับค่อนข้างสูงท้ังในธุรกิจอาหารและไม่ใช่ธุรกิจอาหาร ท้ังนี้เกิดจากความพึงพอใจใน
สิ่งแวดล้อมในระดับจุลภาคโดยเฉพาะเพ่ือนร่วมงานและแรงจูงใจจากสภาพการทํางานขององค์การ นอกจากนี้ 
ในธุรกิจอาหารอิทธิพลของความพึงพอใจในสภาวะการดํารงชีวิตส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการอย่างมีนัย
ยะสําคัญ ส่วนในธุรกิจไม่ใช่อาหารต้องคํานึงถึงแรงจูงใจด้านเป้าหมายอีกด้วย 
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ABSTRACT 

This research aims at studying service efficiency of retail chained store operating 
employees at individual, group and organizational levels and seeking effects from the 
employees’ working satisfaction factors together with motivation factors on the efficiency in 
rendering higher-valued services (of both food and non-food) which are usually located 
upon prime business, urban and tourist areas. The study is divided into quantitative and 
qualitative researches respectively. This article especially focuses on the former. Data were 
collected by 520 mostly Likert-scaled questionnaires regarded their viewpoints on efficiency, 
satisfaction and motivation. With mathematical and statistical measurements of frequency 
distribution,arithmetic mean,standard deviation, t-test (α= 0.05), Chi – Square (α= 0.05), and 
multiple linear regression, our analysis finds that most respondents are highly efficient (x ̄ = 
3.98) at work. They are highly satisfied with service jobs in both food and non-food 
businesses. In both retail sectors under the study, it is found that group-related working 
environment, friends and organizations in particular, is significantly influential to enhance 
their satisfaction and motivation. In addition, in food retail services, satisfaction on personal 
life can be the other driver of the service efficiency, and in non-food retail services, goal can 
an effective motivation. 

Keywords: Service Efficiency, Employee’s Satisfaction, Motivation at Work, High 
Value-added Service Retail Chain 
 
บทนํา 

ร้านค้าปลีกท่ีให้บริการมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนกระตุ้นจูงใจให้กลับมาใช้บริการซํ้า
อีก ผ่านมาตรฐานการบริการท่ีร้านในเครือข่ายการบริการข้ึนใช้ในการปฏิบัติงานมารักษาประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า แต่ระบบการบริการไม่ได้มีเพียงบริษัทผู้ให้บริการและลูกค้า
ผู้รับบริการเท่านั้น แต่ประกอบไปด้วยงพนักงานท่ีให้บริการด้วย (จิตตินันท์ เตชะคุปต์ในเอกสารการสอนชุด
วิชาจิตวิทยาการบริการ หน่วยท่ี 1 – 7, 2549) การให้บริการท่ีต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจึงต้องสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการจากท้ังมาตรฐานงานบริการและพนักงานท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง 
ซ่ึงมาตรการในด้านบุคลากรในระดับปฏิบัติงานบริการยังขาดองค์ความรู้ท่ีก้าวทันยุคสมัยงานวิจัยนี้ต้องการ
ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้จากการตอบคําถาม ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจในการให้บริการเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยเก่ียวกับมนุษย์เองของ
ผู้ปฏิบัติงานบริการในธุรกิจค้าปลีกท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม หรือ/และ ปัจจัยเก่ียวกับมนุษย์เองมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างไร 
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3. มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีได้ผลดีกับผู้ปฏิบัติงานบริการในธุรกิจค้าปลีกท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงควรจะ
เป็นอะไรบ้าง 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีกท่ีจัดองค์การแบบแฟรนไชส์  หลีกเลี่ยงความเป็นพหุนิยมได้ยาก ท้ังจากผู้รับ
สิทธิ์ในระบบการบริหารร้านในเครือข่าย (Franchisee)เจ้าของสิทธิ์ (Franchisor) เองและจากลูกจ้างของท้ัง
สองฝ่าย (สายฟ้า พลวายุ, 2541) นอกจากนี้ ลูกค้าท่ีไม่ได้มีลักษณะเดียวเหมือนกันทุกพ้ืนท่ีต้ังร้านสาขาอีกนั้น 
การรักษาเอกภาพ เพ่ือการเพ่ิมการประหยัดต่อหน่วย (Economies of Scale) ในโซ่อุปทาน และเพ่ิม
ประสิทธิผลทางการตลาด (Economies of Scope)ในการสนองตอบอุปสงค์ด้วยการปฏิบัติการอย่างได้
มาตรฐานเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอจึงมีความจําเป็น มาตรฐานในให้การบริการท่ีเกิดจากมาตรการหลายด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้วยการฝึกอบรม การตรวจสอบคุณภาพ การสื่อสารในหลายช่องทาง มักเน้นให้ลูกจ้างผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีให้บริการแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าผู้มารับบริการ การตลาดบริการจึงไม่ได้เน้นเพียงแค่แสวงหาลูกค้าใหม่ 
เพราะในแต่ละทําเลท่ีตั้งตามสภาวการณ์ปกติ จํานวนกลุ่มเป้าหมายย่อมเพ่ิมข้ึนแบบช้าๆ ตามอัตราการเกิดใน
ย่านท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงเป็นสําคัญ แต่ธุรกิจค้าปลีกในเครือข่ายจึงเน้นให้เกิดการกลับมาซ้ือซํ้าและซ้ือเพ่ิม
เสมอๆ แม้ร้านค้าปลีกจะมีขนาดใหญ่โต จะได้เพ่ิมจํานวนลูกค้าท่ีพักอาศัยไกลออกไป แต่กลยุทธ์ท่ีพยายาม
สร้างย่านร้านค้าปลีกชุมชนสมัยใหม่ (community mall) ก็ตอกย้ําถึงการสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมาย
กลับมาใช้บริการเป็นกิจวัตร (นิตยสาร BrandAge Essential,มีนาคม 2550 และ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554) 
ยิ่งไปกว่านั้น ความจํากัดของพ้ืนท่ีขายซ่ึงอยู่อย่างจํากัดในร้านสะดวกซ้ือ และความเสี่ยงท่ีต้องจัดเก็บสินค้า
หน้าร้านจํานวนมากในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ด้วยแรงกดดันในการบริหารต้นทุนในการให้บริการและการทํา
ตลาดของธุรกิจค้าปลีกท่ีเป็นเครือข่ายดังกล่าว ทําให้ความขีดสามารถในการสร้างผลกําไรท่ียั่งยืน (Sustained 
Profitability)มีความยากลําบากยิ่งข้ึน 
 การสร้างผลกําไรในระยะยาวของธุรกิจค้าปลีกท่ีเป็นเครือข่ายจากทุกทําเลท่ีต้ัง จึงควรมาจากการ
เพ่ิมมูลค่าจากการให้บริการอันมีพ้ืนฐานท่ีม่ันคงจากการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ และลูกค้าท่ีมารับบริการเป็นประจํา Rayport and Jaworksi (2004) สนับสนุนในประเด็นนี้ว่า 
การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (interactions with customers) และประสบการณ์ในการบริโภค/รับบริการของ
ลูกค้าจากปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น คือ ป้อมปราการสุดท้ายอย่างเดียวของหลายธุรกิจท่ีสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน นักวิชาการท้ังสองท่านยืนยันโดยอ้างถึง กระแสโลกาภิวัตน์ 4 ประการ ซ่ึงก็คือ การรักษาส่วนต่าง
ของผลกําไรจากการผลิตจํานวนมาก คุณภาพมีสําคัญยิ่งกว่าราคาและอรรถประโยชน์ เศรษฐกิจภาคบริการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนแรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสมเริ่มขาดแคลน และเทคโนโลยีในแง่ท่ีเป็นปัจจัยเสริมส่งผล
ให้พนักงานสร้างปฏิสัมพันธ์ดียิ่งข้ึนกับลูกค้าจึงสรุปได้ว่า ในระหว่างปัจจัยประเภทเดียวกัน อิทธิพลของแต่ละ
กลุ่มปัจจัยสามารถมีอิทธิพลต่อกันได้อีกด้วย  
 
ประสิทธิภาพของพนักงานท่ีให้บริการ 

ในการศึกษาทําความเข้าใจประสิทธิภาพในการให้บริการซ่ึงเป็นเป้าหมายในการดําเนินกิจการค้าปลีก
นั้น จะต้องวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ให้บริการว่า ปัจจัยใดท่ีทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอ 
รู้สึกอยากกลับมารับบริการอีก และในระยะยาวมีความภักดีเพ่ิมข้ึน ในอีกด้านหนึ่งซ่ึงยังไม่ค่อยมีการสนใจ
ศึกษากันมากนัก ก็คือ ปัจจัยในท่ีส่งเสริมให้ผู้ให้บริการรู้สึกเต็มใจและพร้อมท่ีจะให้บริการอยู่เสมอ โดยลูกค้า



การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ คร้ังที่ 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 201 
 

ต้องรู้สึกว่าปัญหาของตนได้รับการแก้ไขและพนักงานท่ีลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ด้วยถูกคาดหวังให้สร้างความพึง
พอใจนั้นในจังหวัดเวลาท่ีเหมาะสม ไม่มองข้ามปัจจัยควบคุมภายนอกตัวของพนักงาน ไปสู่ปัจจัยภายในท่ี
ยั่งยืนอยู่ภายใต้พฤติกรรมและภายในใจของพนักงานผู้ให้บริการแล้ว ก็ควรจะจุดเริ่มต้นจากการส่งมอบบริการ
ท่ีเอาใจใส่ลูกค้า  

การเอาใจใส่ (empathy) เป็นทักษะการให้บริการท่ีทําให้สามารถอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ 
โดยอาศัยมุมมองของลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้น ในการทําความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของลูกค้า และตัดสินใจ
กระทําอย่างหนึ่งอย่างใดให้ลูกค้าพึงพอใจได้   ความสามารถเอาใจใส่คนผู้อ่ืนมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ 
คือ การได้รับหรือเข้าใจประสบการณ์เหมือนท่ีลูกค้ากําลังเผชิญอยู่ และการมีวุฒิภาวะทาอารมณ์ (Jeff, 2012, 
Kindle locations 139-161)การเอาใจใส่ย่อมเกิดจากคนผู้นั้นรู้สึกมีความสุข กล่าวคือ พอใจสิ่งท่ีตนได้กระทํา
และอยากทําซํ้าอีก ความสุขจึงเป็นแรงจูงใจจากภายในผู้ให้บริการ ท่ีจะต้องสํารวจต่อไปว่า เกิดข้ึนมาได้โดย
ลําพังปราศจากสิ่งกระตุ้นส่งเสริมจากกลุ่มผู้ร่วมงาน สภาพแวดล้อมอ่ืนในการทํางาน และนโยบายขององค์การ
เลยหรือไม่ ในบทนี้จะได้ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับ ความสุข จิตวิทยาในการ
ทํางาน วัฒนธรรมองค์การในการให้บริการ และประสิทธิภาพในการให้บริการ 

ความสุขเป็นความรู้สึกดี พึงพอใจในการดํารงชีวิตและต้องการรักษาความรู้สึกเช่นนี้ตลอดไป ความไม่
สุขจึงหมายถึงความรู้สึกไม่ดีและต้องการให้เป็นเช่นนั้นอีก คนมีสัญชาตญาณดึงตนเองเข้าหาสิ่งท่ีชอบ 
และผลักตนเองออกจากสิ่งท่ีไม่ชอบ ดังนั้นเม่ือเราประเมินสถานการณ์ท่ีกําลังเผชิญอยู่ เราจึงมักคิดไปโดยจิต
ใต้สํานึก ไม่ทันรู้ ตัว เม่ือไรท่ีเราได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ซ่ึงทําให้รู้สึกมีความสุข เราก็จะต้องการ
ประสบการณ์นั้นเพ่ิมข้ึนๆ จนเราสามารถรักษาสภาวะท่ีเป็นสุขต่อไปได้ ในทางจิตวิทยา เรียกพฤติกรรมนี้ว่า 
การปรับตัว (adaptation) ซ่ึงหากเกิดข้ึนโดยสมบูรณ์แล้ว แรงกระตุ้นท่ียังคงอยู่ต่อเนื่องมาก็จะยกระดับ
ความรู้สึกท่ีดีให้สูงข้ึนไปอีก และเม่ือสถานการณ์คงท่ีอยู่เช่นนั้น เราก็จะกลับไปเริ่มต้น ณ จุดเดิมท่ีเรามี
ความสุข (ibid., Kindle Locations 265-792) 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับการทํางาน ต้องพิจารณาแรงจูงใจและความพึงพอใจต่องานท่ีรับผิดชอบเป็นประจํา 
ในท่ีนี้งานดังกล่าวเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับคนอ่ืน จึงต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย ในท่ีนี้จะจํากัด
ขอบเขตไว้เฉพาะจากเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงร่วมถึงผู้บังคับบัญชา และจากวัฒนธรรมองค์การท่ีพนักงานเรียนรู้ท่ีจะ
ประพฤติปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันการทํางานร่วมกันในองค์การให้ด้ผลตามท่ีองค์การต้ังเป็นเป้าหมายนั้น 
จะต้องทําให้บุคคลากรรู้สึกว่าตนเลือกท่ีจะกระทําตามท่ีพึงประสงค์ ด้วยเพราะมีคาดหวังต่อผลอย่างใดอย่าง
หนึ่งขณะท่ีกระทํา หรือหลังท่ีกระทํา (อนาคต) ดังท่ี Weiner (1986) อธิบายว่าผลของแรงจูงใจสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 มิติซ่ึงส่งผลให้บุคคลถูกกระตุ้นให้กระทํากิจกรรมหรือปฏิเสธท่ีจะกระทํากิจกรรมหนึ่งๆ 
ในอนาคต ได้แก่ มิติด้านบุคคล (Locus Dimension) มิติด้านความม่ันคง (Stability Dimension) และมิติ
ด้านการควบคุม  
 ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลสามารถถูกกระตุ้นได้เม่ือลักษณะงานท่ีพวกเขาทําสอดคล้องกับ
ความสามารถของพวกเขา ค่าแรงสะท้อนตําแหน่งทางสังคมและความสามารถของพวกเขา และโอกาสในการ
แสวงหาความก้าวหน้าในสายอาชีพเปิดกว้างสําหรับพวกเขา (Osagbemi, 2000) ความพึงพอใจในงานนี้
เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทํางานอย่างไม่ต้องสงสัย แต่คําสองคํานี้สื่อความหมายแตกต่างกัน Aziri 
(2011) อธิบายว่าความพึงพอใจมีลักษณะของความเป็นทัศนคติ (attitude) หรือสถานะภายในของบุคคล
มากกว่าแรงจูงใจ ยกตัวอย่างเช่น บุคคลอาจขาดความพึงพอใจในการทํางานเนื่องจากมองไม่เห็น
ความก้าวหน้าในองค์กร แต่ยังคงไปทํางานอยู่ทุกๆ วันเพราะแรงจูงใจจากเงินค่าจ้างท่ีได้รับในแต่ละเดือน 
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(Becker, Randal, and Riegel 1995) ในทางกลับกัน หากสามารถใช้แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นได้อย่าง
เหมาะสม ก็มีความเป็นไปได้สูงว่านั่นจะนํามาสู่ผลลัพธ์ท่ีพึงปรารถนา นั่นคือความพึงพอใจของบุคคล  

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ท่ีสลับซับซ้อนข้ึนไปในระดับองค์การ เราก็จะค้นพบปัจจัยทางสังคม
จิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของสมาชิกขององค์การ ซ่ึงก็คือ วัฒนธรรม
องค์การอันเป็นกุญแจสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในดําเนินงาน โดยเชื่อมพฤติกรรมในการทํางานกับ
เป้าหมายขององค์การ (Cameron and Quinn, 1999) จึงมีผู้นิยามวัฒนธรรมองค์การขององค์การใดองค์การ
หนึ่งว่า เป็นแบบแผนความเชื่อร่วมกัน (shared beliefs) ของสมาชิกในองค์การนั้น (Sin andTse, 2000) 
และระบบค่านิยมหรือการให้คุณค่า/ความหมาย (a system of shared values and meanings) ของผู้คน
ในองค์การ (Robbins and Judge, 2007) โดยผ่านกระบวนการทางสังคมมาในระยะเวลาต่อเนื่อง (Siyeye, 
2005)  

การให้บริการท่ีเกิดประสิทธิภาพย่อมส่งระยะยาวต่อความภักดีของลูกค้าและผลการดําเนินการของ
องค์การ ซ่ึงมีหัวใจอยู่ท่ีผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการคือพนักงานควรใส่ใจในการให้บริการทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลท้ังภายในและภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท 
เป็นต้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความประทับใจ
กับผู้รับบริการทุกคน  และท้ายสุด ผู้ให้บริการเป็นกลไกสําคัญท่ีสุดท่ีจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติท่ีดี
โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกในการรักการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ 

ความสุข แรงจูงใจภายในใจและจากกลุ่ม และวัฒนธรรมองค์การ ร่วมกันเป็นปัจจัยท่ีทําให้พนักงาน
ให้บริการมีความกระตือรือร้นและพร้อมท่ีจะส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้า ซ่ึงสามารถได้จากผลกําไรท่ี
เกิดจากการให้บริการในธุรกิจ ผลกําไรอยู่ปลายทางในโซ่อุปทาน ย่อมคงอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ หากการ
ดําเนินงานสร้างสมดุล ดังท่ี James L. Heskett et al. (2008) เสนอไว้ในบทความท่ีมีชื่อว่า “Putting the 
Service-Profit Chain to Work” (in Harvard Business Review, 2011) โดย James L. Heskett et al. 
อธิบาย ‘Service-profit chain’ ว่าหมายถึงสิ่งซ่ึงก่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีสมดุลระหว่างความสามารถทํากําไร 
(profitability) ความภักดีของลูกค้า (customer loyalty) และความพึงพอใจของพนักงาน (employee 
satisfaction)  ความภักดีรวมไปถึงความสามารถในการผลิตบริการของพนักงาน (productivity) ผ่านการ
เชื่อมต่อระหว่างกันในโซ่ผลกําไรในการให้บริการ (Service-profit chain)นี้ ท้ังนี้ผลกําไรและการเจริญเติบโต
จะถูกกระตุ้นด้วยความภักดีของลูกค้าเป็นหลัก ซ่ึงความภักดีดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากความพึงพอใจของ
ลูกค้า และความพึงพอใจนี้ได้รับอิทธิพลมาจากคุณค่าของบริการซ่ึงร้านค้าจัดเตรียมไว้เพ่ือมอบให้แก่ลูกค้า 
คุณค่าดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเอง หากเกิดจากผู้ให้บริการท่ีน่าพอใจ ซ่ือสัตย์ และมีประสิทธิภาพในการผลิต
บริการ ในทางเดียวกัน ความพึงพอใจของผู้ให้บริการมักเป็นผลหลักมาจากการสนับสนุนการบริการท่ีมี
คุณภาพสูงและนโยบายท่ีเอ้ือต่อการสะท้อนผลลัพธ์ดังกล่าวไปสู่ลูกค้า 
 จากแนวความิดช้างต้นนี้ ประสิทธิภาพในการให้บริการจึงหมายถึง “การสนับสนุนการบริการท่ีมี
คุณภาพสูงและนโยบายท่ีเอ้ือต่อการสะท้อนผลลัพธ์ดังกล่าวไปสู่ลูกค้า” นั่นเอง โดยท่ัวไปการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรในการทํางาน (High Performance Workplace Organizations) ก็คือ รูปแบบ
โครงสร้ า งการดํา เนินงานขององค์กรต่างๆ ในปัจจุ บัน มักเ ป็นแบบองค์รวมหรือแบบแนวราบ 
(Holisticorganization) ซ่ึงให้ความสําคัญกับพนักงานมากยิ่งข้ึน (Bauer, 2004, pp.1-4) โดยพนักงานจะ
ได้รับการอบรมทักษะและความรู้ท่ีจําเป็น จากนั้นจะถูกแบ่งให้อยู่ร่วมกันในทีมขนาดย่อย แต่ละคนในทีม
สามารถทําหน้าท่ีได้หลากหลายโดยสลับหมุนเวียนกันทําไปเรื่อยๆ แม้กระท่ังการตัดสินใจเก่ียวกับกิจการต่างๆ 
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ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของทีมรูปแบบองค์กรดังกล่าวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับองค์กรในอดีตท่ีมี
ลักษณะการดําเนินงานเป็นแนวด่ิง พนักงานระดับล่างทําหน้าท่ีท่ีตนถนัดเพียงหน้าท่ีเดียวและรับคําสั่งซ่ึงมา
จากการตัดสินใจของหัวหน้างานระดับสูงข้ึนไปเป็นทอดๆ ซ่ึง Bauer มองว่า HPWOs มีประสิทธิภาพมากกว่า
ในการเพ่ิมความพึงพอใจในงานให้แก่พนักงาน กล่าวคือ การดําเนินงานในแนวราบจะกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร
มากข้ึน ท้ังกับเพ่ือนร่วมงาน ลูกจ้าง และลูกค้า ซ่ึงการเพ่ิมการสื่อสารนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพนักงาน
มองเห็นคุณค่าในโอกาสใหม่ๆ ท่ีพวกเขาได้รับในการหมุนเวียนเปลี่ยนไปทํางานแต่ละอย่างรวมถึงสิทธิในการ
ตัดสินใจอันสะท้อนความเชื่อม่ันของหัวหน้างานท่ีมีต่อพนักงานแต่ละคน (Appelbaumet al., 2000, pp. 15-
35) ท้ังหมดล้วนแล้วแต่นําไปสู่การเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีตนทําอยู่ท้ังสิ้น 
 เราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการให้บริการออกเป็น 2 ระดับ ซ่ึงก็คือ ประสิทฺธิภาพในการ
ให้บริการระดับบุคคล ซ่ึงหมายถึง ความซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กรความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน การ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ความขยันหม่ันเพียร การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับตํ่า ระดับกลาง และ ระดับสูงกับอีกประการหนึ่ง ประสิทฺธิภาพในการ
ให้บริการระดับกลุ่มและองค์การ ซ่ึงหมายถึง ขวัญกําลังใจจากเพ่ือนร่วมงาน ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม ความผูกพัน
กับกลุ่มความผูกพันกับองค์การ อัตราการเติบโตของยอดขายความพร้อมเผชิญวิกฤต ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับตํ่า ระดับกลาง และระดับสูง 

 
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยด้านความพึง
พอใจเก่ียวกับงาน และ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ท้ังนี้ความพอใจเก่ียวกับงาน (Job Satisfaction) ซ่ึงหมายถึง 
ทัศนคติในทางบวกต่องาน ความพอใจในงานช่วยให้คนทํางานรู้สึกว่าชีวิตการทํางานมีคุณภาพ และช่วย
ป้องกันมิให้คนทํางานเกิดความรู้สึกห่างเหินกับงานและแรงจูงใจ (Motivation) ซ่ึงหมายถึง การสร้างแรงดลใจ
ให้เกิดการกระทําท่ีตั้งใจและมุ่งประสงค์ การจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างมีทิศทางซ่ึงมักเกิดจากเหตุจูงใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในท่ีนี้เหตุจูงใจ (Motivator) หมายถึง สิ่งเร่งเร้าท่ีมีพลังมากพอท่ีจะชักนําให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกต้ังใจจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จ 
 โดยความพึงพอใจเก่ียวกับงานประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ซ่ึงได้แก่ 

ปัจจัยเก่ียวกับมนุษย์เอง หมายถึง ปัจจัยด้านประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา ปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพ ซ่ึงได้ยึดถือในค่านิยม ลักษณะการ ความต้องการ ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และปัจจัยความสามารถ 
เช่น ความเฉลียวฉลาด ความชํานาญเป็นอย่างดียิ่ง ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวตัดสินว่า ส่วนประกอบส่วนใดของ
งานน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมจุลภาค หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์การ ซ่ึงได้แก่ งานและสภาวะแวดล้อม
ของงาน และ องค์การและสภาวะแวดล้อมขององค์การ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อระดับความพอใจของคนทํางาน 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมหภาค หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมนอกองค์การ ซ่ึงได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองในขณะนั้น ซ่ึงเป็นตัวกําหนดความต้องการพ้ืนฐานของคนทํางาน 
 ส่วนแรงจูงใจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ตัวแปร ซ่ึงได้แก่ 

แรงจูงใจด้านร่างกายและจิตใจ หมายถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจท่ีอยู่ภายในตัวบุคคล อาจจะ
รวมถึงเหตุจูงใจ การรู้ ความต้องการ และชีววิทยา เป็นต้น  
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แรงจูงใจด้านเป้าหมาย หมายถึง หมายถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจท่ีเกิดจากให้ความสําคัญต่อการ
บรรลุเป้าหมายท้ังทางกายภาพและสังคม 

แรงจูงใจด้านสภาวะแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบของแรงจูงใจท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ 
และวัยของบุคคล 

ตัวแปรสําคัญสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบกันเป็นกรอบ
แนวคิดทางทฤษฎี ดังแสดงไว้ในรูปท่ี 1 ข้างล่างนี้ 

 

 
 
กาดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มตัวอย่างทํางานอยู่ธุรกิจไม่ใช่อาหารจํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และธุรกิจอาหารจํานวน
209 คนหรือร้อยละ 40 ของจํานวนตัวอย่างท้ังหมด 520 คน ท้ังนี้จํานวนตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ
จํานวนสาขาท่ีเปิดให้บริการในจังหวัดท่ีศึกษาวิจัย ธุรกิจท่ีไม่ใช่อาหารได้แก่ ธนาคารบริษัทหนึ่ง ร้านจัด
จําหน่ายสินค้าท่ีส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ 2 บริษัท ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวกับอาหาร ได้แก้ ร้านจําหน่าย
อาหารและเครื่องด่ืม 5 บริษัท ซ่ึงมี 3 บริษัทท่ีเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกจากต่างประเทศ ธุรกิจเหล่านี้
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ประสิทธิภาพของการให้บริการส่งผลสะท้อนโดยตรงกับภาพลักษณ์ ระดับราคาสินค้า/บริการ และมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานท่ีมักมีการควบคุมหรือใช้ความรู้สูง 

สัดส่วนของตัวอย่างทํางานในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และปริมณฑลจํานวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ  30 ซ่ึงแบ่งได้เป็น ชลบุรี 48 คน นนทบุรี 44 คน ปทุมธานี 33 คน และสมุทรปราการ 
29 คน ท้ังนี้ท้ัง 5 จังหวัดนี้มีย่านการค้าขนาดใหญ่มีการลงทุนสูง และมักเป็นแหล่งจับจ่ายซ้ือสินค้าและใช้
บริการของนักท่องเท่ียว ท้ังท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมเชิงพหุกรณีศึกษา ซ่ึงมุ่งยืนยัน
ผลการวิจัยข้ามกรณี (Yin, 2009, pp. 46-49) โดยเปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีกด้านเก่ียวกับอาหาร (Food retail 
chained stores) และธุรกิจค้าปลีกท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-food retail chained stores) ในพ้ืนท่ีจังหวัด
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ในข้ันตอนแรก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกโดยการ
สุ่มแบบจํานวน520คนจากกิจการค้าปลีกด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ และชลบุรี โดยจํานวนตัวอย่างคิดเป็นสัดส่วนจากจํานวนสาขาร้านในทุกจังหวัดท่ีศึกษา 
 เฉพาะส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณ ใช้ค่าสถิติต่างๆ คือ ค่าสถิติร้อยละสําหรับแจกแจงความถ่ี
ของข้อมูลเก่ียวสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างนํามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
ประกอบกันเพ่ือวิเคราะห์เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพและระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจและท้ายท่ีสุดค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 วิเคาระห์ความแตกต่างของปัจจัยด้านความพึงพอใจและ
แรงจูงใจ ตลอดจนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 
ข้อค้นพบเบ้ืองต้น 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นชายร้อยละ 27 และเป็นหญิงร้อยละ 73 โดยสัดส่วนพนักงานท่ีให้บริการร้านค้าปลีก
ท่ีศึกษามีอายุสูงกว่า 25 ปี และมากว่า 25 ปีใกล้เคียงท่ีประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
55 จบปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 34 จบมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตนวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 70 มีอายุงานการทํางานน้อยกว่า 6 ปี โดยร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 
15,000 บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 15 มีรายได้ระหว่าง 12,500 และ 15,000 บาท พนักงานเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 64 ไม่มีรายได้จากทางอ่ืน ส่วนท่ีมีรายได้จากทางอ่ืนส่วนใหญ่ เป็นรายได้ท่ีไม่แน่นอน 

ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 78 ยังโสด โดยท่ีมีภาระครอบครัว
ส่วนมากมีบุตรคนหนึ่ง และส่วนมากร้อยละ 53 ไม่มีคนชรา (อายุเกินกว่า 60 ปี) ในครอบครัว และอยู่อาศัย
รวมกัน 3 – 4 คนเป็นส่วนมากร้อยละ 44 รองลงมา 5 – 6 คนร้อยละ 33 โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60 
มีสมาชิกในครอบครัวอีก 1 – 2 คนมีรายได้ด้วย 

จากตารางท่ี 1 ข้างล่างนี้แสดงค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ด้านตามลําดับประสิทธิภาพในการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างสะท้อนออกมาจากพฤติกรรมในการทํางาน 
โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มได้ดีท่ีสุดท่ีค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมา
คือความเต็มใจในการรับฟังข้อท้วงติงจากลูกค้าเพ่ือนําไปปรับปรุง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 4.17 และถัดไปท่ีค่าเฉลี่ย 
4.14 คือความอดทนต่องานท่ียุ่งยากละเอียดอ่อน ในทางกลับกับกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่ค่อยสบายใจท่ีพบกับ
ภาระงานท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีบ่อยครั้ง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดท่ี 3.49 และรู้สึกไม่ค่อยม่ันใจท่ีต้องให้บริการลูกค้า
ชาวต่างชาติ โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.73  
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ตารางท่ี 1: ประสิทธิภาพการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ ตามลําดับค่าเฉลี่ย 
 

ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของตนเอง ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ฉันมักจะสร้างรอยยิม้ให้กับลูกค้าท่ีรับบริการจากท่าน 4.19 0.662 
ฉันยินดีรับฟังข้อท้วงติงในการทํางาน และพยายามนําไปปรับปรุงการให้บริการในอนาคต 4.17 0.633 
เมื่องานมีความยุ่งยากละเอียดอ่อน ฉันมักใช้เวลาและความอดทนในการทํามากข้ึน 4.14 0.666 
ฉันคิดเสมอว่าความสําเร็จของทีมงานน่าภูมิใจกว่าความสําเร็จของท่านเพียงคนเดียว 4.12 0.796 
ในกรณีท่ีฉันแไม่สามารถแก้ปัญหาจนเป็นท่ีพอใจชองลูกค้า หากเกิดกรณีคล้ายๆ กันอีก ฉัน
จะพยายามให้มากข้ึน 

4.08 0.617 

แนวปฏิบัติท่ีฉันให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีผลโดยตรงต่อรายได้ของสาขาร้านของฉัน 4.04 0.707 
ฉันคิดเสมอว่าวิกฤตขององค์การเป็นวิกฤตของฉันด้วย 3.99 0.755 
ฉันพร้อมให้บริการลูกค้าท่ีจู้จี้ทุกรปูแบบด้วยความเต็มใจ 3.98 0.773 
หากร้านสาขาของฉันเกิดปัญหา ฉันคิดว่าสามารถเสนอแนะหรือหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาน้ัน  

3.98 0.701 

เพ่ือนร่วมงานมักช่ืนชมในความสําเร็จของฉัน 3.83 0.757 
ฉันให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอยา่งมั่นใจ 3.73 0.808 
ฉันมักรู้สึกท้อแท้ใจ เมื่อพบกับอุปสรรคท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีบ่อย 3.49 1.005 

ภาพรวม 3.98 0.430 
 
เม่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมอีกว่าปัจจัยอะไรบ้าง ความพึงพอใจด้านไหน และแรงจูงใจแบบใดท่ีส่งผลดี

เสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการทําให้ทราบข้อสังเกต 3 ประการ 
1. ปัจจัยด้านความพึงพอใจแต่ละด้านส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการไม่เท่ากัน 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจแต่ละด้านส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการไม่เท่ากัน 

3. ประสิทธิภาพในการให้บริการในธุรกิจไม่ใช่อาหารและธุรกิจอาหารเกิดจากองค์ประกอบปัจจัย
ด้านความพึงพอใจและด้านแรงจูงใจส่งท่ีคล้ายกัน 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าปัจจัยท้ังสองด้าน และทุกปัจจัยมีความแตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมจุลภาคมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดท่ี 4.22 และด้าน
แรงจูงใจ ปัจจัยด้านเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดท่ี 4.07 ท้ังนี้โดยภาพรวมปัจจัยด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
รวมสูงกว่าของปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ี 4.07 กับ 3.90 ตามลําดับ 

สําหรับธุรกิจท่ีไม่ใช่อาหาร ปัจจัยด้านความถึงพอใจท่ีพนักงานให้ความสําคัญก็คือความพึงพอใจใน
สิ่งแวดล้อมในการทํางานร่วมกัน และในสภาพการดํารงชีวิตของตนเอง และปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีผลักดันให้
พนักงานทํางานได้มีประสิทธิภาพก็คือ แรงจูงใจจากการรับรู้และความเข้าใจเป้าหมายการทํางาน ประกอบกับ
แรงจูงใจท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัวในท่ีทํางาน ดังท่ีแสดงผลการวิเคราะห์ไว้ตามตารางท่ี 3 ส่วนตารางท่ี 
4 เป็นผลการวิเคราะห์สําหรับธุรกิจท่ีเก่ียวกับอาหาร ซ่ึงสามารถสังเกตเห็นว่า ความพึงพอใจในทุกๆ 
ด้านเก่ียวกับการทํางานล้วนเป็นปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยสําหรับธุรกิจท่ี
เก่ียวกับอาหารนี้ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานเพียงด้านเดียวท่ีส่งผลกระทบอย่าง
ชัดเจนต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
 

การเปรียบเทียบ 
Statistics 

X  S.D. T Sig. 
ด้านความพึงพอใจ     
    -ปัจจัยเก่ียวกับสภาพการดํารงชีวิต 4.07 .598 -5.841 .000* 
    -ปัจจัยสิ่งแวดล้อมจุลภาค 4.22 .590   
    -ปัจจัยเก่ียวกับสภาพการดํารงชีวิต 4.07 .598 5.063 .000* 
    -ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมหภาค 3.92 .584   
    -ปัจจัยสิ่งแวดล้อมจุลภาค 4.22 .590 10.762 .000* 
    -ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมหภาค 3.92 .584   
ด้านแรงจูงใจ     
    -แรงจูงใจด้านร่างกายและจิต 3.72 .756 -12.150 .000* 
    -แรงจูงใจด้านเป้าหมาย 4.07 .618   
    -แรงจูงใจด้านร่างกายและจิต 3.72 .756 -5.565 .000* 
    -แรงจูงใจด้านสภาวะแวดล้อม 3.90 .722   
    -แรงจูงใจด้านเป้าหมาย 4.07 .619 6.254 .000* 
    -แรงจูงใจด้านสภาวะแวดล้อม 3.90 .722   
ภาพรวมความพึงพอใจ 4.07 .464 8.639 .000* 
ภาพรวมแรงจูงใจ 3.90 .582   
 
ตารางท่ี 3: ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในธุรกิจท่ีไม่ใช่อาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) 1.603 .160  10.008 .000 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมจุลภาค .197 .043 .265 4.637 .000 
แรงจูงใจจากสภาพการทํางาน .128 .030 .221 4.216 .000 
ความพึงพอใจต่อสภาพการดํารงชีวิต .127 .040 .175 3.163 .002 
แรงจูงใจจากเป้าหมายท่ีชัดเจน .132 .042 .184 3.152 .002 

F =60.358 Sig. = .000 R square = .441 % 
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ตารางท่ี 4: ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในธุรกิจเก่ียวกับอาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) 1.167 .187  6.228 .000 
แรงจูงใจจากเป้าหมายท่ีชัดเจน .185 .040 .278 4.632 .000 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมจุลภาค .192 .041 .270 4.731 .000 
ความพึงพอใจต่อสภาพการดํารงชีวิต .200 .041 .266 4.853 .000 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมมหภาค .111 .045 .150 2.451 .015 

F =54.642 Sig. = .000 R square = .517 % 
 

เม่ือตรวจสอบลึกลงไปเฉพาะกับประสิทธิภาพในการให้บริการในการผูกใจลูกค้าและต่อความผูกพัน
กับองค์การ พบว่าท้ังสองกลุ่มธุรกิจบริการนั้นประสิทธิภาพเก่ียวกับลูกค้าและองค์การเกิดจากปัจจัยท่ี
คล้ายคลึงกัน มีบางองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันบ้างผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 5 ถึง 8 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5: ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผูกใจลูกค้าในการบริการท่ีไม่ใช่อาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) 1.979 .304  6.499 .000 
แรงจูงใจจากเป้าหมายท่ีชัดเจน .336 .072 .287 4.642 .000 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมจุลภาค .196 .075 .161 2.612 .009 

F =28.805 Sig. =0.000  R square = 15.8 % 
 
ตารางท่ี 6: ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผูกใจลูกค้าในการบริการท่ีเก่ียวกับอาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอย S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) 1.869 .303  6.170 .000 
ความพึงพอใจต่อสภาพการดํารงชีวิต .326 .074 .296 4.423 .000 
แรงจูงใจจากเป้าหมายท่ีชัดเจน .256 .066 .262 3.910 .000 

F =28.615  Sig. = .000 R square = 21.7 % 
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ตารางท่ี 7: ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผูกพันกับองค์การธุรกิจบริการท่ีไม่ใช่อาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) .915 .306  2.994 .003 
แรงจูงใจจากสภาพการทํางาน .298 .053 .298 5.585 .000 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมจุลภาค .256 .081 .199 3.158 .002 
ความพึงพอใจต่อสภาพการดํารงชีวิต .211 .076 .169 2.787 .006 

F = 39.355 Sig. = .000 R square =27.8 % 
 
ตารางท่ี 8: ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการผูกพันกับองค์การธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกับอาหาร 
 

ตัวแปร 
ค่า

สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

S.E. 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนน

มาตรฐาน 
t Sig. 

(Constant) .715 .363  1.968 .050 
แรงจูงใจจากสภาพการทํางาน .285 .081 .259 3.500 .001 
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมจุลภาค .316 .088 .245 3.577 .000 
แรงจูงใจจากเป้าหมายท่ีชัดเจน .193 .084 .159 2.279 .024 

F = 27.394 Sig. = .000 R square =28.6% 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติข้างต้นท่ี ทําให้ทราบว่า สําหรับธุรกิจท่ีไม่ใช่อาหารและเก่ียวกับ
อาหาร ประสิทธิภาพการให้บริการชองพนักงานท่ีจักทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีนั้นเกิดจากปัจจัยท่ีเหมือนกันใน
ด้านเป้าหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน โดยในการบริการท่ีไม่ใช่อาหาร ต้องเสริมแรงจูงใจด้านการทํางานเป็นทีม
ด้วย ส่วนการบริการท่ีเก่ียวกับอาหาร ควรสร้างความพึงพอใจในความม่ันคงของการดํารงชีวิตประกอบไปด้วย 
 ในประเด็นสุดท้าย ประสิทธิภาพของพนักงานท่ีจักรู้สึกผูกพันกับองค์กรยิ่งข้ึนเกิดจากการเสริม
แรงจูงใจในสภาวะแวดล้อมในท่ีทํางาน และสร้างความพึงพอใจต่อการทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี
เหมือนกันในธุรกิจบริการท้ังสองประเภท เพียงแต่ว่าการบริการท่ีไม่ใช่อาหาร ต้องสร้างความพึงพอใจในความ
ม่ันคงของการดํารงชีวิตด้วย ส่วนการบริการท่ีเก่ียวกับอาหาร ควรส่งเสริมแรงจูงใจจากการมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ิมเติมอีกด้วย 
 
การอภิปราลผลและข้อสรุป 
 พนักงานท่ีทํางานประจําในร้านค้าปลีกท่ีให้บริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงไม่มีภาระในครอบครัวมากนัก 
จึงรู้สึกพอใจกับรายได้จากงานประจําเพียงอย่างเดียว ซ่ึงมีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 
โดยเฉพาะการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มใจด้วยรอยยิ้ม ทําให้ลูกค้าประทับใจใน
คุณภาพบริการ จดจํายี่ห้อของผู้ให้บริการ และกลับมาใช้บริการอีก โดยเนื้องานแล้วพนักงานเหล่านี้มีความ
อดทน เข้าใจความยากลําบากในการทํางานท่ีอาจจะมีอยู่บ้าง แต่หากยากจนเกิดความรู้ความสามารถ เช่น 
ทักษะภาษาต่างประเทศ ก็จะบ่ันทอนกําลังใจในการทํางานได้ เรื่องสําคัญท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องาน
น้อยท่ีสุดก็คือ ต้องรับผิดชอบงานเกินกว่าอํานาจหน้าท่ีตามปกติบ่อยครั้ง ความภักดีต่อองค์กรอาจทําให้



การประชุมวิชาการปัญญาภวิัฒน์ คร้ังที่ 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

 210 
 

พนักงานท่ีให้บริการ พร้อมแก้สถานการณ์ยากลําบากท่ีจําเป็นต้องช่วยกันทําให้องค์กร แต่ก็ควรจะเป็นการ
ชั่วคราวเท่านั้น 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณทําให้ทราบอีกว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการนั้น
เกิดข้ึนจากปัจจัยด้านความถึงพอใจมากกว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจเล็กน้อย ดังนั้นบริษัทนายจ้างท้ังท่ีประกอบ
ธุรกิจไม่ใช่อาหารและเก่ียวกับอาหารควรให้ความสนใจต่อปัจจัยด้านความถึงพอใจเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อน ท้ังนี้
ต้องให้ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทํางานเป็นทีมท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายของร้านสาขา (ทีม) ของตน
อย่างชัดเจน โดยต้องหม่ันตรวสอบความม่ันคงในการดํารงชีวิตของพนักงานเป็นรายบุคคลประกอบกันไปด้วย 
 นอกจากนี้หากต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีผูกใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีก ก็ควร
ผูกเป้าหมายในการทํางานให้เก่ียวโยงอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขรายได้เสมอไป 
และพนักงานท่ีให้บริการย่อมรู้สึกเป็นเจ้าของร้านสาขาและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การได้ หากบริษัทจัด
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสมต่อความราบรื่นในการทํางาน พร้อมกับการส่งเสริมให้สร้างผลงาน
ร่วมกันเป็นทีม มากกว่าผลงานส่วนบุคคล 
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แรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซื้อขายทองคําในตลาดซื้อขายล่วงหน้า กรณีศึกษา โกลด์ฟิวเจอร์ส     
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) แรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขาย

ล่วงหน้า 2) ทัศนคติของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 3) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อ
แรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 4) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขาย
ทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 5) แรงจูงใจมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ลงทุนท่ีเคยซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า จํานวน 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการ 
ศึกษาคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ลงทุนมีแรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ลงทุนมีแรงจูงใจในด้านเหตุผลมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านอารมณ์ และผู้ลงทุนมีทัศนคติในการซ้ือ
ขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ลงทุนเห็นด้วย
มากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขาย
ล่วงหน้าแตกต่างกัน และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกันมี
ทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน และยังพบว่าแรงจูงใจท่ีต่างกันมีผลต่อ
ทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ผู้ลงทุน, ทองคํา, ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
 

ABSTRACT  
The research intended to study 1) The motivation of investors for trading gold on the 

futures market. 2) Attitude of investors for trading gold on the futures market.              3) 
Personal factor affecting motivation for trading gold on the futures market. 4) Personal factor 
affecting attitude for trading gold on the futures market. 5) Motivation affecting attitude for 
trading gold on the futures market. The sample group was 400 investors who trading gold on 
the futures market. Tools used in the study was questionnaires. Statistical tools used in data 
analysis include percentage, mean, stand deviation, t-test, F-test (One way Analysis of 
Variance) and Pearson correlation coefficient. 
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Investors have motivation to trade gold on the futures market is at good level. 
Moreover, Investors have Rational Motives which was at the highest level followed by 
Emotional Motives. And investors have attitude to trade gold on the futures market is at 
good level. Moreover, when consideration each aspect it found that product which was at 
the highest level  followed by distribution channels, price and promotion. The hypothesis 
tested was found that different personal factors affected different motivation for trading 
gold on the futures market. Furthermore the personal factors including age, marital status, 
occupation and income, affect different attitude for trading gold on the futures market. 
Different motivations affect attitude toward trading gold on the futures market. 

Keywords : motivation, investor, gold, futures market 
 
บทนํา  

ทองคําเป็นโลหะมีค่าชนิดหนึ่งจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีไม่เสื่อมสภาพ มีมูลค่าและมีสภาพคล่องสูง 
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่าย ประกอบกับทองคํามีความสวยงามจึงถูกนิยมนํามาใช้เป็นเครื่องประดับ    
ในอดีตตลาดทองคําของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการซ้ือในรูปแบบของเครื่องประดับหรือทองคํารูปพรรณ
โดยมีสัดส่วนของทองคําแท่งไม่มากนักและจํากัดเพียงในกลุ่มร้านค้าทองเป็นหลัก แต่หลังจากตลาดทองคํามี
การพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนท้ังด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทองคําและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ประกอบกับกระแส
การลงทุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสินทรัพย์ชนิดอ่ืนมาลงทุนในทองคําเพ่ิมข้ึน จึงเป็นแรงดึงดูดให้มีผู้สนใจหัน
มาลงทุนในทองคําเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท้ังการซ้ือขายทองคําแท่งเพ่ือเก็งกําไรจากส่วนต่างของราคาหรือ
แม้กระท่ังการซ้ือทองคําท่ีเป็นเครื่องประดับก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาทองคํายังคงเป็นทางเลือกหลัก
สําหรับการลงทุน ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเลือกทองคําเป็นทางเลือกแรกสําหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลงทุน  

การซ้ือขายทองคําในระบบตลาดปกติจะต้องใช้เงินจํานวนมากในการซ้ือ ในปัจจุบันจึงมีเครื่องมือใน
การลงทุนทองคําอีกประเภทหนึ่งท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ลงทุนในการทํากําไรและกระจายความเสี่ยงของกลุ่ม
หลักทรัพย์เรียกว่าสัญญาซ้ือขายทองคําล่วงหน้า (Gold Futures) หรือท่ีรู้จักกันในนามโกล์ดฟิวเจอร์ส มีสินค้า
อ้างอิงเป็นทองคําแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในการซ้ือขายในประเทศไทย โดยผู้ลงทุนท่ีลงทุนใน
โกล์ดฟิวเจอร์ส 1 สัญญาเปรียบเสมือนได้ลงทุนในราคาของทองคําแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% มีน้ําหนักจํานวน 
50 บาทของทอง (762.2 กรัม) การลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สนั้นใช้เงินลงทุนน้อย เนื่องจากผู้ลงทุนไม่จําเป็นต้อง
จ่ายเงินท้ังจํานวนในการซ้ือขาย ผู้ลงทุนเพียงแค่วางเงินประกันแค่ 1 ใน 10 ของมูลค่าสัญญา ซ่ึงหากผู้ลงทุน
ลงทุนซ้ือทองคําจริงจะต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่า (บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2555) 

โกล์ดฟิวเจอร์สจึงเป็นเครื่องมือท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ทํากําไรตามการคาดการณ์ท่ีมีต่อราคาทองคํา     
ผู้ลงทุนสามารถทํากําไรได้ท้ังในภาวะราคาทองขาข้ึนหรือราคาทองขาลง โกล์ดฟิวเจอร์สมีคุณลักษณะเด่นคือ
สามารถซ้ือก่อนขายหรือขายก่อนซ้ือก็ได้และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับราคาทองคํามีการเคลื่อนไหวท่ีไม่
สัมพันธ์กับราคาตลาดหุ้น ดังนั้นโกล์ดฟิวเจอร์สจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการลงทุนเพ่ือกระจายความเสี่ยง
ของกลุ่มหลักทรัพย์ โกล์ดฟิวเจอร์สช่วยเพ่ิมความคล่องตัวให้กับผู้ลงทุนทําให้สามารถซ้ือขายทํากําไรได้ท้ังใน
สภาวะราคาทองขาข้ึนและราคาทอง ขาลง ซ่ึงการซ้ือขายโกล์ดฟิวเจอร์สจะไม่มีการส่งมอบทองคําจริงระหว่าง
คู่สัญญา แต่ใช้วิธีจ่ายชําระเงินตามส่วนต่างของกําไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเรียกว่าการชําระราคาเป็นเงินสด       
ผู้ลงทุนสามารถซ้ือก่อนขายหรือขายก่อนซ้ือก็ได้ โดยกําไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจะเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาขาย
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กับราคาซ้ือไว้ การซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์สามารถทําได้ง่ายและสะดวกโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
อนุพันธ์ หรือ TFEX ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์สตามความคาดการณ์ได้ตลอดเวลา
ทําการของ TFEX ผู้ลงทุนสามารถโทรศัพท์สั่งซ้ือขายผ่านโบรกเกอร์ หรือใช้วิธีส่งคําสั่งซ้ือขายด้วยตนเองโดย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตท่ีโบรกเกอร์ให้บริการ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคา
โกลด์ฟิวเจอร์สได้ตลอดเวลาจากหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และช่องทาง
อ่ืนๆ ท่ีบริษัทสมาชิกเปิดให้บริการ ผู้ลงทุนมีโอกาสในการทํากําไรได้บ่อยครั้งตามท่ีต้องการ ซ่ึงอาจจะเป็นการ
ทํากําไรในระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 วัน หรืออาจเป็นระยะยาวก็ได้  

ปัจจุบันโกลด์ฟิวเจอร์สได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนมากข้ึน โดยมีสถิติปริมาณการซ้ือขายในปี พ.ศ 
2554 รวมท้ังสิ้น 4,020,845 สัญญา ปริมาณการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวัน 16,479 สัญญา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 310.52% 
เม่ือเทียบกับปริมาณการซ้ือขายในปี พ.ศ 2553 (บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), 2555)   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า 
กรณีศึกษาโกล์ดฟิวเจอร์ส ท้ังนี้เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการตลาด เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีจํานวนผู้ลงทุนเพ่ิมมากข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
4. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
5. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  

 
ทบทวนวรรณกรรม 

การประยุกต์ใช้แรงจูงใจในทางการตลาด 
นักการตลาดจําเป็นต้องเข้าใจเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้บริโภคซ่ึงพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคจะ

ประกอบด้วยตัวกระตุ้นและแรงจูงใจ โดยแรงจูงใจท่ีจะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์มี 2 ประเภทท่ี
สําคัญคือ (อลิสา สํารอง, 2551:147)  

1. แรงจูงใจทางอารมณ์ (Emotional Motives) เป็นแรงจูงใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากความ
ต้องการตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค การเกิดแรงจูงใจทางอารมณ์อาจแบ่งเป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่
เกิดจากความรู้สึกจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ความต้องการรักษาสถานภาพของตนในสังคม ความต้องการ
ภาคภูมิใจ ความต้องการพักผ่อน ความกลัว ความต้องการเข้าสังคม ต้องการเลียนแบบ ต้องการแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืน ความทะเยอทะยาน และต้องการความเป็นผู้นํา  

2. แรงจูงใจทางเหตุผล (Rational Motives) เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ด้วยการ
พิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุผล แบ่งเป็นลักษณะต่างๆ ได้แก่ ความต้องการประหยัด ความเชื่อถือได้ 
ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวกในการใช้งาน ความมีประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการใช้  

ส่วนประสมทางการตลาด 
วิเชียร วาศ์ณิชชากุล (2554: 13-18) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าเป็น

หัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด และเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจ องค์ประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ เรียกว่า 4P’s ได้แก่ 
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีเสนอขายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีตัวตนสามารถมองเห็นจับต้องหรือทดลองชิมได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีจะ
ประสบความสําเร็จในตลาดจะต้องมีรูปแบบ ลักษณะคุณภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

2. ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งกําหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตราหรือเป็นมูลค่าท่ียอมรับ
ในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท่ีนําเสนอ ซ่ึงการกําหนดราคาข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญหลายประการคือต้องให้
เหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ขาย ความสามารถในการซ้ือของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ทางการตลาด  

3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) การจัดจําหน่ายเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกันในการจัดจําหน่ายหรือกระจาย
สินค้า โดยอาจมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการผ่านสถาบัน คนกลาง เพ่ือทําให้การจัดการจําหน่ายสินค้าดี
ข้ึน  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดหรือการจัดจําหน่ายเป็นการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ือหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญเพ่ือเตือน
ความจําแจ้งข่าวสารหรือชักจูงใจให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วยกิจกรรม
หลักท่ีสําคัญ 5 กิจกรรรม คือ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง  

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ลงทุนท่ีเคยซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า โดยใช้สูตร
คํานวณหากลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซ้ือขาย
ทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า และทัศนคติของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงผู้วิจัย
ได้ทําการทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยคํานวณค่าความเข่ือม่ันด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) ใช้เกณฑ์ยอมรับท่ีค่ามากกว่า 0.70 เพ่ือแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันเพียงพอ ผลการทดสอบได้
ค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟา (Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.92 หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
ได้นําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผู้ลงทุนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 
20,001-40,000 บาท  

2. แรงจูงใจของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า พบว่า ผู้ลงทุนมีแรงจูงใจอยู่
ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านเหตุผล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจมากท่ีสุดในเรื่องได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการ
ฝากเงินในธนาคาร รองลงมาคือ มีความสะดวกในการทําธุรกรรมซ้ือขาย และมีความปลอดภัยเพราะไม่ต้องถือ
ทองคําแท่ง สอดคล้องกับนิวัฒน์ วณิชติสุวรรณ (2553) ท่ีได้ศึกษาทัศนคติของนักลงทุนในบริษัทเอ็มทีเอส   
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เซลลิ่งเอเยนจํากัด สาขาเชียงใหม่ ท่ีมีต่อสัญญาซ้ือขายทองคําล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนมากท่ีสุดคือให้ผลตอบแทนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนในทองคําแท่ง 

2.2 ด้านอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจมากท่ีสุดในเรื่องข้ันตอนการซ้ือขายง่ายไม่
ยุ่งยาก รองลงมาคือ แสดงถึงความมีฐานะทางสังคม และมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ท่ีดี  

3. ทัศนคติของผู้ลงทุนในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า พบว่า ผู้ลงทุนมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด และเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยแต่ละด้าน 

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องโกลด์ฟิวเจอร์สเหมาะสม
สําหรับการเก็งกําไรในระยะสั้น รองลงมาคือ ผู้ลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์สสามารถซ้ือก่อนขายหรือขายก่อนซ้ือก็ได้ 
และโกลด์ฟิวเจอร์สสามารถซ้ือขายได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  

3.2 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบพอร์ตลงทุนและสถานซ้ือขายแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาท่ีตลาดเปิดทําการ รองลงมาคือ ผู้ลงทุน
สามารถซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ด้วยตนเองโดยผ่านอินเทอร์เน็ต และผู้ลงทุนสามารถซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้
โดยผ่านโบรกเกอร์      

3.3 ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องโกลด์ฟิวเจอร์สใช้เงินลงทุนน้อยเม่ือ
เทียบกับทองคําแท่ง รองลงมาคือ ระยะเวลาหมดอายุของสัญญาซ้ือขายมีความเหมาะสม และจํานวนวางเงิน
ประกันข้ันต้นมีความเหมาะสม  

3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเรื่องมีรายงานและบท
วิเคราะห์โกลด์ฟิวเจอร์สเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน รองลงมาคือ โบรกเกอร์คอยให้คําแนะนําและให้
ข่าวสารกับผู้ลงทุนก่อนการตัดสินใจซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์ส และมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 
สอดคล้องกับนิวัฒน์ วณิชติสุวรรณ (2553) ท่ีได้ศึกษาทัศนคติของนักลงทุนในบริษัทเอ็มทีเอสเซลลิ่งเอเยน 
จํากัด สาขาเชียงใหม่ ท่ีมีต่อสัญญาซ้ือขายทองคําล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย พบว่า โบรกเกอร์
ควรให้แนะนําและให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ กับนักลงทุนทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุนในสัญญาซ้ือขายทองคํา
ล่วงหน้า และยังสอดคล้องกับอิสรีย์ จุลจิราภรณ์ (2550) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
หลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นักลงทุนต้องการให้มีรายงานการ
วิเคราะห์แนะนําการลงทุนแจกรายเดือน 

4. การทดสอบสมมติฐาน  
4.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือขายทองคํา

ในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน  

4.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําใน
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือ
ขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกัน สอดคล้องกับสิทธิพัฒน์ พิพิธกุล 
(2550) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการลงทุนในทองคําแท่งของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนท่ีมีอายุและอาชีพต่างกันมีแนวโน้มในการลงทุนทองคําแตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับกนกวรรณ ม่านศรีสุข (2550) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเครื่องประดับทองคํารูปพรรณ 96.5 
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เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุและอาชีพต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เครื่องประดับทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ต่างกัน 

4.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 แรงจูงใจท่ีต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขาย
ล่วงหน้าแตกต่างกัน พบว่า แรงจูงใจในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
ทัศนคติในการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ท่ีดําเนินธุรกิจซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือนําไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1. ด้านแรงจูงใจ ผู้ประกอบธุรกิจควรเน้นกลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนและผู้ท่ีสนใจลงทุน 
โดยพยายามชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและความสําคัญของการลงทุน ข้อดีในการลงทุน ความสะดวกสบายในการ
ลงทุน ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สเป็นการลงทุนท่ี
ป้องกันความเสี่ยงและยังช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีสนใจลงทุนสามารถแสวงหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคําได้  นอกจากนี้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ยังทําให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีสนใจลงทุนเกิดการ 
คล้อยตาม ซ่ึงจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการตัดสินใจลงทุนซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์ส 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ ท่ีดําเนินธุรกิจควรพัฒนารูปแบบในการลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์สให้มีความ
หลากหลายยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ลงทุนท่ีชื่นชอบการเก็งกําไรในระยะสั้นและ
สามารถรับความเสี่ยงได้สูง 

3. ด้านราคา ผู้ท่ีดําเนินธุรกิจควรเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์สกับทองคํา
แท่งและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้ท่ีสนใจลงทุนได้พิจารณาและได้เห็นถึงข้อดีในการ
ลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์ส เนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยและไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินท้ังจํานวนในการซ้ือขาย 

4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ท่ีดําเนินธุรกิจควรพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบพอร์ตลงทุนและ
สถานซ้ือขายแบบเรียลไทม์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน 
เช่น เรียกดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ทันที สะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
ให้มีมาตรฐานสูงข้ึน นอกจากนี้ควรพัฒนาเว็บไซต์การซ้ือขายโกลด์ฟิวเจอร์สให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีความ
น่าเชื่อถือ โดยจัดให้มีศูนย์กลางเพ่ือให้คําปรึกษาและแนะนํา วิธีการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือท่ีผู้ลงทุนสามารถทํารายการได้อย่างม่ันใจ  

5. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ท่ีดําเนินธุรกิจควรให้ข้อมูลข่าวสาร รายงาน และบทวิเคราะห์โกลด์
ฟิวเจอร์สแก่ผู้ลงทุนและผู้ท่ีสนใจลงทุน เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ Facebook  Twitter เป็นต้น นอกจากนี้โบรกเกอร์จะต้องคอยให้คําแนะนําและให้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน ซ่ึงต้องมีความพร้อมทางด้านข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
และรวดเร็ว สามารถบอกความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วย  

6. สําหรับการศึกษาในครั้งต่อไป ควรขยายผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดให้ครอบคลุมทุก
ด้าน โดยศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
เนื่องจากการซ้ือขายทองคําในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ และควรศึกษาปัจจัย
ด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์สด้วย เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ด้านจิตวิทยา เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรี

การค้าภายใต้เขตการเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการส่งออกและการนําเข้าอาหารของไทย ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา
ความสําคัญของเขตการค้าเสรีอาเซียนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมอาหารไทยจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทํา
การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลท่ีน่าสนใจจากแหล่งต่างๆ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2555 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียนมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของปริมาณการส่งอออกและการนําเข้าสินค้าอาหาร ดังนี้ 
การค้าสินค้าเกษตรท้ังหมดระหว่างไทยกับอาเซียนในปี พ.ศ. 2554 สินค้าอาหารท่ีมีมูลค่าการส่งออกสู่อาเซียน
มากท่ีสุด คือ น้ําตาลและขนมท่ีทําจากน้ําตาล มีมูลค่า 51,355 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 28.30% จากปี พ.ศ.2553 
ส่วนการนําเข้าสินค้าอาหารจากกลุ่มอาเซียนท่ีมีมูลค่าสูงสุด คือ กลุ่มปลาและสัตว์น้ํา 11,485 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 10.54% จากปี พ.ศ.2553 สําหรับสินค้าเกษตร TRQ และสินค้าสําคัญระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า 
สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนแต่มีการนําเข้าลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 จํานวน 8 
รายการ ได้แก่ ข้าว นมผงขาดมันเนย ลําไยแห้ง พริกไทย กระเทียม เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ และน้ํามัน
มะพร้าว สินค้าท่ีมีปริมาณท้ังการส่งออกและหรือนําเข้าเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปี 2553 มีจํานวน 9 รายการ 
ได้แก่ น้ํามันปาล์ม เมล็ดถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง นมปรุงแต่ง (นมพร้อมด่ืม) น้ําตาล         
มันสําปะหลัง น้ํามันถ่ัวเหลือง และใบยาสูบ สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกลดลงแต่มีการนําเข้าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 มี 5 รายการ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ชา ไหมดิบ และมะพร้าวผล 
สินค้าท่ีมีปริมาณลดลงท้ังการส่งออกและการนําเข้าเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 มี 4 รายการ 
ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ํานมดิบ และมันฝรั่ง ผลกระทบในด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อประเทศไทยท้ังใน
เชิงบวกและเชิงลบ มีดังนี้ ด้านการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของการลงทุน 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของทุน และการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้คือ ควรให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยจะได้รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
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ของทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังภาคประชาชนในการเตรียมรับมือและเร่ง
เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศเพ่ือให้สามารถแข่งขัน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การวิจัยใน
ครั้งนี้ข้อมูลอาจยังไม่เพียงพอต่อผู้อ่านงานวิจัย ดังนั้นควรมีการศึกษาถึงข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีทําให้ประเทศไทยได้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการค้าระหว่างกลุ่มอาเซียน การศึกษาถึงแนวโน้มสินค้า
ท่ีจะทําให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้ามากท่ีสุด และการศึกษาถึงแนวโน้มตลาดใน
ระหว่างกลุ่มอาเซียน เป็นต้น 

คําสําคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, เขตการค้าเสรีอาเซียน, การส่งออกและการนําเข้าอาหาร 
 

ABSTRACT  
The purpose of this research is to study the influence of the ASEAN Economic 

Community (AEC) on Free Trade Agreements (FTA) under the ASEAN Free Trade Area (AFTA) 
toward Thailand’s exports and imports of food. The researcher studied un importance and 
various impacts of the ASEAN Free Trade Area of the ASEAN Economic Community that 
affected Thailand's food industries from free trade Agreements under the ASEAN Free Trade 
Area. This study is the qualitative research of which the researcher collected the data and 
information interesting was from various sources between September, 2012 to February, 
2013 and described by descriptive data.  

From the study, the results show that the influence of the ASEAN Economic 
Community of Free Trade Agreements under the ASEAN Free Trade Area affected un 
increase and decrease of the export and import quantities of food products. In accordance 
with the agricultural business between Thailand and the ASEAN in 2011, most of the food 
products which had export values sugar and sweets, products made of sugar, the value was 
51,355 million Baht and increased with 28.30% in 2010. In the part of most of food products 
which had the import values for ASEAN are fish groups and aquatic animals, the value was 
11,485 million Baht and increased 10.54% in 2010. Regarding the agricultural products of 
TRQ and the importance of products between Thailand and the ASEAN showed that the 
products which had increased export quantity, but decreased import quantity when 
compared in the same time total 8 items in 2010 such as rice, skimmed milk powder, dry 
longan, pepper, garlic, seed, potato onion and coconut oil. Next to the products which had 
increased both export and import quantities when compared in the same time total 9 items 
in 2010 such as palm oil, soybean seed, soybean garbage, copra, flavoured milk (Ready-to-
drink milk), sugar, cassava, soybean oil and tobacco leaf. Next, the products which had 
decreased export quantities, but increased import quantities when compared in the same 
time total 5 items in 2010 such as coffee seed, instant coffee, tea, raw silk and coconut. 
Finally, the products which had decreased both export and import quantities when 
compared with the same time total 4 items in 2010 such as rubber tree, corn for raising an 
animals, raw milk and potato. While, there are several effects in Thailand both positively and 
negatively as free transportation of products, free transportation of investment, free                                            
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transportation of capital and free transportation of skilled labor.  
As suggested in this research, that should realize the importance and readiness to 

approach the ASEAN Economic Community because Thailand will be affected both 
positively and negatively. Therefore, the preparation of all sectors in Thailand, the 
government, the private sector including the civil society should prepare to be ready and 
increase the capability of the Kingdom to be able to cope with the changes that will occur. 
Maybe in this research, the information isn't enough for the readers of this research. 
Therefore, they should study other information such as the first, to study the factors so 
Thailand will be able to have advantages or to be adversed outcome reflecting commerce 
between the ASEAN, second to study the products tendency that Thailand will be able to 
benefit mostly from Free Trade Agreements and finally to study marketing trends between 
the ASEAN nations.  

Keywords: The ASEAN Economic Community (AEC), The ASEAN Free Trade Area 
(AFTA), export and import of food. 

 
บทนํา 

การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA (ASEAN Free Trade Area) ซ่ึงเริ่ม
ข้ึนในปี 2535 โดยมีการทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และปี 
2553 ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้อง
ลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ 0% ในรายการ Inclusive List ขณะท่ีประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 
ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรจนเหลือ 0% ภายในปี 
2558 การเปิดเสรีการค้าของอาเซียนทําให้สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยได้เปรียบคู่แข่งในอาเซียนใน
ขณะท่ีสินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแข่งขันท่ีมีความรุนแรงข้ึน (องค์ความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, 2555) อุสาหกรรมอาหารของไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสูงในการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ประเทศและเพ่ือการส่งออก เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตรท่ีม่ันคงและม่ังค่ัง การ
ทําเขตการค้าเสรีจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคส่งออกของไทยได้ และประเทศไทยจะต้อง
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระยะยาว ท้ังเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างประเทศด้วย  

การส่งออกสินค้าอาหารของไทยไปตลาดอาเซียนหลังการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2553 ขยายตัวต่อเนื่องในอัตราสูงคือ ร้อยละ 39.2 ในปี 2553 และร้อยละ 33.4 ในปี 
2554 ซ่ึงเป็นอัตราท่ีสูงเม่ือเทียบกับมูลค่าส่งออกรวมทุกสินค้าไปตลาดอาเซียนท่ีขยายตัวท่ีร้อยละ 22.5 ในปี 
2554 (ฝ่ายวิจัย ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2555)  

ประเทศไทยมีการนําเข้าสินค้าอาหารจากตลาดอาเซียน โดยแนวโน้มการนําเข้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 การนําเข้าสินค้าอาหารจากตลาดอาเซียนเพ่ิมข้ึน
เป็น 28,410.90 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.6 โดยแหล่งนําเข้าอาหารท่ีสําคัญของไทยในอาเซียนคือ 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยแต่ละประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 25.2 ของมูลค่าการนําเข้าท้ังหมด ส่วนประเทศท่ี
มีความสําคัญรองลงมาคือ สิงคโปร์ และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการนําเข้าสินค้าอาหารจาก
ประเทศอาเซียนใหม่คือ เวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างน่าสนใจ (องค์ความรู้
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single Market 

and Production Base) โดยมีสาระสําคัญ คือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานฝีมือ สําหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีมูลค่า GDP เป็นลําดับท่ี 2 รองจาก
อินโดนีเซีย ประกอบกับความได้เปรียบท่ีประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศ
อาเซียนอ่ืนอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและอํานวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า การก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเป็นได้ท้ังผลกระทบด้านบวกและด้านลบรวมถึงจะเป็นการสร้าง
โอกาสและความท้าทายแก่ประเทศไทย (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2555: 2) 

การศึกษาถึงข้อมูลหรือผลกระทบต่างๆ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือท่ีจะ
เตรียมตัวรับมือหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงเพ่ือหาวิธีการแนวทางกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้กับธุรกิจ  
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประโยชน์หรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากอิทธิพลของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการส่งออกและการนําเข้า
อาหารของไทย 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นางชุติสร แก้วบรรจง (2554) พบว่า ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการค้าเฉพาะรายการ
สินค้าท่ีมีศักยภาพการค้าสูงกว่าศักยภาพการค้าเฉลี่ยซ่ึงจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการค้าเฉพาะรายการสินค้าท่ีมีศักยภาพการค้าตํ่ากว่าศักยภาพการค้าเฉลี่ย 
จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีการผลิตเพ่ิมข้ึน นางสาวภัควรัทย์ เลิศวิริยะนุกุล (2551) พบว่า การจัดต้ังเขต
การค้าเสรีอาเซียนทําให้มีมูลค่าการค้ากันภายในกลุ่ม AFTA มากข้ึนหรือมีการส่งออกมากข้ึน นางสาวลลิตา 
ละสอน (2550) พบว่า การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนได้ส่งผลกระทบกับสินค้าเร่งลดภาษีในด้านการสร้าง
ปริมาณการค้าและการหันเหทิศทางในหลายประเทศ นางสาวอัจฉรา เถลิงเกียรติ (2553) พบว่า ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในด้านราคาสูงกว่า
ราคาท่ีนําเข้า นายนิมิตร ลิ ้มรัตน์ (2552) พบว่า บทบาทของอาเซียนต่อการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมเอเชียตะวันออก ควรจะพัฒนาระบบโครงสร้างบริหารที่เป็นอยู ่ไปสู ่โครงสร้างที่เป็นทางการ 
มากข้ึน 

จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจท้ังในเชิงบวก
และเชิงลบข้ึนอยู่กับความได้เปรียบเสียเปรียบของกลุ่มประเทศสมาชิก ประเทศท่ีมีการเตรียมพร้อมเป็นอย่าง
ดีจะช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความได้เปรียบ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการ 
ค้าเสรีอาเซียนต่อการส่งออกและการนําเข้าอาหารของไทย 

2. ศึกษาความสําคัญของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
3.   ศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนของประชาคมเศรษฐกิจ     

อาเซียนต่อการส่งออกและการนําเข้าอาหารของไทย 
4. ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการเปิดเสรีการค้าภาย 
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ใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 ในการดําเนินงานวิจัย ผู้วิจัยใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นการวิจัยแบบทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร วารสาร บทความวิชาการ หนังสือ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตผ่าน
เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง และหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก 
สถาบันอาหารเป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นวิจัยให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีทําการศึกษา 
จากนั้นทําการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล สําหรับการรายงานผล ผู้วิจัยนําเสนอ
ผลงานวิจัยและเขียนรายงานวิจัยในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

ในเดือนมกราคม 2553 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด 01-24 ไม่รวมยางพารา) 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากปี 2552 (ก่อนการยกเลิกอัตราภาษีนําเข้า) มูลค่าการค้า (มูลค่าส่งออกรวมกับมูลค่าการ
นําเข้า) สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ เท่ากับ 171,815 ล้านบาท ภายหลังท่ีลดภาษีการค้า
สินค้าระหว่างสมาชิกอาเซียนในปี 2553 มูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึนเป็น 215,409 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 
272,576 ล้านบาท ในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.37 และ 26.54 สถานการณ์การค้าสินค้า
เกษตรไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ในช่วงมกราคม – ธันวาคมมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับ
อาเซียนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลมาจากการขยายตัวของมูลค่าการนําเข้าและการส่งออกเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยใน
ปี 2554 การส่งออกมีมูลค่าเท่ากับ 209,871 ล้านบาท สูงซ่ึงมีมูลค่า 167,853 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 25.03% 
สําหรับมูลค่านําเข้าปี 2554 เท่ากับ 62,706 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ถึง 31.86% แต่ไทยยังเป็นฝ่าย
ได้เปรียบดุลการค้าจํานวน 147,165 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับดุลการค้าของปี 2553 เท่ากับ 22.33% 
(ตารางท่ี 3) ขณะเดียวกันหากนํามูลค่าการค้ายางพาราธรรมชาติ (พิกัด 4001) มาพิจารณาด้วยแล้วจะพบว่า
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึง 23.98% โดยมีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 265,674 ล้านบาท 
ส่วนมูลค่าการนําเข้าสินค้าเกษตรท้ังหมดมีจํานวน 63,015 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึนจากการนําเข้าปีเท่ากับ 
31.87%) ทําให้มูลค่าการค้าในภาพรวมสูงถึง 328,689 ล้านบาท (เพ่ิมข้ึน 25.42%) ไทยได้เปรียบดุลการค้า
คิดเป็นมูลค่า 202,660 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 เท่ากับ 21.72% (ตารางท่ี 4) (ปี 2554 ไทยส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติมูลค่ารวม 55,803.97 ล้านบาท มูลค่าการนําเข้า 308.66 ล้านบาท) หากเปรียบเทียบ
การนําเข้าและการส่งออกสินค้าเกษตรของปี 2554 กับปี 2553 พบว่า ในภาพรวมแล้วการส่งออกของไทยไป
อาเซียนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 12.00% และมูลค่าเพ่ิมข้ึน 23.98% ในขณะท่ีการนําเข้าเพ่ิมข้ึนท้ังด้านปริมาณ 
(เพ่ิมข้ึน 11.80%) และมูลค่า (เพ่ิมข้ึน 31.87%) โดยอธิบายได้ดังนี้ 

1) ด้านการส่งออก               
กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนในปี พ.ศ. 2554 ท่ีมีมูลค่าการ 

ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มยางธรรมชาติ (55,804 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 20.19 %) กลุ่มน้ําตาลและ
ขนมท่ีทําจากน้ําตาล (51,355 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าปีท่ีแล้วเพ่ิมข้ึน 28.30%) กลุ่มเครื่องด่ืมสุรา
น้ําส้มสายชู (21,311 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 36.92%) และกลุ่มซอส และ เครื่องปรุงรสต่างๆ (19,842 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 10.03%)  ส่วนสินค้าท่ีมีการขยายสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกมากข้ึน 5 อันดับแรก เม่ือ
เทียบกับปี 2553 ได้แก่ (1) กลุ่มหนังเขากระดูกสัตว์ (ขนแข็งของสัตว์ปีก) (2) กลุ่มเนื้อสัตว์และส่วนอ่ืนของ
สัตว์เพ่ือบริโภค (ชิ้นส่วนสัตว์ปีกเนื้อกระบือแช่แข็ง) (3) กลุ่มวัตถุจากพืชท่ีใช้จักสาน (ใบจากสําหรับมวนบุหรี่)  
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(4) กลุ่มเมล็ดพืชและผลไม้ท่ีมีน้ํามัน (เมล็ดพืชผัก) และ (5) กลุ่มผลไม้ (มังคุดสด ทุเรียนสด ลําไยสด) 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

2) ด้านการนําเข้า    
กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ีไทยนําเข้าจากอาเซียนในปีพ.ศ. 2554 ท่ีมีมูลค่าการนําเข้า 

สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มปลาและสัตว์น้ํา (11,485 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 10.54%) (2) กลุ่มไขมันและ
น้ํามันจากพืชและสัตว์ (9,201 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 130.49%) (3) ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 
(8,065 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 15.77%) (4) กลุ่มซอส และเครื่องปรุงรสต่างๆ (4,833 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 52.66%) 
และ (5) กลุ่มนม ไข่สัตว์ปีก น้ําผึ้ง (3,861 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 71.54%) กลุ่มสินค้าท่ีมีปริมาณการนําเข้า
ขยายตัวมากข้ึน  5 อันดับแรก เม่ือเทียบกับปี 2553 ได้แก่ (1) กลุ่มเนื้อสัตว์และชิ้นส่วนของสัตว์ท่ีบริโภคได้ 
(เนื้อโค/กระบือแช่แข็งจากอินโดนีเซีย และเนื้อหมูจาก เวียดนามและเนื้อแกะจากมาเลเซีย) (2) ต้นไม้พืชมี
ชีวิต ราก หัว (97% เป็นการนําเข้าไม้ตัดดอกอ่ืนๆ จาก มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) (3) กลุ่มผลไม้ 
(มะพร้าวผลสดและแห้งจากอินโดนีเซีย เวียดนามและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จากลาว) (4) กลุ่มไขมันและ
น้ํามันจากพืชและสัตว์ (ซึ่งเป็นยอดการนําเข้าน้ํามันปาล์มในเดือนมกราคมและเดือนมีนาคม 2554 ปริมาณ
รวม 60,000 ตันจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย) และมีชีวิต (โค/กระบือมีชีวิตจากเมียนมาร์ และมาจาก
มาเลเซีย) ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)  

สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร TRQ 23 รายการ และสินค้าสําคัญระหว่างไทยกับอาเซียน (รวม
ท้ังสิ้น 26 ชนิดสินค้า) (ส่งออกและนําเข้าตามภาวะการค้าปกติ) รายงานสถิติการค้ากับคู่ค้าในอาเซียน 
(ส่งออกและนําเข้าตามภาวะการค้าปกติ) ในปี 2554 เทียบกับปี 2553 ของสินค้าเกษตรที่มีโควต้าภาษีของ
ไทย 23 รายการ ประกอบด้วย ข้าว น้ํามันปาล์ม เมล็ดกาแฟ ไหมดิบ มะพร้าว(ผล) เนื้อมะพร้าวแห้ง ชา 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กาแฟสําเร็จรูป น้ํานมดิบ/นมปรุงแต่ง (นมพร้อมด่ืม) นมผงขาดมันเนย น้ํามันมะพร้าว 
เมล็ดถ่ัวเหลือง กระเทียม หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง พริกไทย ยาสูบ ลําไยแห้ง เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ น้ํามัน      
ถ่ัวเหลือง และกากถ่ัวเหลือง และการส่งออกนําเข้าสินค้าท่ีมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจของไทยอีก 2 รายการ 
คือ มันสําปะหลัง และยางพารา (ยางธรรมชาติ )  
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ตารางท่ี 1: มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทยกับอาเซียน ในช่วงปี 2550-2554  
     (ม.ค.-ธ.ค.54) 

ปริมาณ: พันตัว ตัน มูลค่า: ล้านบาท 
พิกัดศุลกากร มูลค่าการส่งออก ม.ค.- ธ.ค. 53 ม.ค.- ธ.ค. 54 %เปล่ียนแปลง 

2550 2551 2552 2553 2554 GR (%) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
01: สัตว์มีชีวิต 197 2,203 3,571 2,800 3,043 77.15 6,922.26 2,800.40 12,831.44 3,043.08 85.37 8.67 
02: เน้ือสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 1,084 1,256 1,256  1,650 3,807 29.04 31,796.87 1,650.32 56,706.88 3,807.28 78.34 130.70 
03: ปลาและสัตว์น้ํา 4,407 3,828 4,033 4,518 5,152 4.90 168,541.88 4,518.10 166,911.32 5,151.66 -0.97 14.02 
04: นม ไข่สัตว์ปีก นํ้าผ้ึง 4,254 4,026 3,915 4,395 5,315 5.47 - 4,394.56 - 5,314.95 - 20.94 
05: หนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว ์ 28 49 45 103 254 67.09 1,211.78 103.07 2,199.79 254.17 81.53 146.60 
06: ต้นไม้ พืชอ่ืนมีชีวิต ราก หัว 263 288 305 282 311 3.21 - 282.35 - 310.63 - 10.02 
07: พืชผักเพ่ือบริโภค 1,369 1,405 1,099 1,410 1,725 4.78 142,089.56 1,410.39 130,160.07 1,725.49 -8.40 22.34 
08: ผลไม้ 2,664 2,539 3,431 3,720 5,652 20.75 243,437.20 3,719.63 349,904.31 5,652.16 43.73 51.95 
09: กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 121 165 266 151 129 0.32 2,939.33 150.79 1,673.58 128.61 -43.06 -14.71 
10: ข้าวและธัญพืช 23,129 40,849 23,665 26,805 34,391 3.79 1,677,843.47 26,804.60 2,039,581.92 34,390.51 21.56 28.30 
11: ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 5,339 5,352 6,239 9,176 12,404 24.92 632,364.20 9,175.56 820,431.48 12,404.30 29.74 35.19 
12: เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ํามัน 924 674 630 835 1,345 10.13 12,048.59 834.52 15,258.91 1,344.78 26.64 61.14 
13: คร่ัง กัม เรซินและส่ิงสะกัดจากพืช 50 67 72 95 103 19.35 1,343.25 94.57 1,192.87 102.50 -11.19 8.39 
14: วัตถุจากพืชที่ใช้จักรสาน 7 4 2 3 6 -5.35 220.72 3.35 1,533.18 5.90 594.64 76.02 
15: ไขมัน นํ้ามันจาก พืช/สัตว ์ 8,088 10,568 5,057 6,524 11,077 1.48 208,552.23 6,524.43 300,115.18 11,076.74 43.90 69.77 
16: อาหารปรุงแต่งจากเน้ือสัตว์ ปลา สัตว์น้ํา 3,199 3,735 3,565 3,881 4,821 8.96 43,076.90 3,880.77 50,604.59 4,821.27 17.47 24.23 
17: นํ้าตาลและขนมทําจากนํ้าตาล 23,344 26,103 25,907 43,370 51,355 23.18 2,660,431.53 43,370.38 2,796,929.11 51,354.52 5.13 18.41 
18: โกโก้และผลิตภัณฑ์ 366 483 517 575 867 20.94 5,321.79 575.08 6,501.17 867.43 22.16 50.84 
19: ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 7,921 8,602 9,489 11,416 12,768 13.18 128,129.19 11,416.01 130,633.35 12,768.39 1.95 11.85 
20: ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 2,197 2,829 3,086 3,540 3,790 14.05 107,540.02 3,540.44 106,670.76 3,790.17 -0.81 7.05 
21: ซอส ซุป นํ้าปลา และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ 9,602 13,169 15,160 18,033 19,842 19.32 270,029.54 18,032.54 274,857.09 19,841.86 1.79 10.03 
22: เคร่ืองดื่ม สุรา นํ้าส้มสายชู 7,434 10,430 12,259 15,564 21,311 28.49 - 15,564.24 - 21,310.61 - 36.92 
23: เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 5,645 5,976 5,999 7,646 8,934 12.35 291,176.22 7,645.87 338,653.60 8,934.02 16.31 16.85 
24: ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 1,114 1,395 1,121 1,361 1,469 5.44 9,285.44 1,361.31 10,774.44 1,469.47 16.04 7.95 
รวม 1-24 112,746 146,328 130,689 167,853 209,871 14.80 6,644,301.94 167,853.28 7,614,125.04 209,870,.52 14.60 25.03 
4001: ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 36,289 40,847 31,193 46,429 55,804 10.39 686,604.39 46,428.52 596,459.01 55,803.97 -13.13 20.19 
รวม 149,036 187,175 161,882 214,282 265,674 13.79 7,330,906.33 214,281.80 8,210,584.05 265,674.49 12.00 23.98 

หมายเหตุ: GR= Growth Rate ช่วงปี 2550-2553 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2555) 
 
ตารางท่ี 2: มูลค่าการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างไทยกับอาเซียน ในช่วงปี 2550-2554  
     (ม.ค.-ธ.ค.54) 

ปริมาณ: พันตัว ตัน มูลค่า: ล้านบาท 
พิกัดศุลกากร มูลค่าการนําเข้า ม.ค.- ธ.ค. 53 ม.ค.- ธ.ค. 54 %เปล่ียนแปลง 

2550 2551 2552 2553 2554 GR (%) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
01: สัตว์มีชีวิต 136 142 95 185 317 21.66 3,857.99 184.59 5,681.24 317.12 47.26 71.79 
02: เน้ือสัตว์และส่วนอ่ืนเพ่ือบริโภค 35 15 7 1 8 -44.54 35.36 0.78 102.72 7.97 190.48 926.14 
03: ปลาและสัตว์น้ํา 11,537 13,379 11,617 10,389 11,485 -2.59 417,341.20 10,389.77 393,137.69 11,485.07 -5.80 10.54 
04: นม ไข่สัตว์ปีก นํ้าผ้ึง 1,300 1,348 1,826 2,251 3,862 30.87 - 2,251.26 - 3,861.90 - 71.54 
05: หนัง เขา ขน กระดอง กระดูกสัตว ์ 136 141 183 169 181 7.86 1,799.64 168.78 1,696.96 180.88 -5.71 7.17 
06: ต้นไม้ พืชอ่ืนมีชีวิต ราก หัว 52 38 35 52 149 27.45 - 51.59 - 148.79 - 188.40 
07: พืชผักเพ่ือบริโภค 477 942 1,717 1,665 2,209 43.81 229,188.09 1,664.71 291,230.90 2,209.03 70.70 32.70 
08: ผลไม้ 662 1,149 739 1,177 2,589 31.69 44,342.75 1,177.01 155,843.68 2,588.83 251.45 119.95 
09: กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 1,036 1,687 964 1,866 3,149 26.17 52,772.46 1,869.50 41,837.58 3,148.56 -20.72 68.42 
10: ข้าวและธัญพืช 584 1,612 1,591 1,595 1,002 11.26 417,562.70 1,596.81 221,234.81 1,001.81 -47.02 -37.26 
11: ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช 634 795 459 732 1,061 9.95 54,182.50 732.39 65,478.09 1,060.73 20.85 44.83 
12: เมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ํามัน 723 803 1,148 1,588 726 7.14 96,577.34 1,592.16 43,748.64 726.18 -54.70 -54.39 
13: คร่ัง กัม เรซินและส่ิงสะกัดจากพืช 361 371 373 327 347 -2.04 3,613.44 327.35 4,640.59 346.53 28.43 5.86 

14: วัตถุจากพืชที่ใช้จักรสาน 269 394 706 940 1,359 50.78 493,357.37 939.76 631,435.69 1,359.35 27.99 44.65 
15: ไขมัน นํ้ามันจาก พืช/สัตว ์ 2,195 4,137 2,477 3,992 9,201 32.72 106,740.55 3,991.87 196,026.19 9,200.83 83.65 130.49 
16: อาหารปรุงแต่งจากเน้ือสัตว์ ปลา สัตว์น้ํา 386 632 840 867 1,462 34.71 12,642.30 864.41 23,907.00 1,461.59 89.10 69.08 
17: นํ้าตาลและขนมทําจากนํ้าตาล 556 845 1,075 1,403 1,400 26.53 84,332.45 1,402.86 32,070.93 1,399.62 -61.97 -0.23 
18: โกโก้และผลิตภัณฑ์ 1,109 1,595 1,813 2,354 2,825 25.36 22,367.15 2,353.70 23,437.78 2,825.21 4.79 20.03 
19: ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม 4,863 6,561 6,249 6,967 8,065 11.31 53,605.48 6,966.77 67,685.38 8,065.49 26.27 15.77 
20: ของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ 466 494 459 532 656 7.89 7,306.18 532.23 7,236.57 656.49 -0.95 23.35 
21: ซอส ซุป นํ้าปลา และเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ 2,327 2,907 2,630 3,166 4,833 16.73 22,823.23 3,165.73 38,324,57 4,832.85 67.92 52.66 
22: เคร่ืองดื่ม สุรา นํ้าส้มสายชู 987 941 849 939 965 -0.49 - 938.74 - 964.93 - 2.79 
23: เศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 655 645 732 1,242 1,494 25.94 122,713.77 1,242.30 168,365.47 1,494.40 37.20 20.29 
24: ยาสูบและผลิตภัณฑ์ 2,903 2,867 2,538 3,151 3,362 3.96 12,097.46 3,150.64 13,288.07 3,361.74 9.84 6.70 
รวม 1-24 34,389 44,439 41,126 47,549 62,706 13.53 2,259,259.38 47,555.71 2,526,410.54 62,705.87 11.82 31.86 
4001: ยางพารา (ยางธรรมชาติ) 179 327 137.73 231 309 7.70 3,009.47 231.35 2,851.64 308.66 -5.24 33.42 

รวม 34,569 44,766 41,263 47,780 63,015 13.50 2,262,268.85 47,787.06 2,529,262.18 63,014.53 11.80 31.87 

หมายเหตุ: GR= Growth Rate ช่วงปี 2550-2553 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2555) 
   
 จากตารางท่ี 1 และ 2 สามารถสรุปสินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกและนําเข้าเพ่ิมข้ึนและลดลงได้ดังนี้ 

1) สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนแต่มีการนําเข้าลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 
จํานวน 8 รายการ ได้แก่ ข้าว นมผงขาดมันเนย ลําไยแห้ง พริกไทย กระเทียม เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ 
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และน้ํามันมะพร้าว 
2) สินค้าท่ีมีปริมาณท้ังการส่งออกและหรือนําเข้าเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับปี 2553 มีจํานวน 9 รายการ 

ได้แก่ น้ํามันปาล์ม เมล็ดถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง นมปรุงแต่ง นมน้ําตาล มันสําปะหลัง 
น้ํามันถ่ัวเหลือง และใบยาสูบ 

3) สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกลดลงแต่มีการนําเข้าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 
มี 5 รายการ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟสําเร็จรูป ชา ไหมดิบ และมะพร้าวผล 

4) สินค้าท่ีมีปริมาณลดลงท้ังการส่งออกและการนําเข้าเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี 2553 
มี 4 รายการ ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ํานมดิบ และมันฝรั่ง   

 
ตารางท่ี 3: มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด 01324) ระหว่างไทยกับอาเซียน พ.ศ. 2550-2554  
     (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554)  
 
การค้าสินค้าเกษตรไทย

กับอาเซียน 
2550 2551 2552 2553 2554 % 

Growth 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(หน่วย :ล้านบาท) 
2551 2552 2553 2554 

มูลค่าสง่ออก 112,746 146,328 130,689 167,853 209,871 14.80 29.79 -10.69 28.44 25.03 
มูลค่านําเข้า 34,389 44,439 41,126 47,549 62,706 13.53 29.22 -7.46 15.62 31.88 
ดุลการค้า 78,357 101,890 89,563 120,304 147,165 15.33 30.03 -12.10 34.32 22.33 
มูลค่าการค้ารวม 147,136 190,767 171,815 215,402 272,576 14.51 29.65 -9.93 25.37 26.54 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คํานวณจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2555) 
หมายเหตุ : สินค้าเกษตรในท่ีนี้ หมายถึงสินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 ไม่รวมยางพารา 
 
ตารางท่ี 4 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัด01-24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ระหว่างไทยกับ                                                             
อาเซียน พ.ศ. 2550-2554 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554) 
 

การค้าสินค้าเกษตร
ไทยกับอาเซียน 

2550 2551 2552 2553 2554 % 
Growth 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(หน่วย :ล้านบาท) 

2551 2552 2553 2554 
มูลค่าสง่ออก 149,036 187,175 161,882 214,282 265,674 13.79 25.59 -13.51 32.37 23.98 
มูลค่านําเข้า 34,569 44,766 41,263 47,780 63,015 13.50 29.50 -7.82 15.79 31.88 
ดุลการค้า 114,467 142,409 120,619 166,501 202,660 13.87 24.41 -15.30 38.04 21.72 
มูลค่าการค้ารวม 183,604 231,940 203,146 262,062 328,689 13.73 26.33 -12.41 29.00 25.42 

หมายเหตุ : สินค้าเกษตรในท่ีนี้ หมายถึงสินค้าพิกัดศุลกากร 01-24 รวมยางพารา 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คํานวณจากสถิติการสินค้าของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2555) 
  
 ความสําคัญของเขตการค้าเสรีอาเซียน 

เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA นับเป็นอีกความสําเร็จของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก อันส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการค้าในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนเพ่ิมข้ึนทุกปี นับต้ังแต่ ปี ค.ศ.1993 ความสําเร็จของเขตการค้าเสรีอาเซียนทําให้ชาติสมาชิก
อาเซียนตระหนักถึงความจําเป็นของการบูรณาการทางเศรษฐกิจท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ดังนั้นแนวคิดในการสถาปนา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงถูกนําเสนอจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ค.ศ.1997 ต่อมาระหว่างการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 9 ณ บาหลี อินโดนีเซีย ในวันท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ.2003 ผู้นําชาติ อาเซียนมีมติ
ร่วมกันถึงการดําเนินการตามแนวคิดการสถาปนาประชาคมอาเซียนผ่านการลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความ
ร่วมมือในอาเซียน ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN Concord II) ซ่ึงก็คือการสถาปนาประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) โดยมีโครงสร้างประกอบ ไปด้วยเสาหลัก 3 เสา คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน 
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(ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และจากการประชุมสุดยอด ดังกล่าวผู้นําอาเซียนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดันให้เกิดบูรณา
การทางเศรษฐกิจท่ีลึกซ้ึงมาก กว่าเขตการค้าเสรีอาเซียน ซ่ึงก็คือการก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี ค.ศ.2015 (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2555: 1) 

ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษอาเซียนได้พัฒนาและประสบความสําเร็จในการลดความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ ประสานนโยบายในด้านต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบความสําเร็จในความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจโดยการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน เพ่ือขจัดอุปสรรคทางการค้าโดยการยกเลิกการเก็บภาษีสินค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากภายในและภายนอกกลุ่ม
อาเซียน ก่อให้เกิดการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยียังผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคและ
ท่ีสําคัญการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียนยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
อาเซียน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือกันภายในกลุ่มแล้วยังเป็นการเสริมสร้างอํานาจต่อรองของ
อาเซียนในเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

จากการศึกษาถึงการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน โดยมีการเปิดเสรีต่างๆ ดังนี้ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของบริการ การเคลื่อนย้ายเสรีของการลงทุน การ
เคลื่อนย้ายเสรีของทุน และการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมือ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการเคลื่อนย้ายท้ัง 5 
รูปแบบและเห็นว่าการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของบริการไม่เก่ียวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้จึงไม่นําข้อมูลด้านดังกล่าว
มาวิจัยถึงผลกระทบ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลกระทบด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2015 จากการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ ได้ดังนี้ 

ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
ผลกระทบเชิงบวก 
การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าโดยลดอุปสรรคทางด้านภาษีและอุปสรรคท่ีไม่ 

ใช่ภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทยท่ีมีศักยภาพและมี
ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบไปยังตลาดอาเซียน สินค้าไทยท่ีมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบจะสามารถ
ขยายการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากข้ึน สินค้าดังกล่าว ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว 
น้ําตาล แป้งมันสําปะหลัง  

ผลกระทบเชิงลบ 
1) การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะส่งผลให้

สินค้าไทยท่ีสูญเสียความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบต้องเผชิญภาวะการแข่งขันสูงข้ึนจากการนําเข้าสินค้าจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ ชา กาแฟ ปาล์มน้ํามัน 
ถ่ัวเหลือง  

2) การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในการนําเข้าสินค้าท่ีไทยสูญเสียความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบจะส่งผลให้เกษตรกร แรงงานในภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของไทย
จะสูญเสียรายได้ การจ้างงาน และส่วนแบ่งการตลาด สินค้าไทยท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีของสินค้าเนื่องจากสูญเสียความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน (ผลกระทบต่อเกษตรกร
โรงสกัด/กลั่น เนื่องจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นผู้นําด้านการผลิต)  
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ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของการลงทุน  

  ผลกระทบเชิงบวก 
1) ภาคธุรกิจผู้ประกอบการของไทยท่ีมีความพร้อมและมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะผู้

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทยจะสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดอาเซียนท่ีมีประชากรกว่า 650 
ล้านคน และเป็นตลาดท่ีมีกําลังซ้ืออันเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของ GDP อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขยาย
การลงทุนของธุรกิจไทยไปประเทศอาเซียนอ่ืนจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เนื่องจากภาคธุรกิจ
ผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นผู้ออกไปสร้างรายได้ สร้างตลาด ขยายฐานลูกค้า โดยรายได้จากการประกอบการ
จะส่งกลับมาประเทศไทย  

2) การย้ายฐานการผลิตเพ่ือไปสู่ประเทศท่ีมีต้นทุนทางการผลิตตํ่ากว่าจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตตํ่าลงและทําให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการของไทยมีผลประกอบการเพ่ิมสูงข้ึนรวมท้ังยังเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันและสามารถขยายตลาดท้ังในส่วนตลาดเดิมและตลาดใหม่ได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้กําไรท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการประกอบธุรกิจจะส่งกลับมายังบริษัทแม่ในประเทศไทยส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเกิดการขยายตัว
กลุ่มธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดกลางในอุตสาหกรรม เช่น
อาหาร  
  ผลกระทบเชิงลบ 

1) ผลกระทบเชิงลบจากการเคลื่อนย้ายการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยย้ายฐานการ
ผลิตจะทําให้แรงงาน ผู้ผลิต และเกษตรกรไทยซ่ึงเป็นแรงงานในการผลิต รวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบป้อนให้โรงงาน
อุตสาหกรรม ต้องสูญเสียรายได้ตลาดและสูญเสียโอกาสในการจ้างงาน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีความได้เปรียบใน
เชิงเปรียบเทียบตํ่า อาทิ อุตสาหกรรมน้ํามัน (ปาล์ม ถ่ัวเหลือง) โคนม โคเนื้อ ชา กาแฟ หอม กระเทียม     
เป็นต้น 

2) ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของการลงทุนอาจทําให้การดึงเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต้องเผชิญภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะจากประเทศกลุ่ม CLMV เนื่องจากความได้เปรียบด้านแรงงานและวัตถุดิบเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบมาตรการ และนโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศของกลุ่ม CLMV 
แล้ว นับว่ามีมาตรการจูงใจ และอาจก่อให้เกิดการแข่งขันในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศท่ีจะ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย 

3) ภาคเอกชนไทยจะเผชิญภาวะการแข่งขันสูงข้ึนท้ังจากภายในประเทศและในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ท้ังนี้เนื่องจากการดําเนินงานในส่วนของหน่วยงานภาครัฐท่ีส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน 
เช่น สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME BANK) สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศยังมีข้อกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน โดยการดําเนินงานในส่วนของหน่วยงานดังกล่าว 
น่าจะสามารถรองรับผลกระทบในเบ้ืองต้นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
 ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน 

ผลกระทบเชิงบวก 
1) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุนจากการนําเงินทุนเข้าและการไหลออกของเงินทุน 

ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความเสรี สะดวก คล่องตัวมากยิ่งข้ึน นักธุรกิจนักลงทุนจากประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถนําเงินทุนเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน 
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ซ่ึงจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุนจะทําให้เกิดการปรับปรุงระบบ
การเงินท่ีดีข้ึนซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย 

2) การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วย 
ดึงดูดการนําเงินจากต่างประเทศมาทําธุรกรรมต่างๆ ในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เช่น การนําเงินมาลงทุนใน
ตราสารหนี้ และการนําเงินมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหุ้น) ของประเทศไทย อันจะส่งผลให้ตลาด
เงินทุนของไทยมีโอกาสขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจัยท่ีเอ้ืออํานวยต่อการลงทุนของนักลงทุนอาเซียน 
  ผลกระทบเชิงลบ 

1) บทบาทและอํานาจของรัฐในการกํากับดูแลการไหลเข้าและการไหลออกของเงินทุน
ต่างชาติทําได้ยากข้ึน อันอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนกับเศรษฐกิจไทยได้เนื่องจากการกําหนดให้มี
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการไหลเข้าและการไหลออกของเงินจากประเทศอาเซียน 

2) เม็ดเงินจากการลงทุนในไทยในตลาดทุน (FDI) และตลาดหุ้น (Portfolio) จะอิงตาม 
แนวโน้มทางเศรษฐกิจของอาเซียน นักลงทุนอาเซียนสามารถนําเงินไปลงทุนอาเซียนได้อย่างเสรีมากข้ึน ซ่ึงจะ
ส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนของไทยในลักษณะท่ีมีความผันผวนมากข้ึนจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของเงินทุนจากประเทศสามาชิกอาเซียน ซ่ึงการเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุนจะทํา
ให้การดําเนินการทางเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัจจัยจากอาเซียนเพ่ิมข้ึน  
 ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ 
  ผลกระทบเชิงบวก 

1) การเคลื่อนย้ายอย่างเสีของแรงงานฝีมือจะส่งผลให้ตลาดแรงงานไทยใหญ่ข้ึนซ่ึงจะ
ช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับบุคลากรวิชาชีพและแรงงานฝีมือไทย รวมท้ังสร้างรายได้ให้กับประเทศ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกข้ึนโดยสามารถ
เดินทางไปทํางานในภาคธุรกิจหรือบริษัทของประเทศอาเซียนหรือเดินทางไปทํางานให้กับนายจ้างของประเทศ
อาเซียน 

2) การเดินทางไปประกอบอาชีพของบุคลากรและแรงงานฝีมือไทยในประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยเฉพาะบุคลากรสาขาการแพทย์และวิศวกรซ่ึงเป็นท่ีต้องการเป็นจํานวนมากในอาเซียน จะช่วย
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบุคลากรวิชาชีพและแรงงานฝีมือไทยให้เกิดการยอมรับบุคลากรวิชาชีพและแรงงาน
ฝีมือไทยในอาเซียนเพ่ิมสูงข้ึน 

3) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือจะส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ โดยบุคลากรวิชาชีพไทยสามารถเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์จากการเรียนรู้งานและนวัตกรรม 
รวมถึงเทคโนโลยีจากบุคลากรวิชาชีพปรเทศสมาชิกท่ีปฏิบัติงานร่วมกันและจะก่อให้เกิดความชํานาญเฉพาะ
ด้าน  
  ผลกระทบเชิงลบ 

1) การเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือ จะส่งผลทําให้บุคลากรวิชาชีพ
และแรงงานฝีมือไทยเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีสูงข้ึน จากการเดินทางเข้ามาของบุคลากรวิชาชีพของ
ประเทศ อาเซียนท่ีมีความชํานาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือหรือบุคลากรวิชาชีพท่ีอยู่ใน
สาขาวิชาชีพบริการท่ีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงกว่า อาทิ นักบัญชี แม้ว่าไทยจะมีการกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพบางประการเพ่ิมข้ึนก็ตาม 

2) การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานอาจก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของบุคลากรวิชาชีพ
และแรงงานฝีมือไทยไปยังต่างประเทศเพ่ิมข้ึน อันอาจจะส่งผลให้ไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 232 
 

และแรงงานฝีมือทํางานภายในประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ซ่ึงปัจจุบันประสบปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐและปัญหาการลาออกหรือย้ายไปทํางานในโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงส่งผลต่อการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชากรของไทย 
 3) การเปิดให้มีการเดินทางเข้าออกของแรงงานอย่างเสรีอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
ม่ันคงของไทย เนื่องจากประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น
หากประเทศไทยไม่มีมาตรการป้องกันท่ีรัดกุมเพียงพออาจกลายเป็นจุดอ่อนและอาจนําไปสู่การขยายตัวของ
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยได้  
 
 แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารของไทยจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียน 

1. แนวทางการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ประเทศไทยยังต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของอาเซียนโดยสามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงชาติ
อาเซียนท้ังทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้วยทําเลท่ีต้ังดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจบริการไม่ว่าจะเป็นภาคบริการการท่องเท่ียว คมนาคม 
โลจิสติกส์ หรือศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ นอกจากนี้นักลงทุนไทยมีโอกาสท่ีจะหาตลาดใหม่ใน
อาเซียนโดยการลงทุนพลังงานทดแทน เช่น โซลาร์เซลล์ พลังงานลม รวมท้ังในอาเซียนมีวัตถุดิบด้านเกษตร 
เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ท่ีสามารถนํามาแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ อย่างไรก็ดี การเตรียมความพร้อมของ
ไทยในการเตรียมรับประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเตรียมรับมือกับอุปสรรค ความท้า
ทายหรือในบางกรณีอาจเป็นภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนยังไม่กระจายไปในวงกว้าง นอกจากนี้การเตรียมความ
พร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนยังไม่มีการ
สอดประสานความร่วมมือทํางานในลักษณะองค์รวมในขณะท่ีภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่มี
ความต่ืนตัวสูงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือเปรียบเทียบกับภาครัฐและผู้ประกอบการขนาดเล็ก แต่ภาค
ส่วนท่ีควรให้ความสนใจอย่างจริงจังและสร้างการรับรู้เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเร่งด่วน คือ 
ภาคประชาชน เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะประชาชนท่ีเป็นเกษตรกรและแรงงานเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอย่างสูงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มท่ีไทย
สูญเสียความได้เปรียบเทียบในเชิงเปรียบเทียบและต้องเผชิญสภาวะการแข่งขันจากชาติอาเซียนอ่ืน ได้แก่ 
เกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ํามัน กาแฟ ชา รวมถึงแรงงานท่ีอยู่ในภาคการผลิตท่ีไทยสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน  
 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 1) ภาครัฐต้องเร่งเสริมสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เก่ียวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างจริงจัง  

 2) ภาครัฐควรมีการดําเนินงานโดยประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม และประชาชนในลักษณะองค์รวม มีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุน หรือผู้ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแก่ภาคส่วนต่างๆ  

 3) ภาครัฐต้องมีมาตรการและนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการลงทุนนอกประเทศ
ของภาคธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมไทย  

 4) ภาครัฐต้องเร่งรัดต้ังหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดูแลและอํานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการไทยท่ีไปลงทุนในอาเซียน  
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 5) ภาครัฐควรเพ่ิมงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมเพ่ือให้สินค้า
ไทยสามารถแข่งขันได้  

 6) ภาครัฐจําเป็นต้องดําเนินนโยบายในการพัฒนา “ทุนมนุษย์” อย่างจริงจังและเร่งด่วน  
 7) ภาครัฐต้องเสริมสร้างบรรยากาศ สร้างปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการลงทุนในประเทศไทย  

3. แนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชนในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

1) ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท่ีเดิม
เคยจํากัดเฉพาะในประเทศไทยมาเป็นการผลิตข้ามประเทศ ต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการแสงหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงจะเป็นการช่วยให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญ คือ ต้องรีบจัดทํา
แผนทางธุรกิจใหม่เพ่ือรองรับกับโอกาสท่ีปัจจัยการผลิตสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี 

2) ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการควรสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับภาคเอกชนอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ 
และภูมิภาคอาเซียน  

3) ภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการไทยจําเป็นต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งโดยการศึกษาหา
ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคตลาดอาเซียนอย่างลึกซ้ึง ถ่องแท้ 

4) ภาคธุรกิจควรดําเนินการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือ SME  
 4. แนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคประชาชนในการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ข้อตกลงท่ีเกิดจากการกระทําของรัฐ  
2) ประชาชนชาวไทยต้องมีความต่ืนตัวศึกษาหาความรู้ ข้อมูล รวมถึงผลกระทบของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
3) ประชาชนชาวไทยจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดในลักษณะท่ีมีความไวสูง คือ 

ไวต่อการเปลี่ยนแปลงและยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังยังต้องกล้าท่ีจะเปิดตัวเองออกไปสู่อาเซียน 
4) ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องสร้างความเข้าใจและทัศนะคติท่ีดีต่ออาเซียนประชาชนชาวไทย

จําเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้านของประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ ทัศนคติ  
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลของการวิจัยเรื่องอิทธิพลของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการส่งออกและการนําเข้าอาหารของ
ไทยท่ีส่งผลต่อปริมาณการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการส่งออกและการนําเข้าอาหารของไทยในกลุ่มอาเซียน ซ่ึง
ทําการศึกษาสถิติการส่งออกนําเข้าสินค้าอาหารจากรายงานการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ 
AFTA และ FTA (เฉพาะท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว) ประจําเดือนธันวาคม 2554 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2555 สําหรับข้อมูลผลของการวิจัยด้านผลกระทบใน
ด้านต่างๆ ท่ีมีต่อประเทศไทยท่ีสัมพันธ์กับการส่งออกและนําเข้าอาหารของไทยรวมถึงแนวทางการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากหนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทย 
โดยคุณจุฑาทิพ คล้ายทับทิม พ.ศ. 2555 
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สรุป  
จากการศึกษาวิจัย พบว่า อิทธิพลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าภายใต้เขต

การค้าเสรีอาเซียนต่อการส่งออกนําเข้าอาหารของไทยมีผลต่อปริมาณการส่งออกและนําเข้าอาหารของไทยซ่ึง
สัมพันธ์กับปริมาณการส่งออกและนําเข้า ดังนี้ การค้าสินค้าเกษตรท้ังหมดระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 
พ.ศ.2554 สินค้าอาหารท่ีมีมูลค่าการส่งออกสู่อาเซียนมากท่ีสุด คือ น้ําตาลและขนมท่ีทําจากน้ําตาล มีมูลค่า 
51,355 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 28.30% จากปี พ.ศ. 2553 ส่วนการนําเข้าสินค้าอาหารจากกลุ่มอาเซียนท่ีมีมูลค่า
สูงสุด คือ กลุ่มปลาและสัตว์น้ํา 11,485 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 10.54% จากปี พ.ศ. 2553 สําหรับสินค้าเกษตร 
TRQ และสินค้าสําคัญระหว่างไทยกับอาเซียน พบว่า สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนแต่มีการนําเข้าลดลง
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 จํานวน 8 รายการ ได้แก่ ข้าว นมผงขาดมันเนย ลําไยแห้ง พริกไทย 
กระเทียม เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ และน้ํามันมะพร้าว สินค้าท่ีมีปริมาณท้ังการส่งออกและหรือนําเข้าเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเทียบกับปี 2553 มีจํานวน 9 รายการ ได้แก่ น้ํามันปาล์ม เมล็ดถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง 
นมปรุงแต่ง (นมพร้อมด่ืม) น้ําตาล มันสําปะหลัง น้ํามันถ่ัวเหลือง และใบยาสูบ สินค้าท่ีมีปริมาณการส่งออก
ลดลง แต่มีการนําเข้าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 มี 5 รายการ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ กาแฟ
สําเร็จรูป ชา ไหมดิบ และมะพร้าวผล สินค้าท่ีมีปริมาณลดลงท้ังการส่งออกและการนําเข้าเม่ือเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 มี 4 รายการ ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ํานมดิบ และมันฝรั่ง 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555)    

ผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนท่ีส่งผลต่อด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอาหารได้แก่ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าด้านอาหาร โดยพบว่ามีสินค้าหลายรายการท่ีไทยมีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบและจะได้รับผลประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าว และน้ําตาลทราย ท่ีไทยเป็นแหล่งผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ซ่ึงบางประเทศใน
อาเซียนผลิตไม่ได้และบางประเทศผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคจึงต้องนําเข้าสินค้าดังกล่าว
จากไทย ส่วนสินค้ากลุ่มอาหารสําเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋องซ่ึงไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่จึงน่าจะยังคง
ความสามารถในการแข่งขันได้ สําหรับสินค้าท่ีประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากเป็นสินค้าท่ี
ประเทศอ่ืนในอาเซียนมีความสามารถในการผลิตท่ีดีกว่า เช่น สินค้ากลุ่มปาล์มน้ํามัน ซ่ึงมีความเป็นไปได้สูงท่ี
ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียท่ีมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ สินค้าด้านอาหารประเภทอ่ืนท่ีประเทศไทยอาจจะได้รับ
ผลกระทบเชิงลบหลายชนิดจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า ได้แก่ เมล็ดกาแฟจากเวียดนาม มะพร้าว
จากฟิลิปปินส์ ชาจากอินโดนีเซีย การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของการลงทุนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ของไทยท่ีมีความพร้อมสามารถขยายการลงทุนซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการทําธุรกิจ สามารถขยายรายได้
โดยผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจและยังสามารถส่งกลับประเทศไทยได้ ท้ังนี้ประเทศไทยยังมีสัดส่วนในการ
ลงทุนในต่างประเทศน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับชาติอ่ืนๆ การขยายการลงทุนไปยังประเทศอาเซียนอ่ืน ท่ีมีต้นทุน
การผลิตตํ่าจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยตํ่าลง การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของทุนจากการนําเงินทุน
เข้าและไหลออกภายในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความสะดวก และคล่องตัวมากข้ึน จึงทําให้ภาคธุรกิจ 
เอกชน และกลุ่มทุนของไทยสามารถนําเงินทุนเข้าไปลงทุนในประเทศอาเซียนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน สําหรับ
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเสรีแรงงาน
ไร้ฝีมือเพ่ือปกป้องแรงงานในประเทศอาเซียนรวมท้ังในประเทศไทย แต่จะเคลื่อนย้ายอย่างเสีรีเฉพาะแรงงาน
ท่ีมีทักษะฝีมือเท่านั้น ท้ังนี้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของแรงงานฝีมือในกลุ่ม
วิชาชีพ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ส่วนแรงงานวิชาชีพภาคบริการทางการเงิน การประกันภัยนั้นจะส่งผลให้
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ประเทศไทยได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากประเทศไทยขาดความเชี่ยวชาญและไม่แข็งแกร่งเนื่องจากขาด
แคลนทุนและเทคโนโลยี (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2555: 109-138) 

ข้อค้นพบจากงานวิจัย ได้แก่ 
1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกและนําเข้าสินค้าอาหารของไทย 
2) เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังในเชิงบวกและ

เชิงลบ 
3) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประเทศสมาชิกอาเซียนจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนข้ึนอยู่กัความ

ได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละประเทศ 
4) การเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความจําเป็นต่อประเท

สมาชิกอาเซียนเพราะจะเพ่ิมความได้เปรียบให้แก่ประเทศของตน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน 400 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และร้อยละ สําหรับการทดสอบสมมติฐานใช้วิธี
วิเคราะห์สมการถดถอย ตัวแปรต้นคือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความเสี่ยง และผลตอบแทน ส่วนตัวแปร
ตามคือการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 26 - 35 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปัจจุบันประมาณ 20,001 - 
40,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพ่ิงเริ่มลงทุน โดยมีระยะเวลาในการลงทุนไม่ถึง 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นการ
ซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ต และใช้เงินออมส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ในส่วนของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลตอบแทนในระดับมากเป็นลําดับแรก ได้แก่ผลตอบแทนสูงกว่า
การลงทุนแบบอ่ืน รองลงมาเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศสูงข้ึน ส่วนปัจจัยท่ี
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับปานกลางคือ ปัจจัยด้านความเสี่ยง ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์เพ่ิมข้ึนเป็นลําดับแรก และรองลงมาเป็นปัจจัยด้านการเมือง ได้แก่รัฐบาลมีเสถียรภาพ 

คําสําคัญ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้ลงทุน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this survey research is to study investors in the Stock Exchange of 

Thailand by using questionnaire. Data were collected from 400 investors in the Stock 
Exchange of Thailand.  Data analysis used descriptive statistics including mean, standard 
deviation, frequencies, and percentages. For the hypotheses testing, this study used 
multiple regression analysis. Independent variables were economic, politic, risk, and 
return. Dependent variable was decision to invest in the Stock Exchange of Thailand. 
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The results show that most respondents are male, aged 26 to 35 years old, single, 
hold bachelor's degree, and work as private employees. The average monthly income is 
about 20,001 to 40,000 baths. 

They just start invest in the Stock Exchange of Thailand less than one year via the 
Internet.  They used the leftover money from their expenses which supposed to be their 
saving to invest in the Stock Exchange.   

For factors influencing the decision to invest in the Stock Exchange of Thailand in 
high level, the most important factor was return as having higher returns than other 
types of investment. The second important factor was economic due to higher domestic 
inflation. The first important factor in the medium level was risk due to changes of 
increasing stock prices. The second factor in this level was political due to stable 
government. 

Keywords: Stock Exchange of Thailand, Investors 
 
บทนํา 

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ดัชนีราคาหุ้นถึงจุดตํ่าท่ีสุดในรอบ 11 ปี โดยอยู่ท่ีระดับ 
207.31 จุด (4 กันยายน พ.ศ. 2541) รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยปรับโครงสร้างเงินทุนของ
ภาคเอกชนจากเดิม ท่ีต้องพ่ึงพาสถาบันการเงินและเงินกู้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ มาให้ความสําคัญกับ
ตลาดทุนเพ่ิมมากข้ึน  เพ่ือให้โครงสร้างทางการเงินของภาคธุรกิจไทยมีความสมดุล โดยเปลี่ยนจากการใช้หนี้
ต่างประเทศมาเป็นหนี้ในประเทศ และปรับจากการใช้หนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว ด้วยการออกหุ้นกู้แทนการ
กู้เงินจากสถาบันการเงินในและต่างประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาสกุลเงิน การบริหารสภาพคล่องของสถาบันการเงิน
และส่งเสริมให้มีการระดมทุน โดยการออกหุ้นสามัญเสนอขายให้กับประชาชน  เพ่ือช่วยลดอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนให้ตํ่าลง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเริ่มมีบทบาทเพ่ิมข้ึน โดยเป็นแหล่งระดมเงินทุนในระยะ
ยาวของภาคเอกชนทดแทนสถาบันการเงินท่ีถูกปิดตัวลง การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทําการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือบ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยท่ี
ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มใช้ในการตัดสินใจลงทุน มีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยคาดหวังว่าผลท่ีได้รับ
จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบถึงพฤติกรรมของผู้ลงทุนในปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมของผู้
ลงทุนรายย่อยยังมีลักษณะท่ีไม่ต่างจากทศวรรษท่ีผ่านมา ผลการศึกษานี้อาจนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเสริมสร้างคุณภาพในการลงทุนของผู้ลงทุนไทย รวมถึงเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การกําหนดนโยบายของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิผลต่อไป ปัจจุบันดัชนีราคา
หุ้นสูงกว่า 1,000 จุด มูลค่าซ้ือขายเกินกว่า 10,000 ล้านบาทต่อวัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาหาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนหรืออีกนัยหนึ่งผลตอบแทนและความ

เสี่ยงท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักลงทุนท่ีลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ณ ห้องสมุดมารวย รวมท้ังสิ้น 200 ชุด และแจกแบบสอบถามออนไลน์ จํานวน 200 ชุด รวม 400 ชุด 
2. สถานท่ีท่ีทําการศึกษาคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบล็อกของนักลงทุน 
3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาต้ังแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 
4. ศึกษาด้วยวิธีแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุดแก่นักลงทุน 
 

กรอบแนวความคิด 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.2 และเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 23.8 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ซ่ึงมีจํานวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมดมีสถานภาพโสดซ่ึงมีจํานวน 255 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.8 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงมี
จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบริษัทเอกชน ซ่ึงมีจํานวน 
174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 
– 40,000 บาท ซ่ึงมีจํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ลงทุนเป็นระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ซ่ึงมีจํานวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ตจํานวน 302 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.5 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่นําเงินออมส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายมา
ลงทุน จํานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 
 

ปัจจัยต่างๆ 
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
- ปัจจัยด้านการเมือง 
- ปัจจัยด้านความเสี่ยง 
- ปัจจัยด้านผลตอบแทน 

 

การตัดสินใจลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.95 
ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศมีค่าเฉลี่ย 4.24 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีค่าเฉลี่ย 4.04 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศมีค่าเฉลี่ย 3.87 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศ 
มีค่าเฉลี่ย 3.8 ดังดูได้จากตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญของปัจจัย 
      ด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความสําคัญท่ีมตี่อราคาหลักทรัพย์ 
ค่าเฉลี่ย
(แปรผล) 

ลําดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 
162 173 65 0 0 4.24 1 

(40.5) (43.2) (16.2) (0) (0) (มาก)  

ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 
129 163 104 4 0 4.04 2 

(32.2) (40.8) (26) (1) (0) (มาก)  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
91 173 128 8 0 3.87 3 

(22.8) (43.2) (32) (2) (0) (มาก)  
ค่าเฉลี่ยรวม      4.05  

     (มาก)  
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 น้อย, 
1.00- 1.49 น้อยท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.05 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก ได้แก่ภาวะ
เศรษฐกิจภายนอกประเทศมีค่าเฉลี่ย 4.24 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีค่าเฉลี่ย 4.04 อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศมีค่าเฉลี่ย 3.87 
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ตารางท่ี 2: แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญของปัจจัย 
      ด้านการเมือง ท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
ปัจจัยด้าน 
การเมือง 

ระดับความสําคัญท่ีมตี่อราคาหลักทรัพย์ 
ค่าเฉลี่ย
(แปรผล) 

ลําดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ความมั่นคงภายใน 
ประเทศ 

132 184 70 14 0 4.08 1 
(33) (46) (17.5) (3.5) (0) (มาก)  

ความมีเสถียรภาพ 
ของรัฐบาล 

146 129 113 12 0 4.02 2 
(36.5) (32.2) (28.2) (3) (0) (มาก)  

การเปลีย่นแปลงนโยบาย 
ของรัฐบาล 

111 164 120 5 0 3.95 3 
(27.8) (41) (30) (1.2) (0) (มาก)  

ค่าเฉลี่ยรวม      4.02  
     (มาก)  

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 น้อย, 1.00- 
1.49 น้อยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.02 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก ได้แก่
ความม่ันคงภายในประเทศมีค่าเฉลี่ย 4.04 ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ย 4.02 การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ย 3.95  

 
ตารางท่ี 3: แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญของปัจจัย
     ด้านความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
ปัจจัยด้าน 
ความเสีย่ง 

ระดับความสําคัญท่ีมตี่อราคาหลักทรัพย์ 
ค่าเฉลี่ย
(แปรผล) 

ลําดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของ
หลักทรัพยส์หรัฐและยโุรป 

90 209 94 7 0 3.96 1 
(22.5) (52.2) (23.5) (1.8) (0) (มาก)  

ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์ท่ีรุนแรง 

90 159 132 19 0 3.8 2 
(22.5) (39.8) (33) (4.8) (0) (มาก)  

ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ 
53 164 145 38 0 3.58 3 

(13.2) (41) (36.2) (9.5) (0) (มาก)  
ค่าเฉลี่ยรวม      3.78  

     (มาก)  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 น้อย, 1.00- 
1.49 น้อยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.78 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากได้แก่ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์สหรัฐและยุโรป มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่ีรุนแรงมีค่าเฉลี่ย 3.8 ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์มีค่าเฉลี่ย 
3.58   

 
ตารางท่ี 4 : แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านผลตอบแทนท่ีมีผลต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
ปัจจัยด้านผล 

ตอบแทน 
ระดับความสําคัญท่ีมตี่อราคาหลักทรัพย์ 

ค่าเฉลี่ย
(แปรผล) 

ลําดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

กําไรจากการลงทุนในแตล่ะครั้ง 
100 192 104 4 0 3.97 1 
25 48 26 1 0 (มาก)  

เงินปันผลท่ีได้จากการลงทุน 
97 174 119 10 0 3.9 2 

24.2 43.5 29.8 2.5 0 (มาก)  

การเพ่ิมข้ึนของเงินทุนอย่างสม่ําเสมอ 
73 197 106 24 0 3.8 3 

18.2 49.2 26.5 6 0 (มาก)  
ค่าเฉลี่ยรวม      3.89  

     (มาก)  
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 น้อย, 1.00- 
1.49 น้อยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.89 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากได้แก่ 
กําไรจากการลงทุนในแต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.97 เงินปันผลท่ีได้จากการลงทุนมีค่าเฉลี่ย 3.9 การเพ่ิมข้ึนของ
เงินทุนอย่างสมํ่าเสมอมีค่าเฉลี่ย 3.8   
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 5: แสดงจํานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับความสําคัญของปัจจัยท่ี
     ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

ระดับความสําคัญท่ีมตี่อการตดัสินใจลงทุน 
ค่าเฉลี่ย 
(แปรผล) 

ลําดับ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุน 
แบบอ่ืน 

130 180 79 10 1 4.07 1 
(32.5) (45) (19.8) (2.5) (0.2) (มาก)  

ผลตอบแทนจากเงินปันผล 
81 182 121 14 2 3.82 2 

(20.2) (45.5) (30.2) (3.5) (0.5) (มาก)  
ผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย ์

ท่ีปรับตัวข้ึน 
84 181 103 32 0 3.79 3 
(21) (45.2) (25.8) (8) (0) (มาก)  

ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศสูงข้ึน 
87 130 120 62 1 3.6 4 

(21.8) (32.5) (30) (15.5) (0.2) (มาก)  
การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ี

ลดลง 
60 119 172 47 2 3.47 5 
(15) (29.8) (43) (11.8) (0.5) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลี่ยรวม 
     3.75  
     (มาก)  

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มากท่ีสุด, 3.50 - 4.49 มาก, 2.50 - 3.49 ปานกลาง, 1.50 - 2.49 น้อย, 1.00- 
1.49 น้อยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 3.75 ซ่ึงในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากได้แก่ 
ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนแบบอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 4.07 ผลตอบแทนจากเงินปันผลมีค่าเฉลี่ย 3.82 ผลตอบแทน
จากราคาหลักทรัพย์ ท่ีปรับตัวข้ึนมีค่าเฉลี่ย 3.79 ภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศสูงข้ึน มีค่าเฉลี่ย 3.6  
ความสําคัญในระดับปานกลางได้แก่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลง มีค่าเฉลี่ย 3.47  
 
การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
  H0: ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

H1: ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย    
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 H0: ปัจจัยด้านการเมืองไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 H1 : ปัจจัยด้านการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

H0 : ปัจจัยด้านความเสี่ยงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  H1 : ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยด้านผลตอบแทนมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

H0 : ปัจจัยด้านผลตอบแทนไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
H1 : ปัจจัยด้านผลตอบแทนมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 6: ตาราง Model Summary 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .484a .234 .226 .37703 

a. Predictors: (Constant), ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านความ
เสี่ยง และปัจจัยด้านผลตอบแทน 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 R คือ ค่าท่ีแสดงถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระท้ังหมดคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านความเสี่ยง และปัจจัยด้านผลตอบแทน กับตัวแปรตามคือการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากตารางค่าท่ีได้มีค่าห่างจาก 1 ปานกลาง แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง 
 R Square คือ ค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดท่ีมีต่อตัวแปรตาม จากตารางแสดงว่าตัว
แปรอิสระท้ังหมดมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามท่ีเป็นการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียง 
23.4% ส่วนอีก 76.6% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในตัวแบบ หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระ
ท้ังหมดสามารถทํานายความพึงพอในการใช้บริการได้เพียง 23.4% 
 Std. Error of the Estimate คือ ค่า ท่ีแสดงระดับของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปร
อิสระท้ังหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม จากตารางเม่ือพิจารณาอย่างหยาบๆ อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ 0.37703 
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ตารางท่ี 7: ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.159 4 4.290 30.179 .000a 
Residual 56.149 395 .142   

Total 73.308 399    
 
a. Predictors: (Constant): ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านความเสี่ยง และปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน 
b. Dependent Variable: การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จากตารางท่ี 7 แสดงให้เห็นว่า การทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาจากค่าสถิติ F หรือค่า 
ความน่าจะเป็น Sig. โดยผู้ทดสอบจะต้องกําหนดระดับนัยสําคัญ   มาก่อนแล้ว โดยกําหนดไว้ท่ี 0.05 
เนื่องจาก ค่าความน่าจะเป็น Sig. ท่ีเป็นโปรแกรมคํานวณมาให้คือ 0.000 ซ่ึงมีค่า น้อยกว่า ค่า   ท่ีกําหนดไว้
คือ 0.05 ดังนั้นตัดสินใจปฏิเสธ H0 และสรุปผลได้ว่าปัจจัยทุกตัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจากการวิเคราะห์ค่า F = 30.179 ส่งผลให้ตัวแปรต้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
 
ตารางท่ี 8: ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.666 .172  9.711 .000 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ .100 .040 .127 2.534 .012 
ปัจจัยด้านการเมือง  .039 .037 .058 1.068 .286 
ปัจจัยด้านความเสี่ยง .182 .044 .226 4.161 .000 

ปัจจัยด้านผลตอบแทน .147 .045 .200 3.233 .001 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 จากตารางท่ี 8 แสดงให้เห็นว่าค่าความน่าจะเป็น Sig. ท่ีโปรแกรมคํานวณมาให้สําหรับตัวแปรและ
พบว่าปัจจัยด้านการเมืองมีค่ามากกว่าค่า  ท่ีกําหนดไว้คือ 0.286 ส่วนค่า Sig. ของตัวแปรอิสระปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจคือ 0.012 ปัจจัยด้านความเสี่ยงคือ 0.000 และปัจจัยด้านผลตอบแทนคือ 0.001ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  
ท่ีกําหนดไว้ 
 ดังนั้นจึงตัดสินใจยอมรับ H0 สําหรับตัวแปรปัจจัยด้านการเมืองและปฏิเสธ H0 สําหรับตัวแปรปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความเสี่ยง และปัจจัยด้านผลตอบแทนดังนั้นจึงสรุปผลได้ว่า ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ตัวแปรอิสระในตัวแบบท่ีสามารถนําไปใช้พยากรณ์ได้คือตัวแปรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านความเสี่ยง 
และปัจจัยด้านผลตอบแทน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณา
ข้อมูลท่ัวไปและปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยด้านความเสี่ยงและปัจจัยด้านผลตอบแทน
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยมีปัจจัย

ย่อยด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชุลี ศุกระศร (2549) ซ่ึงศึกษาเรื่อง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พบว่าปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียมาตรฐานของสหรัฐฯ 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง แต่ดัชนีราคา
หุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

ปัจจัยด้านการเมือง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านการเมืองมีอิทธิพลต่อการลงทุนในระดับมาก 
โดยมีปัจจัยย่อยด้านความมีเสถียรภาพของรัฐบาลซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์
ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครของนิธิศ หัตถการุณย์ (2548) พบว่าปัจจัยภายในด้าน
การเมืองมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน 

ปัจจัยด้านความเส่ียง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความเสี่ยงในการลงทุนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความสําคัญในระดับมากต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
หลักทรัพย์สหรัฐและยุโรปเป็นลําดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้เกษียณอายุในกรุงเทพฯ ของ ชยาภรณ์ เทพพิทักษ์ (2550) พบว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการลงทุนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับรองลงมาเป็นปัจจัยด้านความเสี่ยงได้แก่การ
บริหารบริษัทหลักทรัพย์ขาดธรรมาภิบาล 

ปัจจัยด้านผลตอบแทน จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลตอบแทนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก เม่ือพิจารณาด้านผลตอบแทนจากกําไรจาก
การลงทุนในแต่ละครั้งและเงินปันผลท่ีได้จากการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ของสุพัชรินทร์ 
วิจารณ์จิตร (2553) พบว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนมีผลต่อการเข้าถือหุ้นเพ่ือการลงทุน
ระยะยาว และผลผลตอบแทนจากการลงทุนระยะสั้นมีมากกว่าการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นโยชน์แก่นักลงทุน ผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์และนายหน้าค้าหลักทรัพย์ 
ในการพิจารณาเลือกการลงทุนดังนี้ 

1. ควรศึกษาคุณลักษณะของหลักทรัพย์ท่ีเหมาะสมกับการลงทุนของนักลงทุนท่ีชอบความเสี่ยงตํ่า 
เพ่ือหาผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน 
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2. ควรศึกษาปัจจัยด้านระยะเวลาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกับการลงทุนในรูปแบบอ่ืน เพ่ือเป็นทางเลือกในการลงทุน 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ  เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคิดเห็น
เก่ียวกับเว็บไซต์และความกังวลใจของการใช้คอมพิวเตอร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้
บริการซ้ือสินค้าในห้าง Outlet หนึ่ง ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาซ่ึงประกอบด้วย ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความสนใจในสินค้าของ Outlet ท่ีกําลังศึกษานี้ (2) ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการ และความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้เว็บไซต์ มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญ สามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและสร้างกล-ยุทธ์ 
เก่ียวกับการให้บริการในการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือความพึงพอใจของผู้ซ้ือสินค้าได้ 

คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซต์, ความกังวลใจของการใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study the impact of marketing mix, website–
related thoughts, and computer anxiety affecting customer satisfaction when the customers 
were shopping at an Outlet in Thailand. This survey-type research was conducted using 300 
questionnaires. Descriptive statistics including frequency, percentage, and standard deviation 
were used. Hypothesis testing by using Multiple Regression Analysis (MRA) played major roles 
in the analysis. Findings of the research were in the followings:  (1) the majority of the 
respondents were women working in companies. They possessed interests in products of 
the outlet. (2) Marketing mix on process and website–related thoughts significantly predicted 
power on customer satisfaction. Findings in this research can be applied for strategic 
management to maintain customer satisfaction.  
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บทนํา 
           แนวโน้มการค้าปลีกท่ีน่าสนใจ คือ ส่วนแบ่งตลาดเสื้อผ้าสําเร็จรูปซ่ึงในประเทศไทย ปี 2554 มีมูลค่า
ตลาดรวม 13,872.61 ล้านบาท ในขณะท่ีประเทศจีน มีสัดส่วนร้อยละ 55.4% ประเทศสหรัฐอเมริกา 31.1% 
ฮ่องกง 5.3% และประเทศญ่ีปุ่น 4.2% ตามลําดับและยังมี เวียดนาม 0.8% มาเลเซีย 0.7% กัมพูชา 0.5% 
(ดัชนีอุตสาหกรรม, 2555)ในปัจจุบัน Outlet A ท่ีกําลังศึกษานี้ ได้ดําเนินการจําหน่ายสินค้าส่งออกราคา
ผู้ผลิต ซ่ึงผลิตสินค้าในไทย หาพันธมิตรท่ีเป็นโรงงาน ผลิตส่งออกเพ่ือเจรจาต่อรองการค้ากับต่างชาติ 
ช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนท่ีทําสินค้าเป็นของฝาก OTOP ของฝากพ้ืนบ้าน แนะนําการออกแบบสินค้าลายใหม่ๆ
หรือปรับปรุงสินค้าท่ีมีอยู่ให้กับกลุ่มชุมชน 
           ในปี พ.ศ. 2540 ทางบริษัทได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาฟองสบู่แตกทําให้บริษัทไม่สามารถ
ส่งสินค้าท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปยังต่างประเทศได้ เพราะผู้สั่งซ้ือจากต่างประเทศยกเลิกสินค้าท่ีสั่ง
ท้ังหมด ทางผู้บริหารตัดสินใจสร้าง Outlet A เพ่ือท่ีจะช่วยระบายสินค้าจากโรงงานโดยการเหมาสต๊อกมา
จําหน่าย จึงได้เกิด Outlet A ข้ึนเพ่ือจําหน่ายสินค้าคุณภาพ แต่ราคาผู้ผลิต โดยมีสาขา หลายจังหวัดเช่น 
สิงห์บุรี กาญจนบุรี อ.พัทยา อ.ปากช่อง อ.หัวหิน และ อ.ศรีราชา การเปิด Outlet A ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จนเป็นเหตุให้มีการกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ Outlet เพ่ือเป็นจุดจําหน่ายสินค้าคุณภาพท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก 
จําหน่ายในราคาโรงงานหรือ FOB Price  และเป็นประโยชน์ให้ผู้ซ้ือ และนักท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือสินค้า
จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ในราคาประหยัดเนื่องจากสินค้าท่ีรวบรวมในร้านไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการทาง
การตลาดเพ่ือให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้เจอกันโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และคงแนวคิด  “คุณภาพส่งออก ราคา
ผู้ผลิต” 

ดังนั้น การศึกษาหาปัจจัยท่ีลูกค้าต้องการจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากตารางวิเคราะห์คู่แข่งขันในตารางท่ี 1จากห้างค้าปลีกและทําให้ลูกค้ารู้สึกเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ Outlet A 
ท้ังนี้ Outlet ก็ควรพิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคล ทัศนคติ พฤติกรรมของลูกค้า ความพึงพอใจ ส่วนผสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าเพ่ือ Outlet A จะได้จัดหาสิ่งท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 250 
 

ตารางท่ี 1: ตารางวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
 

วิเคราะห์ 
คู่แข่งขัน 

Outlet A ห้างสรรพสินค้า 
(Central,The Mall) 

Outlet B 

จุดแข็ง 
 

1.สินค้าส่งออกท่ีราคาถูก 
2.สินค้าหลากหลาย 
3.สินค้าสดใหม่ 
4.สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก 

1.ต้ังอยู่ในเมืองหลวง 
2.เดินทางสะดวก 
3.สินค้าแบรนด์เนม 
4.โปรโมชั่นร่วมบัตร 

1.สินค้าแบรนด์เนมราคา
ถูก 
2.จัดระเบียบของร้านได้ดี 
3.มีสินค้าแบรนด์เนม
เหมือนกรุงเทพ 

จุดอ่อน 
 

1.สินค้าตกรุ่น 
2.มีสินค้าบางขนาดเท่านั้น 
3.ความเป็นระเบียบของสินค้า 

1.สินค้าค้างสต๊อกนาน 
2.สินค้ามากเกินไป 

1.มีสินค้าแบรนด์เนม
เหมือนกรุงเทพ 
2.มีสาขาน้อย 
3.สาขาติดกันเกินไป 

  
 ปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ในโลกออนไลน์ นอกจากนั้น การเข้าถึง
เว็บไซต์ต่างๆ ของประชากรท่ัวโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของการทํางาน ผู้บริโภคจะหาข้อมูล
เก่ียวกับการท่องเท่ียว การเลือกซ้ือสินค้า แสวงหาข้อมูล จึงทําให้ Outlet A จัดทําเว็บไซต์ข้ึน โดยข้อมูลผ่าน
สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น มีแผนท่ี บอกสถานท่ีต้ังให้คนได้รับทราบ และมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
อินสตราแกรม ทวิตเทอร์   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิเคราะห์เห็นว่าการศึกษาหาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคิดเห็น
เก่ียวกับเว็บไซต์และความกังวลใจของการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือ
สินค้า Outlet A นี้นําไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนขยายสาขา วางแบบกลยุทธ์ การปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องและรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ สําหรับผู้บริหารร้านค้าปลีกในการนําไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ดียิ่งข้ึนและเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับผู้ท่ีสนใจ
จะลงทุนในธุรกิจค้าปลีกต่อไป 

 
การทบทวนวรรณกรรม 
 Cullen (2001, p. 664) กล่าวถึงความพึงพอใจคือ ความรับรู้ของบุคคลท้ังท่ีเกิดข้ึนในระยะสั้นและ
ระยะยาวท่ีมีต่อคุณภาพการบริการต่างๆ ท้ังในระดับแคบท่ีเก่ียวกับลักษณะบริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการ 
เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ น่าไว้ใจของผู้ให้บริการ เป็นต้น และในระดับกว้างท่ีเป็นมุมมองของ
ผู้รับบริการท่ีได้จากบริการทุกประเภทท่ีนําไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อองค์กร 
นอกจากนั้น Weinreich (2010) Peattie และ Peattie (2009) และ Angeliki N. Menegaki (2012) 
ให้ความหมายของ 7P’s ดังนี้ (1) Product หรือ Service หมายถึง ความหลากหลาย คุณภาพ การออกแบบ 
หน้าท่ีการใช้งาน ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ขนาด การบริการ การรับประกัน การคืนสินค้า เป็นต้น (2) Price 
หมายถึง รายการราคา ส่วนลด ระยะเวลาจ่าย รูปแบบการให้เครดิต เป็นต้น (3) Place หมายถึง ช่องทางการ
จัดจําหน่ายโดยรวม ความครอบคลุมพ้ืนท่ี สถานท่ีจัดจําหน่าย เป็นต้น (4) Promotion หมายถึง ส่วนลดใน
การส่งเสริมการขาย การโฆษณา พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การใช้อินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น (5) People หมายถึง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พนักงาน ลูกค้ากับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น (6) Physical 
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Evidence หมายถึง สภาพแวดล้อมในการให้บริการ เสียง การมองเห็น รสชาติ การได้กลิ่น การสัมผัส 
(7) Process หมายถึง แผนการให้บริการ การออกแบบกระบวนการ เทคโนโลยีท่ีให้บริการตัวเอง ส่วนการ
ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

Daniel Belanche, Luis V.Casalo, Miguel Guinaliu เรื่อง Website usability, consumer 
satisfaction and the intention to use a website: the moderating effect of perceived risk (2012) 
กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการประมวลแง่มุมท้ังหมดท่ีทําให้เกิดความสัมพันธ์กัน 
ซ่ึงความพึงพอใจคือสิ่งสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดการซ้ือซํ้าและใช้ซํ้าของสินค้าหรือบริการ ซ่ึงในมุมมองของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับหนึ่ง คือตัวทํานายท่ีดีท่ีสุดของความต้ังใจในการตัดสินใจ
ท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการต่อ ซ่ึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้แก่ การดีไซน์เว็บไซต์ 
ท่ีจะทําให้เกิดประสบการณ์ซ้ือท่ีพึงพอใจ และการใช้งานเว็บไซต์ได้ดี มีคุณภาพในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ การให้
ข้อมูลท่ีดี ทําการซ้ือขายง่ายไม่ยุ่งยากและมีความปลอดภัย 
     James R. Coyle and Esther Thorson (2001) กล่าวไว้ว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องมี
ความวิตกกังวลใจในการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากความแตกต่างของแต่ละบุคคลในประสบการณ์กับ
คอมพิวเตอร์สื่อได้รับการแสดงจะมีผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ได้มี
การวิจัยให้ผู้เข้าร่วมตอบคําถามเป็นรายชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีพวกเขาใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตและคําตอบนี้
ถูกนํามาใช้เป็นตัวแปรการมีส่วนร่วมในสินค้านั้นและยังมีเว็บไซต์การควบคุม แม้ว่าการติดต่อสื่อสารถือเป็น
คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของการใช้คอมพิวเตอร์แต่ไม่คล้ายคลึงกับแนวคิดการมีส่วนร่วมเพราะการมี
ส่วนร่วมของผู้ เ ข้าร่วมกับเว็บไซต์อาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีซ่อนอยู่  มิฉะนั้นระดับความสดใสและการ
ติดต่อสื่อสาร จึงเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมมนุษย์ได้และสามารถใช้อธิบาย
ความต้ังใจ และพยากรณ์พฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนถือเป็นการอธิบายวิธีการและเหตุผลในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลหรือ
แต่ละองค์การ และพบว่าเป็นหลักการท่ีมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

Philip Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ว่าหมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์
หรือบริการท่ีทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจของลูกค้านั้นเกิดจากความรู้สึกภายหลังการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Post Purchase Feeling) และเม่ือใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นไปแล้ว ความพึงพอใจ
ของลูกค้าจะข้ึนอยู่กับการรับรู้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product Perceived Performance) 
ตามความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าเอง ซ่ึงลูกค้าแต่ละรายจะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ถ้าคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีคิด
หวังไว้ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ 

นอกจากนั้น งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมี ได้แก่ สายทิพย์กลิ่นน้อย (2550) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคตาม
ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของห้างเทสโก้โลตัสซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการห้างโลตัสซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีจํานวน 399 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามจํานวน 63 ข้อและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ดังนั้น สมมุติฐานของงานวิจัยนี้คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซต์และ
ความกังวลใจของการใช้คอมพิวเตอร์ มีอํานาจพยากรณ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซต์ ความกังวลใจของการใช้
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการซ้ือสินค้าใน Outlet A 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาด ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซต์และความ
กังวลใจของการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการซ้ือสินค้าใน Outlet 
A เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและค้นคว้าตามข้ันตอน ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยศึกษาและค้นคว้าในครั้งนี้ คือ ลูกค้าท่ีใช้ท่ีบริการ Outlet A ใช้หลักการ
คํานวณของ Cohen (1962, 1977) จากแบบสอบถาม Pilot Test จํานวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม 
G* Power เวอร์ชั่น 3.1.2  เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน (Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, 
Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2012) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) 
เท่ากับ 0.80 ค่าขนาดของอิทธิพลเท่ากับ 0.0264 ค่าอัลฟาเท่ากับ 0.05 และค่าเบต้าเท่ากับ 0.20 ผลท่ีได้ของ
จํานวนแบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 234 ตัวอย่างจํานวนเก็บจริง 300 ชุด 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 
จากนั้น นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล และผู้เชี่ยวชาญท้ัง 
3 ท่าน มาทําการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์หา
ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันและความ
สอดคล้องในแบบสอบถาม และได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค ดังนี้ คําถามด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ .848   
คําถามด้านราคา เท่ากับ .678 คําถามด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเท่ากับ .816 ด้านการส่งเสริมการตลาด
เท่ากับ .807 ด้านบุคคลเท่ากับ .828 ด้านลักษณะทางกายภาพเท่ากับ .651 และด้านกระบวนการเท่ากับ 
.741 ข้อมูลด้านความคิดเห็นการใช้เว็บไซต์เท่ากับ .732และความกังวลใจของการใช้คอมพิวเตอร์เท่ากับ .732 
ความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ .866 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และ
ไม่ตํ่าว่า 0.65 (Nunnally, 1978) จึงนําแบบสอบถามนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริง 
 
ผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความคิดเห็นเก่ียวกับเว็บไซต์, ความกังวลใจของการใช้
คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษา Outlet A มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บ
แบบสอบถามจํานวน 300 ชุด ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 
52.7  อายุ 21 – 30ปี จํานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 43.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 54.3 อาชีพลูกจ้าง หรือ พนักงานบริษัท จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละได้
เท่ากับ 35.0 
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2. ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)(ข้อมูลตามตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ และความคิดเห็น
เก่ียวกับการใช้เว็บไซต์ มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01) 
 
ตารางท่ี 2: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของ บริการหรือ 
      ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ  
      กระบวนการ ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้เว็บไซต์และความกังวลใจในการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อ 
      ความพึงพอใจของลูกค้า 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
สรุปผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต้ังแต่ 
10,000 – 20,000 อาชีพพนักงานบริษัท ผลจากการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ (β= .345**) และความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใช้เว็บไซต์ (β = .154**) มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 
 
อภิปรายผล 
 ผลลัพธ์ท่ีว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการตรงกับผลงานวิจัยของ สายทิพย์กลิ่นน้อย (2550) นั่นคือ ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของห้างเทสโก้โลตัสซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานี

Dependent Variable : Customer satisfaction, r = 0.360, R2 = 0.129, Constant(a) = 2.189 

Independent 
variables 

r R2 β Std. error t Sig. Tolerance VIF 

 (Constant)     .580 3.772 .000     
SumProd .082 .007 -.128 .080 -1.737 .083 .557 1.795 
SumPric -.040 .002 -.032 .053 -.565 .572 .952 1.050 
SumPlac .078 .006 -.008 .095 -.132 .895 .818 1.223 
SumProm -.019 .000 -.009 .065 -.148 .882 .780 1.282 
SumPeop -.047 .002 .030 .089 .417 .677 .566 1.768 
SumPhys .107 .011 .041 .070 .700 .484 .862 1.160 
SumProc .301 .091 .345** .086 5.070 .000 .647 1.546 
SumWebs .177 .031 .154** .065 2.730 .007 .946 1.057 
SumComp -.057 .003 -.085 .096 -1.170 .243 .574 1.742 
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นอกจากนั้น ผลลัพธ์ท่ีว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้เว็บไซต์ มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ได้ผลลัพธ์ท่ีตรงกับ Daniel Belanche, Luis V.Casalo, Miguel Guinaliu เรื่อง Website usability, 
consumer satisfaction and the intention to use a website: the moderating effect of perceived 
risk (2012) กล่าวถึงความพึงพอใจว่าเป็นภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดจากการประมวลแง่มุมท้ังหมดท่ีทําให้เกิด
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงความพึงพอใจคือสิ่งสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดการซ้ือซํ้าและใช้ซํ้าของสินค้าหรือบริการ ซ่ึงใน
มุมมองของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับหนึ่ง คือตัวทํานายท่ีดีท่ีสุดของความต้ังใจใน
การตัดสินใจท่ีจะใช้สินค้าหรือบริการต่อ ซ่ึงปัจจัยท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้แก่ 
การดีไซน์เว็บไซต์ ท่ีจะทําให้เกิดประสบการณ์ซ้ือท่ีพึงพอใจ และการใช้งานเว็บไซต์ได้ดี มีคุณภาพในการ
เชื่อมต่อกับผู้ใช้ การให้ข้อมูลท่ีดี ทําการซ้ือขายง่ายไม่ยุ่งยากและมีความปลอดภัย  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 

ผู้บริหารสามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงหรือพัฒนานโยบายของบริษัทในเรื่องการ
วางแผนและสร้างกลยุทธ์ เก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งข้ึนโดยมีการเน้นท่ีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านกระบวนการ เช่น พนักงานเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ย้ําคุณภาพในทุกด้านของสินค้า  
ผู้บริหารควรมีนโยบายสร้างคุณภาพ ด้านส่วนประสมทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ 
ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ไขหรือนโยบายในการพัฒนาเพ่ือแสดงถึง ความเป็นเอาท์เล็ต และเป็นข้ันตอน
ของผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญ บุคคลภายในหรือภายนอกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมบริหารก็มีมาตรฐานเดียวกัน
ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกม่ันใจในคุณภาพของสินค้า ให้มีมาตรฐานเดียวกัน   

การใช้เว็บไซต์ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าใน Outlet A โดยให้ความสําคัญกับแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ พิจารณาใส่ แอนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบ ภาพเรื่องราว หรือ เสียงเพลง
ประจําองค์กร ของ Outlet A ตลอดจน ประวัติความเป็นมา เว็บไซต์ควรมีข้อมูลให้มากพอเพ่ือลูกค้า 
ทราบด้านข่าวสารอัพเดท (Update) ของ Outlet A 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ควรทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ เพ่ิมเติม เพ่ือให้ ท่ัวถึง ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึน ควร
ศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ด้านการรับรู้ คุณภาพของสินค้า ท่ีจะนําไปสู่ความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของ 
Outlet A ใช้เครื่องมือทางสถิติเช่น Lisrel เพ่ือวิเคราะห์หาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมระหว่างตัวแปรต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ด้านความเข้า
ใจความต้องการของผู้บริโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีมีอายุต้ังแต่ 21 ปีถึง 60 ปีข้ึนไปและเคยซ้ือสินค้าหรือ
บริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย จํานวน 350 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง10,001 - 
20,000 บาท ส่วนผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ช่องทางการสื่อสารตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ รูปแบบ
การดําเนินชีวิตด้านการเจาะลูกค้าเชิงลึก ช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีใช้ สื่อสังคมออนไลน์  สื่อดิจิดัล และ
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ ในขณะท่ีปัจจัยด้านด้านรูปแบบในการดําเนินชีวิต ด้านความ
เชื่อใจ และช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีใช้สื่อด้ังเดิม ไม่มีผลต่อตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 คําสําคัญ: ธุรกิจไร้สาย, การตัดสินใจซ้ือ, การสื่อสารการตลาด 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the customer intelligence, integrated 
marketing communication space, and mobile commerce infrastructure factors that affect the 
online consumer’s purchase decision via mobile commerce (M-commerce) in Bangkok area. 
A close-ended questionnaire was used for collecting data from 350 consumers with age 
between 20 - 60 years old. The results showed that majority of the respondents were single 
female with age between 21-30 years old. Most of them earned a monthly salary ranging 
from 10,001 to 20,000 Bath. The results of hypothesis testing revealed that the integrated 
marketing communication space using social media and digital media, the mobile commerce 
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infrastructure, and the insight customer intelligence had an impact on customer’s purchase 
decision via M-commerce at the statistical significance level of 0.05. However, the factors of 
life style, trust, and traditional media were found not to be significant in this testing. 
 Keywords: M-commerce, buying decision, integrated marketing communication 
 
บทนํา  

การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในสังคมประเทศไทยท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ในทางด้านธุรกิจมีการการแข่งขันกันมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นส่วนหนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเจริญ เติบโตของธุรกิจเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในสื่อสาร
ได้อย่างท่ัวถึง สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ในปัจจุบัน การสื่อสารได้พัฒนาไปสู่การสื่อสารบนโลก
อินเทอร์เน็ตมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน ทุกธุรกิจทุกบริการต่างก็พยายามสรรหาระบบท่ีจะตอบสนอง
เทคโนโลยีเหล่านี้ การแข่งขันในด้านเทคโนโลยีมีผลต่อธุรกิจท้ังขนาดใหญ่และกลาง ธุรกิจต่างๆ จึงเริ่ม
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือรองรับความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต ซ่ึงในอนาคต
การบริโภคข่าวสารของคนท่ัวไปจะเริ่มหันมาบริโภคข่าวสารผ่านระบบออนไลน์มากข้ึนไม่ว่าจะผ่าน
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายมากข้ึน ผลการสํารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จากจํานวนคนไทยประมาณ 62 ล้านคนนั้น แนวโน้ม
การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือของประชาชนอายุ 6 ปีข้ึนไป ต้ังแต่ปี 2548 – 2554 
โดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศ มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 24.5 เป็นร้อยละ 32.0 ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 12.0 เป็นร้อยละ 23.7 และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 36.7 
เป็นร้อยละ 66.4 โดยส่วนใหญ่สัดส่วนการเข้าถึงเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้ยังพบว่า ในปี 2554 
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือมากท่ีสุด (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2554)   

  การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Mobile Commerce หรือ M-Commerce) เป็นการเปิดรับ
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการใช้งานและการให้บริการท่ีจะชักนําให้เข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Mobile 
Devices) ท่ีมีความสามารถในการใช้งานเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีและการให้บริการรูปแบบใหม่ 
และเป็นรูปแบบใหม่ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการทําธุรกิจ (E-commerce) โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีข้อจํากัดในการใช้งานแตกต่างไปจากการใช้คอมพิวเตอร์บุคคล (Personal 
Computer) ซ่ึงตัวเลขสถิติจากการรายงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มียอดผู้ใช้งาน
มือถืออยู่ท่ี 75.5 ล้านรายในปี 2011 และเม่ือย้อนไปในปี 2001 (10 ปีย้อนหลัง) พบว่า ยอดผู้ใช้มีอยู่เพียง 7.5 
ล้านราย นับว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของคนใช้งานโทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนถึง 100% ในขณะท่ีประเทศ
ไทยมีประชากรอยู่ประมาณ 67.7 ล้านคน ซ่ึงหมายถึงยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของไทยเทียบกับจํานวน
ประชากรนั้นอยู่ท่ี 109% (สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา สํานักงาน กสทช, 2554)  

ในระยะเวลาท่ีผ่านมาของการออนไลน์บนโลกของอินเทอร์เน็ตไร้สาย การพาณิชย์บนอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนท่ี (Mobile Commerce หรือ M-Commerce) คือ การดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรม
หรือการเงินโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือการค้าขายตามแนวความคิดของระบบการค้า
อิ เล็ กทรอนิ กส์  ( Electronic Commerce หรื อ  E-Commerce) โ ดย ใช้ อุปกร ณ์พกพาไร้ ส าย  เช่ น 
โทรศัพท์มือถือ หรือ PDAs (Personal Data Assistants) เป็นอุปกรณ์ได้รับความนิยมสูง เพราะนอกจากใช้
ติดต่อสื่อสารยังกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถนําติดตัวไปได้ทุกหนแห่ง ซ่ึงทําให้การเข้าสู่
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โลกออนไลน์ ทําให้การซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย ธุรกิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุกปกรณ์สื่อสารไร้สาย (M-Commerce) ได้พัฒนาการค้าขายตามแนวคิดของระบบการค้า
อีเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีใช้อุปกรณ์พกพาไร้สายเป็นเครื่องมือในการซ้ือขายสินค้า โดยการใช้
โทรศัพท์มือถือท่ีใช้งานตามปกติสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต ชําระค่าบริการ สั่งซ้ือสินค้าจาก
เว็บไซต์ ซ้ือขายหุ้น หรือใช้ในการรับส่งอีเมล์ ปัจจุบันผู้ให้บริการการสื่อสารท้ังโทรศัพท์พ้ืนฐานและอุปกรณ์
สื่อสารไร้สายต่างมีแพ็คเกจสําหรับการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต ท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้บริการ
ของตน รวมท้ังผู้ประกอบการประเภทอ่ืนๆ ก็ยังเริ่มทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากข้ึน 
นอกจากนี้ การทําธุรกิจการซ้ือขายสินค้าและบริการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาให้บริการข่าวสารผ่าน
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยมีหน้าเว็บไซต์ของตนเองและยังมีการพัฒนาไปก้าวไกลยิ่งข้ึน กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
มีการผลิตโปรแกรมสําหรับมือถือบางชนิดเพ่ือความสะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภค การทํา
ธุรกรรมผ่านอีเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย (กรุงเทพธุรกิจ, 2554) 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการติดต่อต่อสื่อสารทําให้ธุรกิจต่างๆ เริ่มมีช่องทาง การสื่อใหม่ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน ช่องทางในการสื่อสารการตลาดนั้นจึงเปรียบเสมือนกุญแจท่ีสําคัญในการก้าวไปสู่เป้าหมายท่ี
องค์กรได้ตั้งและคาดหวังไว้ โดยเฉพาะในปัจจุบันการนําเสนอข้อมูลมีช่องทางท่ีหลากหลายมากข้ึนไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางการสื่อสารแบบด้ังเดิม (Traditional Media) คือ การช่องสื่อสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุและสื่อภาพยนตร์ 
ซ่ึงเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการสื่อสารแบบใหม่ท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน คือ 
การช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีการตอบสนองทางสังคม
ได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ท่ีบุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน การ
สื่อสารท้ังแบบสื่อดังเดิมและสื่อสังคมออนไลน์นี้สามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารสื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย
สะดวกมากข้ึนด้วยในช่องทางในการสื่อสาร เพราะเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้บริโภครับรู้เห็นถึงความต้องการของ
ผู้บริโภค ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารได้ขยายเพ่ิมมากข้ึนและความต้องการของผู้บริโภคมีเพ่ิมมากข้ึนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่องทางการสื่อสารแบบใหม่จึงเกิดข้ึนองค์กรจึงจําเป็นต้อง โดยองค์กรต้องคํานึงถึง
การเข้าถึงเบ้ืองลึกของความต้องการของผู้บริโภค (Customer Intelligence) และรูปแบบในการดําเนินชีวิต
ของผู้บริโภค เพ่ือเลือกการสื่อสารในตรงกับช่องทางท่ีผู้บริโภครับรู้ ความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นกล
ยุทธ์ ท่ีสําคัญท่ีสําคัญท่ีทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการเพ่ิมสูงข้ึน ผู้ประกอบการท่ีมี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลหลักๆ ของลูกค้าหรือว่าท่ีลูกค้า เพ่ือท่ีจะได้ทราบพฤติกรรมและ
ความต้องการข้อผู้บริโภคเพ่ือนํามาปรับตัวและวางแผนกลยุทธ์ในการตลาดและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กมลภัทร บุญคํ้า, 2545) 

เนื่องจากการแข่งขันในการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่างเข้ามา 
ทําให้ผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีความสนใจในการประกอบธุรกิจและช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สายมากข้ึนเห็นถึงความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น ผู้ทําวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาปัจจัยช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สายของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจการซ้ือสินค้าหรือบริการ 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สายนําผลของข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้วางแผน ปรับปรุงระบบระบบ
อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สาย เพ่ือให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ ความเข้าใจต้องการของ
ผู้บริโภคเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพให้การประกอบธุรกิจเพ่ิมสูงมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ความเข้า

ใจความต้องการของผู้บริโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยมีกรอบ
แนวคิดดังแสดงในภาพท่ี 1 และมีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค (Customer Intelligence) ได้แก่ ด้านรูปแบบ
การดําเนินชีวิต (Life Style) ด้านความเชื่อใจ (Trust) และด้านการเจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Insight) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ (Integrated Marketing Communication 
Space) ด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีใช้สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) ด้านช่องทางการสื่อสาร
การตลาดท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และด้านช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีใช้สื่อดิจิดัล (Digital 
Media)ส่งผลการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce Infrastructure) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใข้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้ซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้

ปัจจัยความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) 
- ความเช่ือใจ (Trust) 
- การเจาะข้อมลูลูกค้าเชิงลึก(Insight) 

ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่  
- สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) 
- สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
- สื่อดิจิดัล (Digital Media) 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ
ออนไลน์ผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ 
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สายในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจาก
สูตรของ Cohen (1977) ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยหลายคน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2555) และได้รับการยอมรับว่า เป็นโปรแกรมท่ีดีมากและสมบูรณ์ (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) 
สําหรับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) = 0.043 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง (α) = 0.05  อํานาจการ
ทดสอบ (1-β) = 0.80  (Cohen, 1962) และและจํานวนตัวแปรทํานาย = 7 ประมาณค่าขนาดตัวอย่างได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 343 ตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมรวมท้ังสิ้นเป็น 350 ตัวอย่าง เพ่ือ
ความเหมาะสมในสุ่มตัวอย่าง 

2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้เทคนิคในการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยเรียงลําดับเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือกเขตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งตามเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครเป็น 50 เขตการปกครองข้ันตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
เป็นการกําหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจํานวนประชากรในอาคารสํานักงานและศูนย์กลางค้าฯ ใน
เขตต่างๆ 5 เขต ตามท่ีจับฉลากในข้ันตอนท่ี 1 จํานวนเขตละ 70 ชุด และข้ันตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือ
บริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย และใช้คําถามในการคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง 
(Screening Question) เพ่ือให้ได้หน่วยตัวอย่างท่ีมีลักษณะตรงตามท่ีผู้วิจัยกําหนด 
 
ตารางท่ี 1: แสดงพ้ืนท่ีลงสนามในการเก็บแบบสอบถามและจํานวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

เขตท่ีสุ่มได้ บริเวณท่ีเก็บแบบสอบถาม จํานวน (ชุด) 
เขตลาดพร้าว ยูเนียน มอลล์ 70 
เขตวัฒนา บีบี ทาวเวอร์ 70 
เขตปทุมวัน ดิจิตอล เก็ตเวย์ 70 
เขตสาทร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 70 
เขตภาษีเจริญ เดอะมอลล์ บางแค 70 

                                          รวมท้ังสิ้น 350  
 
1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 

ตํารา บทความ ผลงานวิจัยท่ีได้มีการมาก่อน และได้มีการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้  
 1.3.1การตรวจสอบเนื้อหา (Validity)ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนต่อ

อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา
ของแบบสอบถาม 
    1.3.2 การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้ทดลองนําแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลจากประชากรจํานวน 40 ตัวอย่าง และนําข้อมูลไปตรวจสอบว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางท่ี 2: ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตัวแปร 
จํานวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
กลุ่มทดลอง 

(n=40) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(n=350) 
ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค     
− รูปแบบในการดําเนินชีวิต (Life Style)   4 0.853 0.707 

− ความเชื่อใจ (Trust) 5 0.860 0.786 

− แบบเจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก(Insight) 6 0.912 0.853 
ช่องทางการส่ือสารตลาดสมัยใหม่    
− สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) 4 0.881 0.846 

− สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 5 0.825 0.755 

− สื่อดิจิทัล (Digital Media) 5 0.837 0.710 
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ  4 0.611 0.728 
การตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่าน 
อุปกรณ์ส่ือสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

7 0.890 0.753 

รวม 40 0.955 0.883 
 
ผลการตรวจสอบความเชื่อม่ันได้ค่าความเชื่อม่ันของคําถามในแต่ละประเด็น จากกลุ่มทดลองจํานวน 

40 ตัวอย่าง มีค่าความเชื่อม่ันรวมอยู่ระหว่างค่า 0.611-0.912 นอกจากนี้ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนยังได้ผ่าน
การตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามท่ีได้สามารถนําไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้และเม่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงในการศึกษาจํานวน 350 ชุดพบว่าแบบสอบถามในแต่ละ
ด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.710 – 0.853 (ดังตารางท่ี 2) ซ่ึงสรุประดับความเชื่อม่ันได้ว่า
แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูงมากและมีระดับการนําไปใช้งานได้ดีมาก (พรรณีลีกิจวัฒนะ, 
2553) 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 
350ชุดโดยแบ่งการแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.3 มีอายุระหว่าง 21-30 ปีร้อยละ 71.1  

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.2 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,001 - 
20,000 บาท ร้อยละ 36.3 ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า มีการใช้อุปกรณ์หลายประเภทในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.9 โดยส่วนใหญ่ ผู้บริโภคใช้โทรศัพท์แบบ Smartphone 
ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.2 ความถ่ีในใช้อุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
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มากกว่า 7 ครั้งต่อสัปดาห์ มากท่ีสุด 66.0 % ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 
10 – 30 นาที มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.1 ช่วงเวลาท่ีเล่นอินเทอร์เน็ตไร้สายมากท่ีสุด คือ 20.01 – 
23.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.9 โดยมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้แก่ มีการ
ใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย Social Network เช่น Facebook, Twitter, YouTube 
คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมา ซ้ือหรือชมสินค้า (Shopping) คิดเป็นร้อยละ 16.8 ทําธุรกรรมผ่านเว็บไซต์
ธนาคาร (Internet Banking) คิดเป็นร้อยละ 8. 2 และน้อยท่ีสุด คือ ซ้ือขายหุ้น (Stock Trading) คิดเป็น 
ร้อยละ 0.7 

1.2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ด้านการเจาะข้อมูล

ลูกค้าเชิงลึก ปัจจัยช่องทางการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้สื่อดิจิตอล 
และปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจัยด้านความเข้า
ใจความต้องการของผู้บริโภค ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตและด้านความเชื่อใจ ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร
การตลาดสมัยใหม่ด้านการใช้สื่อด้ังเดิมไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ 
(β = .314) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้
สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
สมัยใหม่ ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (β = .221) ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้านการ
เจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (β = 0.111) และปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ ด้านการใช้สื่อดิ
จิดัล (β = .103) ตามลําดับ(ดังตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ 
     ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์
ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

Sig. 
(p) 

B S.E. Beta  t 
ค่าคงท่ี 1.483 0.262  5.496 0.000 
ความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 
- รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style)   0.007 0.038 0.009 0.192 0.848 
- ความเชื่อใจ (Trust) 0.058 0.041 0.71 1.407 0.160 
- แบบเจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก(Insight) 0.740 0.035 0.111 2.128 0.034* 
ช่องทางการส่ือสารตลาดสมัยใหม่ 
- สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) -0.005 0.28 -0.010 0.200 0.842 
- สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 0.174 0.43 0.221 4.023 0.000* 
- สื่อดิจิทัล (Digital Media) 0.104 0.48 0.103 2.152 0.032* 
โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ 0.242 0.39 0.314 6.231 0.000* 

หมายเหตุ: R = 0.563, (R2) = 0.317, F = 22.628, p < 0.05* 
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สรุป 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ไม่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนคนยุคใหม่ สามารถตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
มีความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน และเป็นรูปแบบการซ้ือสินค้าท่ีทันสมัยเหมาะกับคนในยุคใหม่ 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) ได้กล่าวถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้พบว่า รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตท้ัง 6 รูปแบบไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงได้แก่ กลุ่มฐานะดีมีรสนิยม  
กลุ่มชอบแสวงหาความสนุกสนาน กลุ่มนักต่อสู้ดิ้นรน กลุ่มหัวเก่าและกลุ่มอุทิศตัวเพ่ือสังคม  

ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้านความเชื่อใจ (Trust) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการซ้ือสินค้าและบริการจากผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ท่ีเคยซ้ือสินค้า
มาแล้ว เม่ือผู้บริโภคสั่งสินค้าหรือบริการจะได้รับสินค้าหรือบริการท่ีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้
สายตรงตามท่ีต้องการ แต่หากเกิดข้อผิดพลาดภายหลังการซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีซ้ือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบน
อุปกรณ์ไร้สายข้ึน ก็จะได้รับการแก้ไขจากผู้ให้บริการ จึงทําให้ผู้บริโภครู้สึกเคยชินกับการซ้ือสินค้าและบริการ
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย และมองข้ามปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
ด้านความเชื่อใจ  ต่างๆ จะ ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของกรรณิกา คุณากรเวโรจน์ (2544) ท่ีพบว่า การบริการ
สั่งซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์ไม่มีความน่าไว้วางใจซ่ึงต่างกับบริการหาข้อมูลทางวิชาการท่ีมีความไว้วางใจ 
แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจวรรณ จารุพัฒนากุล (2553) ท่ีได้ศึกษาหัวข้อการเชื่อม่ันบริการชําระสินค้า
ผ่านระบบมือถือและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับปัจจัย พบว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ร้อยละ 78 ใช้โทรศัพท์แบบ
สมาร์ทโฟนซ่ึงเป็นแบบท่ีมีความสามารถท่ีเอ้ือต่อการใช้บริการชําระเงินผ่านมือถือมากกว่ามือถือท่ัวไป จากผล
สํารวจพบว่า มีเพียงร้อยละ 29 เท่านั้นท่ีชําระเงินผ่านมือถือ ซ่ึงอิทธิพลชื่อเสียงมีผลต่อการใช้บริการถึงร้อยละ 
80 โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 3.59  ความเชื่อม่ันของผู้ให้บริการในการเลือกใช้บริการไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการ
ชําระเงินผ่านมือถือ 

ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้านการเจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Insight) ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจความ
ต้องการของผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยผู้ให้บริการท่ีดี
ต้องสามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก ผู้ให้บริการท่ีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีตามทันกระแสสังคมเป็นผู้
บริการท่ีได้รับความสนใจ นอกจากนี้การเข้าใจลูกค้าลึกซ้ึงทําให้มีการเห็นถึงปัญหาและสามารถแก้ไขได้ตรงจุด 
ผู้ประกอบการท่ีทราบต้องถึงข้อมูลของผู้บริโภคมากจะทําให้มีสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคได้ดีข้ึน 
ผู้ประกอบการศึกษากลุ่มตลาดเป้าหมายโดยละเอียดสามารถเลือกสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสริตา อ่ึงสกุล (2552) ท่ีกล่าวว่า คนท่ีทํางานและนักศึกษามีความสัมพันธ์ท่ี
เก่ียวกับการซ้ือสินค้าออนไลน์ โดยผู้ประกอบการต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค 
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ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ท่ีใช้สื่อด้ังเดิม (Traditional Media) ไม่ส่งผล
การตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครท้ังนี้เนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุเป็นตัวกระตุ้นการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อวิทยุและแผ่นพับทําให้ผู้บริโภครับรู้ข้ันตอน
การซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สาย และการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร ช่วยทําให้ผู้บริโภคทราบข่าวสารข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและบริการออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
บทความของ ภิเษก ชัยนิรันดร์ ท่ีอ้างอิงมากจากงานวิจัยของ Nielsen Global Online Consumer Survey 
ในเดือนเมษายนโปรดใช้ภาษาทางการ 2552  ท่ีพบว่า ผู้บริโภคเชื่อถือคําแนะนําจากคนรู้จักถึง 90% ขณะท่ี 
70% เชื่อความคิดเห็นบนออนไลน์ ขณะท่ีความเชื่อในสื่อเดิมๆ อย่าง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ กลับมี
น้อยกว่า (62%, 61%, และ 55% ตามลําดับ) สะท้อนให้เห็นว่า สื่อเดิมนั้นจะไม่ได้ครอบงําความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคและมีอิทธิพลทางการตลาดได้อย่างมากมายเหมือนอย่างท่ีเคยเป็นไปมาอีกต่อไปแล้ว 

ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ ท่ีใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผล
การตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการมีการแจ้งโปรโมชั่นผ่านทาง Facebook ,Twitter  สื่อสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงสามารถทําผู้บริโภคนั้นเกิดการรับรู้และจดจําได้ดีข้ึน การทําการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์ทําให้
ผู้บริโภคมีความสนใจสินค้าหรือบริการมากข้ึน  ช่วยเป็นการช่วยเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อสมัยใหม่ท่ีมีแรงจูงใจจากการสนทนากับ
บุคคลอ่ืนในสังคมออนไลน์ และการสื่อสังคมออนไลน์ทําให้ผู้บริโภคได้เห็นทัศนคติท่ีหลากหลายของผู้ซ้ือสินค้า
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ไร้สาย ซ่ึงสอดคล้องตรงกับงานวิจัยของพรมประภา พรมนิกร (2552) 
ท่ีพบว่า พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนิยมใช้ท่ีบ้านและใช้ผ่านโปรแกรมสนทนา
และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือท่ีใช้ในเชิงธุรกิจ  

ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ท่ีใช้สื่อดิจิดัล (Digital Media) ส่งผลการ
ตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์ เน็ตไร้สายของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากการแนะนําสินค้าหรือบริการโดยการส่งข้อความหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทํา
ให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยภาพ สี เสียง คอนเทนต์ใน
แอพพลิเคชั่น มีความดึงดูดทําให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
นอกจากนี้ ช่องทางการสื่อสารผ่าน SMS และ MMS ทําให้ผู้บริโภคทราบถึงโปรโมชั่นและสนใจซ้ือสินค้าและ
บริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย และมีความ สะดวกในการเปรียบเทียบการสินค้าและ
บริการได้ง่ายมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวเรศรา แซ่อ้ึง (2554) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน บริการท่ีไม่ใช่เสียง (การรับส่ง SMS/MMS) ความพึงพอใจในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจในการใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ 

ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce Infrastructure) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตและมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ จึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการออนไลน์ผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวเรศรา แซ่อ้ึง ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในรุ่นท่ีมีคุณสมบัติรองรับการใช้อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ี (รองรับ GPRS/EDGE/3G) 
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และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภัส ลํายอง ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการในการทําธุรกรรมผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (2552) ได้กล่าวถึงการข้อกฎหมายการทําธุรกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1. ปัจจัยด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคด้านความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคการ
เจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Insight) ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการท่ีทําธุรกิจผ่านซ้ือสินค้าและบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายควรเจาะข้อมูลลูกค้าเชิงลึกเพราะผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากข้ึน ควรให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงการตอบสนอง
อารมณ์ เข้าใจและรับรู้ปัญหาของผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ผลิตและขายสินค้าหรือบริการท่ี
เหมาะสมกับผู้บริโภคโดยควรมีการหาข้อมูลการทําวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลผู้บริโภคให้มากท่ีสุดและเลือก
สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

2. กลยุทธ์ในช่องทางการสื่อสารทางการตลาดสมัยใหม่ (Integrated Marketing Communication 
Space) นั้นมี 2 ช่องทางท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ต
ไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

- สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์
สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นช่องทาง
การสื่อสารสมัยท่ีได้รับความนิยมในการใช้งานของผู้บริโภคและมีผลต่อการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมี
การทําการสื่อสารการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ เช่นการแจ้งโปรโมชั่นผ่านทาง Facebook, Twitter เพ่ือสร้าง
การรับรู้ การจดจําให้กับผู้บริโภค และยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค
อีกด้วย การท่ีสื่อสารการตลาดแบบการใช้สังคมออนไลน์นั้นนอกจากการรับรู้จากผู้ประกอบการผู้บริโภคยัง
ได้รับทัศนคติท่ีหลากหลายจากผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้ามาแล้ว  

- สื่อดิจิทัล (Digital Media) ส่งผลการตัดสินใจการซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่าน อุปกรณ์สื่อสาร
อินเทอร์เน็ตไร้สายของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการทําการตลาดสมัยใหม่ผ่านการใช้สื่อดิจิทัล โดยมี
การแนะนําสินค้าหรือบริการผ่านโดยการส่งข้อความอิเล็กทรอกนิกส์อย่าง อีเมล์ SMS MMS โดยยการเลือกใช้
สื่อประเภทนี้จะทําให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลสินค้าได้งายข้ึน ในการทําการตลาดในช่องทางนี้จําเป็นต้องเลือกใช้
และให้ความสําคัญท้ัง ภาพ สี คอนเทนต์ต่างๆ แอพพลิเคชั่น เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและดึงดูดให้ลูกค้าซ้ือ
สินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายมากข้ึน 

3. ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับธุรกิจโมบายคอมเมิร์ซ (Mobile Commerce Infrastructure) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือปรับตัวทางธุรกิจให้มีการพัฒนาเท่าทัน
เทคโนโลยีและกฎหมายข้อบังคับ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน 
ความไว้วางใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ธนาคารบนมือถือของธนาคารAมีการเก็บข้อมูลครอบคลุมลูกค้า
และหรือพนักงานของธนาคารท่ีใช้บริการของธนาคารบนมือถือ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จํานวน 300 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปีมีอาชีพพนักงานบริษัทระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท นอกจากนั้น มีเพียงความไว้วางใจและคุณภาพการออกแบบส่วนต่อ
ประสาน ท่ีมีอํานาจพยากรณ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการ ด้านทางกายภาพ ไม่มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, คุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน, ความไว้วางใจ, ธนาคาร
บนมือถือ, ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
ABSTRACT 
 Theresearchentitled, “the impact of marketing mix factors, interface design quality, 
and trust toward user satisfaction of mobile banking users: case study of bank A,” collected 
data from customers and staff who use mobile banking servicesof the bank.  TheSurvey 
research was used for collecting data of the 300 users using descriptive statistics including 
frequencies, percentages, means, and standard deviations, as well as Multiple Regression 
Analysis (MRA), to find the results of the data.  Demographic data showed that most 
participants were female, 21-30 years old, and office employees.  Most of them had 
bachelor’s degrees with average monthly income of lower than 15,000 baht.  Moreover, 
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only trust and interface design quality statistically influence user satisfaction of the mobile 
banking users.However, the marketing mix factors of product, price, place, promotion, 
people, process, and physical evidence had no statistically significant predictive power 
toward user satisfaction. 
 Keywords: Marketing mix factors, Interface design quality, Trust, Mobile banking 
service, User satisfaction 
 
บทนํา 
 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสารสังคมไทยในยุคแห่งเทคโนโลยีท่ีมี
การแข่งขันอย่างรุนแรงและเป็นท่ีนิยมกันอย่างมากในการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆบนมือถือทําให้
การดําเนินธุรกิจท้ังในและต่างประเทศมากจนทําให้โลกในปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ด้วยเหตุนี้ 
การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือท่ียุ่งยากและซับซ้อนก็เป็นเรื่องท่ีง่ายและครบวงจรในช่วงเวลาท่ี
จํากัด อันเนื่องจากความก้าวหน้าเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย การเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายข้ึน ปัจจุบันการ
ให้บริการธนาคารบนมือถือท่ีคล้ายบริการ Internet Banking โดยเป็นการบริการทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือเคลื่อนท่ี (Mobile Banking) ในการติดต่อสื่อสารจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งทําได้ง่าย
ข้ึน ประหยัดเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สะดวก ง่ายต่อการใช้ ด้วย
การสื่อสารแบบไร้สายและผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยี 3G ท่ีครอบคลุมท่ัวโลกผ่านโทรศัพท์มือถือ และได้
ความนิยมกันมากในปัจจุบัน  
 จุดเด่นของการให้บริการแต่ละธนาคารภายในประเทศไทยมีดังนี้ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สะดวกใช้งานง่ายกับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิม เบอร์เดิม ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง 
ไม่ต้องเปลี่ยนชิม ง่ายไม่ต้องสมัครใหม่ เพียงต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือแล้วไปท่ี m.scbeasy.com และใช้ 
Login Name และ Password ของ SCB Easy Net ในการทํารายการได้ทันที ใช้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการ
สมัคร และใช้ได้กับทุกบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์  เดินสะพัด บัตรเครดิต Speedy Cash และสินเชื่อ
อ่ืนๆ ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเข้ารหัส SSL 128-bit ตามมาตรฐานสากล เหมาะกับการใช้งานบนมือถือซ่ึงมี
ขนาดหน้าจอเล็กกว่ าคอมพิว เตอร์  (https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index.asp. 
(2555). ข้อมูลการใช้ Mobile Banking. สืบค้นเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2555)  

ธนาคารทหารไทย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกบริการ ทํารายการได้เหมือนไปธนาคารได้ด้วย
ตนเอง มีระบบปลอดภัย เพ่ิมความม่ันใจในการทํารายการแบบ 2 ชั้น Two-Factor Authentication (2FA) 
ในการป้องกันบัญชีของผู้ทํารายการ และยังสามารถดูบัญชีย้อนหลัง (Statement) ได้สูงสุด 12 เดือน
(http://www.tmbbank.com/(2555).  ข้อมูลการใช้ Mobile Banking.  สืบค้นเม่ือวันท่ี 5ตุลาคม 2555) 
 ธนาคารกสิกรไทยมีระบบ Triple lock securityระบบป้องกันขณะทําธุรกรรม (Transaction 
Protection) ท่ีป้องกันการเจาะข้อมูลด้วยการเข้ารหัสทันสมัย AES 256 bits และ ระบบควบคุมจาก
ศูนย์กลาง Session Control ท่ีสามารถตัดการทํางานหากไม่มีความเคลื่อนไหวด้านการเงินเกิน 3 นาที 
หรือหากมีความผิดปกติเกิดข้ึน (http://www.kasikornbank.com/TH/Pages/Default.aspx (2555). 
ข้อมูลการใช้ Mobile Banking.  สืบค้นเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2555 
 ธนาคารกรุงไทย Pay/receive with mobile เป็นบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะทําให้ผู้ใช้โอน
เงินไปยังบุคคลอ่ืนผ่านเบอร์มือถือ โดยผู้รับไม่จําเป็นต้องมีเลขท่ีบัญชีธนาคาร และสามารถเลือกรับเงินสดได้
จากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศสามารถสั่งหยุด
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การทํางานจากศูนย์กลางได้ทันที (http://www.ktb.co.th). (2555). ข้อมูลการใช้ Mobile Banking. สืบค้น
เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2555  
 ผลของการวิจัยพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของ Mobile Banking ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
ธนาคารกสิกรไทยมีรูปแบบการใช้งานของ Mobile Banking มากท่ีสุดในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยของระบบสูง และ Graphic Interface สวยงามท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง 
เข้าใจง่าย ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ซ่ึงครองส่วนแบ่งตลาด Mobile Banking ท่ี 75% มี
ลูกค้าใช้บริการกว่า 2.25 ล้าน รองลงมา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย 
ตามลําดับ (“ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของมือถือ Mobile Banking” จาก slideshare, 2555) 
 ธนาคารบนมือถือเป็นวิวัฒนาการมาจากการให้บริการท่ีใช้พนักงานไม่ใช้คนมาให้บริการเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการข้ึนมา ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสําคัญการทําธุรกรรมต่างๆ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงเป็นการให้บริการท่ีไม่มีพนักงานเข้ามาเก่ียวข้องแต่ต้องมีอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ (Need 
a Work Station) เพ่ือเข้าไปทําธุรกรรมต่างๆ ท่ีเป็นลักษณะการให้บริการท่ีคล้ายบริการ (Internet Banking) 
แต่เปลี่ยนมาใช้บริการการเงินผ่านธนาคารบนมือถือแทน โดยลูกค้าสามารถทําธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีทุกท่ี สะดวก รวดเร็ว ไม่มีจํากัดในเรื่องของสถานท่ี ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่แห่งหนใดก็สามารถ
ทํารายการทางการเงินผ่านธนาคารบนมือถือ เช่น โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันหรือต่าง
ธนาคาร สอบถามยอดเงินคงเหลือ ชําระค่าสินค้าและบริการ ดูอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบ้ีย เติมเงิน
โทรศัพท์มือถือทุกระบบ แจ้งเตือนข้อความ SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ เหล่านี้เป็นต้น (http://www.scb.co. 
th/th/about-scb/our-history/foundation-of-thai-banking, 2555) 
 การใช้การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า มีจํานวนการ
ทํารายการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ 206, 812รายการ ในปีพ.ศ.2548 คิดเป็นมูลค่า 334 
ล้านบาท (Million Baht) เม่ือเทียบกับปีล่าข้อมูลปีล่าสุดปีพ.ศ.2553 พบว่า จํานวนการทํารายการเพ่ิมข้ึนเป็น 
15,884,571 รายการ คิดเป็นมูลค่า 109,816 ล้านบาท (Million Baht)ดังนั้นสามารถสรุปผลจากการวิจัยได้
ว่าจากปี พ.ศ.2548-2553 มีการทํารายการท่ีสูงข้ึนเป็น 76 เท่าอย่างไรก็ตาม ธนาคารพยายามมองหาบริการท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มาก
ท่ีสุด  ด้ังนั้นสิ่งใดท่ีประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งท่ีลูกค้าต้องการท้ังสิ้น ดังนั้น  Mobile Banking 
บนโทรศัพท์มือถือท่ีออกมาจะตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งท่ีค่อนข้างจะทันสมัยยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
 
ทบทวนวรรณกรรม คําจํากัดความ สมมติฐาน 

ชลพรรณ นิยม (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันได้แก่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง 5 บริการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตาม
สถานภาพส่วนตัวโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 200 คน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ประมาณเฉลี่ย 10,001-30,000 บาท นอกจากนี้ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในช่วงพักเท่ียงเวลา 11.31-13.30 น. เหตุผลในการใช้บริการ เพราะอยู่ใกล้ท่ีทํางาน
หรือใกล้บ้าน มักมาใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  คือ มีความสะดวก รวดเร็ว และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
เครื่องเอทีเอ็มเสียบ่อย ผู้วิจัยยังพบว่า  ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท้ัง 5 บริการ มีระดับความพึงพอใจ
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ปานกลาง แต่หากมองแยกออกเป็นแต่ละด้านจะพบว่า  ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพจะมี
ระดับความพึงพอใจมาก ส่วนด้านความสะดวก และส่งเสริมการขาย  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
เม่ือพิจารณาดูเป็นแต่ละบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของ
บริการเอทีเอ็มมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีความคุ้นเคยบริการท่ีมีมานาน 

ธันวรัฐ ธีระวิทย์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะ
เป็นคนชั้นกลางท่ีเพ่ิมก่อร่างสร้างตัว รายได้ 10,000-20,000 บาท อายุ 20-30 ปี กว่า 7 ใน10 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารโดยท่ัวไปท่ีต้องเป็นคนรุ่นหนุ่มสาวซ่ึงมีขีดความสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประมาณ 1 ใน 3 ใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง โดยระดับความรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างเก่ียวกับการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะใช้
บริการสอบถามข้อมูลของบัญชีตนเองเป็นหลัก ส่วนการโอนเงิน ซ้ือขายหน่วยลงทุน หรืออายัดเช็คยังมี
ปริมาณน้อย ซ่ึงประเด็นท่ีลูกค้าใช้บริการนั้นจะเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญน้อย เป็นเรื่องเก่ียวกับข้อมูลมากกว่าท่ี
จะใช้ในเรื่องท่ีสําคัญมากๆ เพราะยังไม่ไว้วางใจในความถูกต้องของระบบ 
 Daniel BelancheLuisV.Casaloและ Miguel Guinaliu (2012) ได้ให้ความหมายของ Customer 
Satisfaction หมายถึง ความคิดว่าได้ตัดสินใจถูกต้องในการใช้สินค้าหรือบริการ ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
สินค้าหรือบริการเป็นท่ีน่าพึงพอใจ ความพึงพอใจโดยภาพรวมเม่ือได้มีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการ 
หรือ ความพึงพอใจในภาพรวมเม่ือได้ใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว ซ่ึงงานวิจัย “อิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาด คุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน และความไว้ใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ธนาคารผ่าน
มือถือ: กรณีศึกษาธนาคาร A” นี้จึงประยุกต์ความหมายและเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ 
Belanche  et al. (2012) กับปัจจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือ User Satisfaction เพราะถือเป็นงานวิจัยท่ี
มีการตีพิมพ์เก่ียวกับความหมายและการนําไปใช้เก่ียวกับปัจจัย Customer Satisfaction หรือ User 
Satisfaction ท่ีเป็นปัจจุบัน 
 Weinreich(2006-2010) Peattieและ Peattie (2009) และ Menegaki (2012) มีการเปรียบเทียบ
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดด้านสังคม (8 P’s) ได้แก่ Product/ Service Price Place  
Promotion  Publics Partnerships  Policy และ Purse Strings กับความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดด้านการค้า (7 P’s) ได้แก่ Product/ Service  Price  Place  Promotion  People Physical 
Evidence  และ Process ในงานวิจัยของ  Menegaki (2012)  เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดด้านสังคม
สําหรับพลังงานหมุนเวียนจากการสํารวจผู้บริโภคในยุโรป เพ่ือเป็นเครื่องวัดช่องว่างระหว่างผลลัพธ์จาก
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและความเข้าใจในการสร้างการตลาดสําหรับสังคมดังนั้น งานวิจัยอิทธิพล
ของส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน และความไว้ใจท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ธนาคารผ่านมือถือ : กรณีศึกษาธนาคาร A นี้จึงประยุกต์ความหมายและเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถาม
มาจากงานวิจัยของ Weinreich (2006-2010) Peattieและ Peattie (2009) และ Menegaki (2012) เพราะ
ถือเป็นงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์เก่ียวกับความหมายและการนําไปใช้เก่ียวกับปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด
แบบด้ังเดิมจนถึงความหมายและการนําไปใช้เก่ียวกับปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดแบบปัจจุบัน 
 Misra&Wickamasinghe (2004) ศึกษาเรื่องโมเดลการวางใจในความปลอดภัยของการทํารายการ
บนโทรศัพท์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําโมเดลการวางใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํารายการบน
โทรศัพท์มือถือต้ังแต่การเริ่มทํารายการของลูกค้าจนทํารายการสําเร็จ โดยโมเดลการวางใจในความปลอดภัย
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ของการทํารายการบนโทรศัพท์มือถือนั้นจะให้ความสําคัญต้ังแต่เริ่มต้นท่ีผู้ใช้บริการท่ีระบุความต้องการทํา
รายการผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือก็จะต้องมีระบบสนับสนุนการใช้บริการด้วย  
เช่น มี Wireless Application Protocol (WAP) ซ่ึงเป็นโปรโตคอลท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับ 
การทํางานของผู้ใช้บริการในการทํารายการบนโทรศัพท์มือถือท่ีรู้จักกันดีก็คือ GSM และ GPRS หลังจากนั้นก็
ต้องพิจารณาในเรื่องของ Wireless Application Gateway (WAG) และบริการของธุรกิจ โดยจะต้องมี
นโยบายการให้บริการท่ีมีความปลอดภัยไว้อย่างชัดเจน เช่น ใครสามารถเข้าใช้บริการได้บ้างจะต้องเข้าจากท่ี
ไหน หรือนโยบายในการเข้ารหัสข้อมูล หรือนโยบายในการให้ใส่ Password ก่อนเข้าใช้งาน และจะมี
ระยะเวลาในการต้องเปลี่ยน Password ก่ีวัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึง Public Key 
Infrastructure (PKI) ด้วย เช่น ความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ท่ีลูกค้าใช้ทํารายการ ซ่ึงจะต้องประกอบไปด้วย
ระบบท่ีสนับสนุนการเข้ารหัส เช่น RSA และ ECC (Elliptic Curves) รวมไปถึงการรับรองการทํารายการบน
โทรศัพท์มือถือด้วย เป็นต้น  
 Daniel BelancheLuisV.Casalo และ Miguel Guinaliu (2012) วิเคราะห์อิทธิพลของประโยชน์ใน
การใช้เว็บไซต์ท่ีมีต่อความพึงพอใจและความต้ังใจท่ีจะใช้เว็บไซต์ ตลอดจนผลกระทบของความพึงพอใจต่อ
ความต้ังใจท่ีจะใช้ นอกจากนั้น กลุ่มนักวิจัยยังได้ศึกษาอิทธิพลส่งผ่านท่ีเกิดจากการรับรู้ความเสี่ยงของผู้ใช้ท่ี
อาจจะมีต่ออิทธิพลของการใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ ผลการวิจัย พบว่า การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์มี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ซ่ึงก็จะถือว่ามีผลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้ด้วย แต่ผลลัพธ์ท่ีตรงข้ามกับความ
คาดหวังของกลุ่มนักวิจัยอย่างหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ไม่มีอิทธิพลทางตรงกับความต้ังใจท่ีจะใช้แต่
มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้ และประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้
ถูกทําให้ลดลงโดยการรับรู้ในความเสี่ยงของผู้ใช้ 
 ดังนั้น จากทฤษฏีความพึงพอใจของผู้ใช้ธนาคารผ่านมือถือส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ
ออกแบบส่วนต่อประสาน และความไว้ใจข้างต้นนําไปสู่สมมติฐานคือ ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการ
ออกแบบส่วนต่อประสาน และความไว้ใจ มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้ธนาคารผ่านมือถือ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้มีเพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการออกแบบส่วนต่อ
ประสานและความไว้วางใจท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารผ่านมือถือกรณีศึกษาของธนาคาร A 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นลูกค้าและหรือพนักงานผู้ใช้บริการ ธนาคาร Aซ่ึงผู้วิจัยได้
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้โดยอ้างอิงสูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบขนาดของ
ประชากรใช้หลักการคํานวณของ Cohen (1962, 1977) จากแบบสอบถาม Pilot Test จํานวน 40 ชุด โดยใช้
โปรแกรม G* Power เวอร์ชั่น 3.1.2  เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน (Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, 
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Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- ) 
เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา ( ) เท่ากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 10 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
เท่ากับ 0.0450  (ซ่ึงคํานวณได้จากค่า Partial R2  เท่ากับ 0.0431) ผลท่ีได้ คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด
สําหรับงานวิจัยนี้เท่ากับ 242 (Cohen, 1962, 1977)  ในทีมผู้วิจัยมีผู้ท่ีทํางานอยู่ในธนาคาร A สํานักงานใหญ่
จึงสามารถเก็บข้อมูลดังกล่าวได้โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีสังกัด ผู้วิจัยได้กําหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ซ่ึงเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากลูกค้าและพนักงานเฉพาะผู้ท่ีใช้บริการของธนาคาร A 
บนมือถือ ณ สํานักงานใหญ่ ช่วงเวลาเดือน สิงหาคม– กันยายน 2555 
 
เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเท่ียงตรง(Validity) ของคําถามหลังจากสร้างเครื่องมือในการวิจัยเสร็จแล้วจึงนําแบบสอบถามให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล และให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ อีก 3 ท่านได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด 2ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ท่าน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะโดยใช้ตาราง Index of Congruency (IOC) ถือเป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เพ่ือให้ได้ข้อคําถามท่ีมีข้อความตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วนําแบบสอบถามท่ี
ผ่านการตรวจสอบ มาทําการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 ชุด เพ่ือนําผลมา
วิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) ได้ค่า 0.896 – 0.907 
และ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัคของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 300 คือ 0.757 – 0.862 ซ่ึงถือ
ว่าสูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ําว่า 0.65 (Nunnally,1978) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ
แปลผล โดยแบ่งแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 มีอายุระหว่าง 
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 44 
 2.  ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่าความไว้วางใจ ( = 0.423)  และคุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน ( = 0.138) มีอํานาจพยากรณ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (ข้อมูลตามตารางท่ี 1) นั้นหมายความว่า ความไว้วางใจ และคุณภาพการออกแบบส่วน
ต่อประสานมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 274 
 

ตารางท่ี1: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของ สมมติฐานคือ ส่วนประสมทางการตลาดคุณภาพการ 
     ออกแบบส่วนต่อประสาน และความไว้วางใจท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
Dependent Variable: ความพึงพอใจของผู้ใช้, R = 0.683, R2 = 0.467, Constant(a) = 0.423 

Independent 
Variable 

r β  Std. 
Error 

t Sig. Sup 
port 

Tolerance VIF 

(Constant)   0.269 1.573 0.117    
ด้านผลิตภณัฑ์ 0.396 0.028 .054 0.530 0.597 No 0.636 1.572 
ด้านราคา 0.213 0.025 0.026 0.537 0.591 No 0.840 1.191 
ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย 

0.213 0.088 0.044 1.904 .058 No 0.859 1.164 

ด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

0.423 0.083 .057 1.531 0.127 No 0.623 1.606 

ด้านบุคลากร 0.415 0.022 0.049 0.383 0.702 No 0.555 1.803 
ด้านกระบวน 
การ 

0.413 -.012 0.060 -0.201 0.841 No 0.524 1.908 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

0.507 0.105 .055 1.635 0.103 No 0.447 2.239 

คุณภาพการออกแบบ
ส่วนต่อประสาน 

0.523 0.138* 0.066 2.156 0.032 Yes 0.450 2.220 

ความไว้วางใจ 0.630 0.423** 0.061 7.401 0.000 Yes 0.562 1.780 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุป 

ผลการทดสอบสมมติฐานคือ ความไว้วางใจ รองลงมา คือคุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน 
ท่ีมีอํานาจพยากรณ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ไม่มีอํานาจพยากรณ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลพรรณ นิยม 
(2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 
31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ประมาณเฉลี่ย 
10,001-30,000 บาท ซ่ึงให้ความสนใจในเรื่อง ความปลอดภัยในการทําธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนั้น ผลงานวิจัยฉบับนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธันวรัฐ ธีระวิทย์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) พบว่า ลูกค้าของ
ธนาคารไทยพาณิชย์  จํากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะเป็นคนชั้นกลางท่ีเพ่ิมก่อร่างสร้างตัว รายได้ 10,000-
20,000 บาท อายุ 20-30 ปี กว่า 7 ใน10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีขีดความสามารถในการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น Daniel Belanche, LuisV.Casalo
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และ Miguel Guinaliu (2012) พบว่า การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ซ่ึงก็
จะถือว่ามีผลต่อความต้ังใจท่ีจะใช้ด้วย แต่ผลลัพธ์ท่ีตรงข้ามกับความคาดหวังของกลุ่มนักวิจัยของ Belanche 
et al. (2012) อย่างหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์ไม่มีอิทธิพลทางตรงกับความต้ังใจท่ีจะใช้แต่มีอิทธิพล
ทางอ้อมผ่านความพึงพอใจของผู้ใช้ และประโยชน์จากการใช้เว็บไซต์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ถูกทําให้
ลดลงโดยการรับรู้ในความเสี่ยงของผู้ใช้ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้งาน 
 สําหรับผู้บริหารของธนาคารควรให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
ใช้บริการธนาคารบนมือถือท่ีมีผู้ใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีก 10% และเตรียมรับมือกับจํานวนลูกค้าท่ีอาจจะ
เพ่ิมข้ึนในไม่ก่ีปีข้างหน้าจะมีผู้ใช้บริการมากข้ึน ฉะนั้นธนาคารต้องสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับระบบเป็น
อันดับแรก ซ่ึงเก่ียวกับระบบความปลอดภัยจากการทําธุรกรรม ท่ีเป็นท่ียอมรับได้รับรองมาตรฐาน ในการ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือรักษาสัญญาท่ีให้ไว้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ธนาคารบนมือถืออีกส่วนหนึ่ง
มาจากการให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน เพ่ือนําไปใช้ในการออกแบบกราฟิก
ของเว็บไซต์ให้มีสีสันสวยงาม รวมท้ังรูปแบบการนําเสนอของบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือท่ีเข้าใจง่าย 
ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. ให้ใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น LisrelAmos หรือ Mplusเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ ของตัว
แปรต้น หรือเพ่ือค้นพบตัวแปรแทรกซ้อน (Intervening Variable) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
คุณภาพการออกแบบส่วนต่อประสาน ความไว้วางใจ และความพึงพอใจของผู้ใช้ เพ่ือหาอิทธิพลทางตรงหรือ
อิทธิพลทางอ้อม ของตัวแปรต้น 
 2. งานวิจัยในอนาคตแนะนําให้ผู้วิจัยท่านต่อไปควรทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีผู้ใช้บริการ Mobile Banking โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้กระจายควบคุมท่ัว
กรุงเทพฯและปริมณฑล และต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ๆ มากข้ึน 
 3. ข้อจํากัดในงานวิจัยเล่มนี้ พบว่า มีข้อคําถามในแบบสอบถามน้อย ในส่วนปัจจัยด้านส่วนประสม 
ทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีการจัดกลุ่มคําถาม 2 ข้อใน ดังนั้นอาจจะมีการปรับปรุงหรือเพ่ิม
ข้อคําถามเหล่านี้จากกลุ่มองค์ประกอบนี้ในงานวิจัยครั้งต่อไป  

4. พิจารณาปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรต้นอ่ืนๆ ท่ีน่าจะส่งผลกระทบกับความพึงพอใจของผู้ใช้และพนักงาน
ธนาคารท่ีใช้บริการธนาคารบนมือถือ เช่น สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 
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บทคัดย่อ  

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP Systems) 
เป็นระบบท่ีรวมงานหลักต่างๆ ในองค์กรเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันมีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
เป็นองค์กรท่ีให้ความสนใจในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน และสามารถ
บูรณาการกับกระบวนการธุรกิจ การนําเอาระบบ ERP เข้ามาใช้จะช่วยสนับสนุนการตอบสนองข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ได้ทําการรวบรวมปัจจัยท่ีมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในการนํา
ระบบ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ และนํามาเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสําเร็จต่อการนําเอาระบบ ERP ไปใช้
ในองค์กรธุรกิจ SMEs ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF) ของการ
นําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs มี 6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ โดยเน้นทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ท่ีดี ท่ีมีผลต่อการนําระบบ ERP 
ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ ปัจจัยของการบริหารจัดการโครงการ, การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ, การ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และองค์ประกอบในการทํางานเป็นทีม ท่ีส่งผลรองลงมา ปัจจัยเหล่านี้ควร
ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบ และยังเป็นแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพร้อมต่อการนําระบบ 
ERP มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 คําสําคัญ: ปัจจัยแห่งความสําเร็จ, ระบบ ERP, ระบบ ERP ในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม 
SMEs, องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
ABSTRACT  

Enterprise Resource Planning System is an integral organizations system that provides 
all major functions in the system. By sharing all the databases, information can be exchanged 
and updated in real-time between departments. Small and medium enterprises have focused 
on applying the ERP into their business functions to increase the efficiency of businesses 
competition and to enhance business processes. By applying the ERP system into business 
organizations, information can be rapid response between business functions. In this study 
and analyzing data, the researcher has gathered Critical Success Factors (CSFs) which applied 
ERP systems into businesses and compared with CSFs to apply ERP systems into SMEs. The 
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results of data analysis showed that there are 6 CSFs to apply ERP systems into SMEs, ICT 
infrastructure, business plan and company vision, project management, business reengineering 
process, top executive administration support, and teamwork. These CSFs have caution 
planned. The results in this research also use as a guideline for planning to implement ERP 
systems that can be benefits in the future. 
 Keywords: Critical Success Factors (CSF), Enterprise resource planning (ERP), ERP in 
SMEs, Small and Medium sized enterprises (SMEs) 
 
บทนํา 

องค์กรธุรกิจเกิดข้ึนอย่างมากมายในปัจจุบัน การดําเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจัดจําหน่าย 
และการให้บริการ ต่างก็เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรธุรกิจเหล่านี้ โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซ่ึงเป็นธุรกิจเอกชนท่ีดําเนินการโดยเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของเพียงคนเดียว 
และมีเม็ดเงินในการลงทุนทําธุรกิจท่ีไม่สูงมากนัก ท้ังนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) มาใช้ในกระบวนการทํางานต่างๆ ภายในองค์กร ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอันนําไปสู่การประกอบ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นการขาย 
การบริการ หรือการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ในช่องทางต่างๆ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทําให้องค์กร
ธุรกิจหันมาให้ความสนใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทํางาน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
ประยุกต์การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความเติบโตมากข้ึน เช่น ช่วยในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานทางธุรกิจให้เกิดความยืดหยุ่น เกิดการรวมฟังก์ชันการทํางาน มีการปรับปรุงการหมุนเวียน
ของข้อมูลท่ีเกิดจากการดําเนินงานทางธุรกิจ เป็นต้น แม้ว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ทํางานในองค์กรธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นั้นย่อมต้องได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ (Users) เป็นสําคัญ               
มีข้อโต้เถียงกันในกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเชื่อว่า ยังมีบางองค์กรท่ีตัดสินใจลงทุน
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เพียงพอต่อการลงทุน (Supramaniam & Kuppusa-my, 
2010)  

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP Systems) 
เป็นระบบสารสนเทศท่ีได้รับความนิยมในวงการธุรกิจ เนื่องจากระบบ ERP ถูกออกแบบมาเพ่ือบูรณาการ
โมดูลต่างๆ ในกระบวนการทํางานขององค์กรธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น ระบบ ERP ถือว่าเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งท่ีช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและ          
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
กระบวนการทํางานทางธุรกิจ (Business Process) ในธรุกิจ SMEs 

กระบวนการทํางาน (Business Process) ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนท่ี
มีการเชื่อมโยงกันท่ัวท้ังองค์กร ความแตกต่างกันของกระบวนการทํางานข้ึนอยู่กับรูปแบบ (Form) ประเภท 
(Type) และขนาดของธุรกิจ (Size) ความยุ่งยากซับซ้อนของข้ันตอนการดําเนินงานของธุรกิจสามารถส่งผลต่อ
กระบวนการทํางานทางธุรกิจ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากรายงานวิจัย (ตารางท่ี 1) พบว่าองค์กรธุรกิจ 
SMEs มีลักษณะกระบวนการทํางานไม่ซับซ้อนเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ เจ้าขององค์กรธุรกิจ SMEs           
กับลูกจ้างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นความเสี่ยงท่ีจะไม่ประสบความสําเร็จต่อเป้าหมายท่ีวางไว้นั้น
แทบจะไม่ปรากฎให้พบเห็นมากนัก ตลอดจนกระบวนการทํางานขององค์กรธุรกิจ ในลักษณะ SMEs นั้นมี
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มากกว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากเจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้บริหารงานด้านต่างๆ ในธุรกิจเกือบ
ท้ังหมด รวมถึงการจัดองค์กรและการดําเนินงานเป็นแบบง่ายๆ ทําให้เกิดการขาดการวางแผนท่ีดีและส่งผลให้
ธุรกิจเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง  

 

ตารางท่ี 1: การเปรียบเทียบคุณสมบัติของธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่  
 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจขนาดใหญ่ 
1. เจ้าของเป็นผู้จัดการ 1. เจ้าของธุรกิจจะไม่บรหิารงาน ด้วยตนเอง จ้างผู้ท่ีมี

ความสามารถมาเป็นผูจั้ดการ  
2. ดําเนินงานอยู่ภายในท้องถ่ิน หรือมีสาขาแต่เพียงไม่ก่ีแห่ง

เท่าน้ัน 
2. ดําเนินงานอย่างกว้างขวาง อาจจะครอบคลุมไปท่ัว

ประเทศ 
3. การจัดองค์กรและการดําเนินงานเป็นแบบง่ายๆ 3. มีการจัดองค์กรและการดําเนินงานท่ี สลับซับซ้อน 
4. ส่วนใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว  4.  ส่วนใหญ่อยู่ในรูปขององค์กร 
5. เจ้าของธุรกิจกับลูกจ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 5.  เจ้าของธุรกิจมักจะรู้จักลูกจ้างไม่ท่ัวทุกคน      
6. มีความเสีย่งท่ีจะประสบความลม้เหลวไดม้ากกว่า 6.  การมีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวมีน้อย 
7. เจ้าของธุรกิจมักจะเป็นผู้บรหิารในด้านต่างๆ ภายในธุรกิจ

เกือบท้ังหมด  
7.  มีลักษณะการแบ่งงานกันทํา ผูท่ี้มีความสามารถใน

ด้านไหนก็บริหารงานหรือทํางานตามท่ีตนถนัด 
 
ท่ีมา : บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ององค์กรธุรกิจ SMES กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (ศิริพันธ์พิริยะ, 2011) 
 

การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs ยังมีปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาใน
กระบวนการทํางาน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาภายหลัง การศึกษาของ Khaled พบว่า ปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs ประกอบด้วย (1) การสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร(2) การวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ท่ีดี (3) การจัดการและการพัฒนากระบวนการธุรกิจ 
(4) การบริหารโครงการและการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสม (5) การทํางานเป็นทีม (6) การเลือกโมดูลในระบบ 
ERP ท่ีเหมาะสม (7) การยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบ (8) ทักษะและการฝึกอบรม (Al-Fawaz, 
Al-Salti, & Eldabi, 2008) ในขณะท่ีผลการศึกษาของ S.M.Jafari และคณะวิจัย (Uddin & Saeed, n.d.) 
พบว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Success Factors) ในการนําระบบ ERP มาใช้ในประเทศมาเลเซีย และ
ปากีสถาน ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหาร, การฝึกอบรมพนักงาน การยอมรับและการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้
ระบบ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลในการนําระบบ ERP มาใช้ในการดําเนินงาน (Jafari, Osman, Yusuff, 
& Tang, 2006), (Anjum & Rehman, 2010) รวมถึงมีประเด็นคําถามท่ีน่าสนใจ คือ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร ซ่ึงรายงานวิจัย
ของทีมวิจัยนี้พบว่า ในธุรกิจ SMEs ยังคงมีหลายปัจจัยท่ีมีความแตกต่างกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงรายงาน
วิจัยท่ีศึกษาโดย Zach แสดงให้เห็นว่าลักษณะธุรกิจของ SMEs ไม่เหมาะสมกับระบบ ERP โดยไม่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางด้านการเงิน และมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีแตกต่างกัน (Zach, 2010) 
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ประสิทธิภาพในการดําเนินธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผลจากการดําเนินงานธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ี

สําคัญท่ีต้องพิจารณาประสิทธิภาพการทํางาน จากผลการศึกษาของ Ahmed A. and Ayman M. (2011) 
พบว่า ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการนําระบบ ERP 
ไปใช้ในการทํางาน (Al-Serafi, 2011) ผลการศึกษาของ Pilat (2004) ในปี 1998 องค์กรในประเทศแคนาดา 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงาน โดยการนําซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีการ
สื่อสารเข้ามาช่วยในการทํางานส่งผลทําให้ผู้ใช้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานทางด้าน
ซอฟต์แวร์จะมีผลกระทบน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(ผลการวิจัยมุ่งเน้นในเรื่องซอฟต์แวร์ของระบบ ERP เป็นส่วนใหญ่) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Hamilton 
และ Asundi (2008) ยืนยันถึงผลประโยชน์จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ SMEs 
ในอุตสาหกรรมอาหาร พบว่า มียอดขายและมีการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพ่ิมมากข้ึนหลังจากนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรธุรกิจ มีการวัดผลตอบแทนจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในช่วง
ระยะเวลาระหว่าง  3 ถึง 6 ปี ซ่ึงสรุปได้ว่าการดําเนินธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถบริหารข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กรท่ีมีการกําหนด
ทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน สําหรับทางด้านทักษะ ทัศนคติของผู้ใช้ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญรองลงมาอีก
อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และถูกนํามาใช้ในการพิจารณาการวัด
ประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจอีกด้วย 
 
ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) 

ระบบการบริหารการผลิตโดยรวม (Material Requirement Resource Planning: MRP) 
เป็นรากฐานของการปฏิรูปและพัฒนาระบบ ERP โดยเป็นลักษณะของการพัฒนาต่อยอด ซ่ึงปัจจุบันระบบ 
ERP สามารถให้บริการงานด้านกระบวนการทํางานทางธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน มีการรวบรวม
ระบบงานหลัก (Core module functions in business) ในองค์กรเข้าเป็นระบบเดียว ในปี 2000                  
ขีดความสามารถได้ถูกพัฒนามากยิ่งข้ึนเป็น ERP II ทําให้ระบบมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการทํางานขององค์กรธุรกิจได้ตามความเหมาะสม ต่อมารูปแบบ E-Business มีรากฐานมาจากการ
นําเอาระบบ ERP และการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)             
มาผสมผสานกัน การปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทํางานท่ีเพ่ิมเติมมากข้ึนไปกว่าเดิมทําให้ระบบ E-Business 
รองรับการเติบโตของตลาดทางการค้าในอนาคตดังตารางท่ี 2 (Supramaniam & Kup-pusamy 2010) 

 
ตารางท่ี 2: แสดงวิวัฒนาการ และการพัฒนาของระบบ ERP 
 

 Period Evolution 
2000s Extended ERP system (ERP II) 
1990s Enterprise Resource Planning (ERP) 
1980s Manufacturing Resources Planning (MRP II) 
1970s Material Requirements Planning (MRP) 
1960s Inventory Control Packages 

 

ท่ีมา: Mahadevan Supramaniam and Mudiarasan Duppusamy (2010) 
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ระบบ ERP เป็นระบบท่ีสามารถใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด และยังเป็นระบบ
ท่ีความสามารถบูรณาการงานหลักต่างๆ ในกระบวนการทํางานรวมเข้าด้วยกัน (ด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการขาย และด้านการวางแผนการผลิต) (Inneke Van Nieuwenhuysea, 
Liesje De Boeckb, Marc Lam-brechta n.d.) โดยสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้แบบ Real time 
ตลอดจนสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กรได้ทันที ทําให้สามารถตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์ และสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางการตลาดท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงได้เป็นอย่างดี จึงทําให้องค์กรธุรกิจให้
ความสนใจในการลงทุนในการนําเอาระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กรเพ่ิมมากข้ึน   

นอกจากนี้มีการศึกษาด้านการเจริญเติบโตของระบบ ERP ในประเทศ และภูมิภาคต่าง ๆ ระหว่าง
ปี 2008 – 2012 แสดงให้เห็นว่าในส่วนของแถบภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการในการใช้ระบบ ERP 
โดยแสดงถึงภาวะการเจริญเติบโตของระบบ ERP ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับประเทศญ่ีปุ่น อเมริกาเหนือ 
ตะวันออกกลาง และในแถบยุโรป ดังภาพท่ี 1  

 

 
 

รูปท่ี 1: การประมาณการเจริญเติบโตของระบบ ERP ระหว่างปี 2008 – 2013 
ท่ีมา: Gartner Enterprise Software Markets, Worldwide, 2008-2013, 1Q09 Update 

 
ค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆ (รูปท่ี 1) แสดงให้เห็นถึงภาวะการเจริญเติบโตของระบบ ERP ในภูมิภาคต่างๆ 

โดยแถบยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโต หรือความต้องการในการใช้ระบบ ERPน้อยท่ีสุด ในทางตรงกันข้ามแถบ
ลาตินอเมริกา มีอัตราการเจริญเติบโตของระบบ ERP มากท่ีสุด และจากกราฟแสดงให้เห็นว่าในแถบภูมิภาค
เอเชีย มีความต้องการในการใช้งานระบบ ERP ค่อนข้างสูง ถือว่ายังมีความเจริญเติบโตทางการตลาด             
อย่างต่อเนื่องในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์ และกระบวนการทํางานของธุรกิจ 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร  

วิธีการเชิงกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกันในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรทางด้านเทคนิค มี 2 ลักษณะ 
คือ (1) การเลือกซอฟต์แวร์แพคเก็จมาตรฐานท่ีมีการปรับเปลี่ยนระบบให้น้อยท่ีสุด และ(2) การนําซอฟต์แวร์ 
ERP มาใช้ประกอบกับมีการปรับแต่งระบบเพ่ือให้เหมาะกับความต้องการจากมุมมองด้านการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร จากลักษณะ 2 ประการดังกล่าว การกําหนดค่าของซอฟต์แวร์เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Holland & Light, 1999) ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องมีความเข้าใจถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
(Critical Success Factors: CSF) ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีสําหรับรูปแบบในการนําระบบ ERP มาใช้ใน
องค์กร การระบุปัจจัยท่ีจําเป็นและสร้างความม่ันใจว่าโครงการจะประสบความสําเร็จ มีส่วนความสําคัญต่อ
การเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ปัจจัยแห่งความสําเร็จยังเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผล
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สําเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (Saputro, Handayani, Hidayanto, & Budi, n.d.) การท่ีองค์กรต่าง ๆ 
มีปัจจัยท่ีหลากหลาย ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ต่างมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้พนักงานและผู้บริหารในองค์กรทราบ
ว่าต้องทําสิ่งใดบ้างเพ่ือให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสภาพการแข่งขันในธุรกิจ ปัจจัยแห่งความสําเร็จนี้เป็น
การให้หลักการ และแนวทางท่ีองค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงถ้าหากผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การกําหนดปัจจัยขององค์กรและสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องในการกําหนดปัจจัยต่างๆ ได้ก็จะทํา
ให้องค์กรมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนอันมีผลทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อกระบวนการ
ทํางาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจท่ัวไป และปัจจัย

แห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 
3. เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพร้อมต่อการนําระบบ 

ERP มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
จากบทความ และงานวิจัยต่างๆ ได้แก่ กระบวนการทํางานทางธุรกิจ SMEs ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร และปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ 
ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ และธุรกิจ SMEs โดยทําการรวบรวมปัจจัยแห่งความสําเร็จท่ัวไป เพ่ือนํามาผนวก
กับการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ประกอบกับนํามาเปรียบเทียบระหว่าง
องค์กรธุรกิจท่ัวไป และธุรกิจ SMEs โดยนําข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เนื้อหา และสรุปผลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุป
เก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนํา
ระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ

ท่ัวไป 
- การบริหารจัดการโครงการ 
- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ 
- การปรับเปล่ียนกระบวนการทางธุรกิจ 
- การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
- โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- การเลือกท่ีปรึกษาและการบริการของ

ผู้ขายท่ีดี 
- การวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่ดี 
- องค์ประกอบในการทํางานเป็นทีม 
- การเลือกใช้ระบบ ERP 
- การให้ความรู้และการฝึกอบรม 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนํา
ระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ 

SMEs 

ความสําเร็จในการนําระบบ ERP 
ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ  

การนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร
ธุรกิจ  
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ตารางท่ี 3: ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ 
 

 
 

รายงานการศึกษาวิจัยจากคณะผู้วิจัย 

การบริหาร
จัดการ

โครงการ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ของผู้ใช้ 

การ 
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ 
ทางธุรกิจ 

การ 
สนับสนุน 

จากผู้บริหาร
ระดับสูง 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทางด้าน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การเลือก 
ท่ีปรึกษาและ
การบริการ 

ของผู้ขายท่ีดี 

การวางแผน 
ทางธุรกิจ
และวิสัย 
ทัศน์ท่ีดี 

องค์ประกอบ 
ในการทํางาน 

เป็นทีม 

การเลือกใช้
ระบบ ERP 

การให้ความรู้
และการ
ฝึกอบรม 

Identifying critical issues in enterprise 
resource planning (ERP) 
implementation. (Ehie & Madsen, 2005) 

� � � � � �     

CRITICAL SUCCESS FACTORS IN ERP 
IMPLEMENTATION: A REVIEW. (Al-Fawaz 
et al., 2008) 

� � � �   � � � � 

FORECASTING ERP IMPLEMENTATION 
SUCCESS – TOWARDS A GROUNDED 
FRAMEWORK. (Magnusson, Magnusson, 
J. Nilsson, & Carlsson, 2004) 

� � � � � � � � � � 

ERP SYSTEM IMPLEMENTATION: A 
MALAYSIAN PERSPECTIVE. (Supramaniam 
& Kuppusamy, 2010) 

� � � � � � � � � � 

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF ERP 
IMPLEMENTATIONS IN BELGIAN SME’S: A 
MULTIPLE CASE STUDY. (Doom & Milis, 
2008) 

� �  � �  � �   

ERP SYSTEMS IMPLEMENTATION IN 
MALAYSIA: THE IMPORTANCE OF 
CRITICAL SUCCESS FACTORS. (Jafari et 
al., 2006) 

� � � �  � � � � � 

A Comparative Study of Critical Success 
Factors (CSFs) in Implementation of ERP 
in Developed and Developing Counties. 
(Moohebat & Asefeh Asemi1, 2010)  

 �  �     � � 

CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING (ERP); EMPIRICAL 
VALICATION. (Bhatti, 2005) 

� � � � � � � �  � 

ERP Implementation: A 
multistakeholder analysis of critical 
success factors. (Chetcuti, 2008) 

� � � � � � � � � � 

A Comparative Study of Critical Success 
Factors (CSFs) in Implementation of ERP 
in Developed and Developing Countries. 
(Moohebat & Asefeh Asemi1, 2010) 

�  �  � � � � � � 

ERP implementation: a compilation and 
analysis of critical success factors. 
(Finney & Corbett, 2007) 

�  � � � � � � � � 

 
จากการศึกษารายงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กรธุรกิจทั่วไป (CSF) 

มีปัจจัยหลัก 10 ข้อ คือ (1) การบริหารจัดการโครงการ (2) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง (3) การวางแผนทาง
ธุรกิจและวิสัยทัศน์ที่ดี (4) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ (5) ทักษะด้านการศึกษาและการฝึกอบรม             
(6) องค์ประกอบในการทํางานเป็นทีม (7) การเลือกที่ปรึกษาและการบริการของผู้ขายที่ดี (8) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) การเลือกใช้ระบบ ERP และ(10) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ (Supramaniam & 
Kuppusamy 2010; Al-Fawaz et al. 2008; Jafari et al. 2006; Anjum & Rehman 2010; Finney & Corbett 
2007; Moohebat et al. 2010;Bhatti 2005; Doom & Milis 2008; Chetcuti 2008; Magnusson, J. Nilsson, 
A. and Carls-son, n d; Ehie & Madsen 2005)  
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ตารางท่ี 4: เปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 
 

 การบริหาร 
จัดการ 

โครงการ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ของผู้ใช้ 

การ
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ 

ทางธุรกิจ 

การ
สนับสนุน

จาก
ผู้บริหาร
ระดับสูง 

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
ทางด้าน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

การเลือก 
ที่ปรึกษาและ 
การบริการ

ของผู้ขายที่ดี 

การ
วางแผน 
ทางธุรกิจ

และ
วิสัยทัศน์ที่ดี 

องค์ประกอบ 
ในการทํางาน 

เป็นทีม 

การ
เลือกใช้
ระบบ 
ERP 

การให้
ความรู้และ

การ
ฝึกอบรม 

A Comparative Study of Issues 
Affecting ERP Implementation in 
Large Scale and Small Medium 
Scale Enterprises in India: A 
Pareto Approach. (Upadhyay, 
Basu, Adhikary, & Dan, 2010) 

�  �  �  �  �  

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF 
ERP IMPLEMENTATIONS IN 
BELGIAN SME’S: A MULTIPLE CASE 
STUDY .(Doom & Milis, 2008) 

� � � � � � � �  � 

Investigation of the MPC Systems 
Implementation within the Small-
Medium Enterprises (SMEs) of 
Pakistan. (Uddin & Saeed, n.d.) 

 �   �  � �  � 

The process of enterprise resource 
planning implementation and 
business process re-engineering: 
tales from two Chinese small and 
medium-sized enterprises. 
(Newman & Zhao, 2008) 

  � �       

Roadmap of Enterprise Resource 
Planning (ERP) Research for Small 
and Medium Enterprises (SMEs) in 
Indonesia. (Saputro et al., n.d.) 

    �  �  �  

Analysis of Success Factors of 
Introducing SAP System for ERP 
Implementation in Small and 
Midsize Enterprises in Taiwan. 
(Wei, 2011) 

�   �    �   

 *  * * **  ** *   

 
การเปรียบเทียบ ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs  
 
 
 
 
รูปท่ี 2: การเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 

 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการนําเอาระบบ ERP เข้าไปใช้ในองค์กรกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของ

การนําเอาระบบ ERP เข้าไปใช้ในองค์กรธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) พบว่าประเด็นความสําคัญของปัจจัยมีส่วน
คล้ายคลึง และสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน (รูปท่ี 2) การบริหารและดําเนินงานในองค์กรธุรกิจ SMEs นั้นเจ้าของ
ธุรกิจซ่ึงเป็นผู้บริหารจะดําเนินการเองท้ังหมด ดังนั้นจึงเป็นการง่ายต่อการนําเอาระบบ ERP เข้าไปใช้ใน
องค์กรธุรกิจ SMEs ในขณะท่ีธุรกิจขนาดใหญ่เจ้าของธุรกิจจะไม่บริหารงานด้วยตนเอง แต่จะจ้างผู้ท่ีมี
ความสามารถมาเป็นผู้จัดการ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงานในการดูแลพนักงานองค์กร

Critical success factors: 
CSF in Enterprise 

Critical success factors: 
CSF in SMEs 
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ธุรกิจ SMEs สามารถดูแลได้อย่างท่ัวถึงมากกว่าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังมีบางประเด็นทําให้เห็นได้ชัดว่า
งบประมาณท่ีจํากัดขนาดขององค์กร การใช้ทรัพยากร (Haddara, 2011) และรูปแบบลักษณะการดําเนินงาน
ท่ีแตกต่างกันอาจเป็นปัจจัยท่ีนําไปสู่การประสบความสําเร็จท่ีแตกต่างกันได้ มุมมองด้านปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสรุปประเด็น ได้ดังนี้ 

การศึกษาวิจัยโดย Upadhyay P. และคณะ แสดงให้เห็นว่าการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
ระหว่างองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ของประเทศอินเดีย โดยทําการศึกษาถึงการเลือกใช้
ระบบ ERP ท่ีขนาดขององค์กร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแตกต่างกัน พบว่า องค์กรธุรกิจ SMEs มีความ
ต้องการทางด้านธุรกิจเหมือนกับองค์กรขนาดใหญ่ แต่แตกต่างกันในเรื่องของลักษณะการแข่งขันทางการตลาด 
และทรัพยากรด้านการเงิน  

สําหรับองค์กรธุรกิจ SMEs ในประเทศอินเดีย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ SMEs กว่าร้อยละ 80 
มีการนําเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรและพบว่าองค์กรส่วนใหญ่เหล่านี้ประสบความสําเร็จ ปัจจัยท่ีมีส่วนช่วย
ผลักดันคือ มีกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ขอบเขต เป้าหมายในท่ีชัดเจน มีการวางแผนโครงการท่ีเหมาะสม และมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบให้น้อยท่ีสุด (Upad-hyay, Parijat, Rana Basu, 2010)  

ในขณะท่ี Milis K. และ Doom C. ได้ศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใช้ใน
องค์กรธุรกิจ SMEs ประเทศเบลเยี่ยม พบว่า องค์กรท่ีมีการใช้ระบบ ERP จากภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม 
มีความแตกต่างกันในประเด็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ ได้แก่ วิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
นําระบบ ERP มาใช้ในการดําเนินงาน การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน 
วัฒนธรรมองค์กรท่ีเหมาะสม การสื่อสารภายในโครงการ ERP ท้ังก่อนและระหว่างการดําเนินโครงการ ความ
เหมาะสมของผู้ผลิต ERP วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ในโครงการโดยมุ่งเน้นด้านความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 
การเลือกท่ีปรึกษาภายนอก การฝึกอบรมผู้ใช้งานท้ังทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติ การจัดการด้านการ
วางแผนโครงการและข้ันตอนการติดตามผลท่ีเหมาะสม เป็นปัจจัยสําคัญในการนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร 
(Doom & Milis, 2008) 

สําหรับประเทศปากีสถาน Uddin A. และ Saeed M. ได้ทําการศึกษาถึงกระบวนการวางแผนและ
ควบคุมด้านการผลิตในองค์กรธุรกิจ SMEs โดยมีระบบ ERP เป็นเครื่องมือในการวางแผนและการควบคุมการ
ผลิต องค์กรธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ของประเทศปากีสถาน มีการวางแผนนโยบายทางการเงิน รวมถึงตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการจัดการการควบคุมการผลิตและวัสดุ ซ่ึงระบบเหล่านี้มีการลงทุนค่อนข้างสูงและมีความ
เสี่ยงมากภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ อีกท้ังยังสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจ SMEs ต้องมีกระบวนการ               
การฝึกอบรม การสื่อสารและการให้ความรู้ทางด้านความก้าว-หน้าของอุตสาหกรรม SMEs ในประเทศ
ปากีสถานแก่พนักงาน (Uddin & Saeed, n.d.) 

Newman M. และ Zhao Y. ได้ศึกษาถึงการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs โดยเน้นท่ี
การปรับกระบวนการทางธุรกิจ พบว่าองค์กรธุรกิจ SMEs ในประเทศจีน คนงานส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการ
พ่ึงพาผู้นําท่ีมีความสามารถทางด้านการจัดการ อีกท้ังผู้นําต้องสามารถออกคําสั่งในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังนั้น ปัจจัยในเรื่องความสามารถของผู้บริหารโครงการจึงมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานทางธุรกิจของประเทศจีน (Newman & Zhao, 2008) การศึกษาวิจัยของ 
Chen X. และ Techakittiroj R. สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานการวิจัยของ Newman M. 
และคณะการนําเอาระบบ ERP มาใช้ในองค์กรสามารถทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงานดีข้ึน 
เช่น งานด้านการตลาด, การบัญชี, ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น (Chen & Techakittiroj, 2011)  
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Saputro J. และคณะได้ทําการศึกษาการพัฒนาต้นแบบของซอฟต์แวร์ ERP สําหรับองค์กรธุรกิจ 
SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือวางแผนศึกษาและทําความเข้าใจโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสถาปัตยกรรม
ของระบบ ERP ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และการลงทุนสําหรับการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร ความเข้าใจ
ถึงแนวคิดของระบบ ERP  ต่อองค์กรธุรกิจ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นว่า ระบบ ERP สามารถ
ช่วยให้องค์กรธุรกิจ SMEs มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด สามารถบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ
ต่างๆ รวมเข้าด้วยกันได้ ข้อดีคือในเรื่องเวลาในการตอบสนองต่อข้อมูลทําได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นของระบบ ERP ในองค์กรธุรกิจ SMEs จําเป็นต้องมีการจําลองสภาพแวดล้อมของ
ระบบ ERP เพ่ือเสนอเป็นแนวทางและพิจารณาความเหมาะสมในการนําเอาระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ 
SMEs (Saputro et al., n.d.) 
  ในประเทศไต้หวัน Hsin-Ju Wei ได้ทําการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP 
(SAP) มาใช้ในการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ SMEs จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ในองค์กรธุรกิจท่ีใช้ระบบ ERP พบว่า ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อการดําเนินงานมี 3 ปัจจัยด้วยกันคือ 1. ความ
มุ่งม่ันและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 2. ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และ 
3. การสื่อสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ (Wei, 2011) 

Moutaz Haddara กล่าวว่าสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีบริษัทส่วนใหญ่ใช้ระบบ ERP แล้วไม่ประสบ
ความสําเร็จนั้นเนื่องจากขาดการวางแผนทางธุรกิจท่ีดี มีการประเมินค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง           
จึงทําให้เกิดความเสี่ยงสูงเพราะมีค่าใช้จ่ายท่ีบานปลาย (Haddara, 2011) ตลอดจนองค์ประกอบในการ
ทํางานเป็นทีม การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ และการบริหาร
จัดการโครงการ ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 
รองลงมาจาก 2 ปัจจัยหลักข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม Paivi Iskanius ได้ทําการศึกษาถึงการจัดการความเสี่ยงในการนําเอาระบบ ERP 
ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs พบว่า เหตุผลหลักของการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs แล้วไม่
ประสบความสําเร็จ มักเก่ียวข้องกับการจัดการโครงการท่ีไม่เป็นระบบ (Iskanius, n.d.) ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับแต่ละ
องค์กรท่ีจะนําเอาระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรอย่างไร  

จากผลงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่ามีปัจจัยหลายด้านท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กรธุรกิจ SMEs 
ท้ังทางด้านการวางแผน ด้านการเงิน หรือแม้กระท่ังสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้หลายองค์กรมีปัจจัย
แห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรท่ีแตกต่างกัน ผลของการนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กร
ธุรกิจและประสบความสําเร็จ ได้แก่ กําไรท่ีเพ่ิมข้ึน พนักงานมีทักษะในการใช้งานระบบ การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ลดอัตรากําลังการผลิต ตลอดจนมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกําไรให้แก่องค์กร (Hendricks, Singhal, & Stratman, 2005) แต่ปัญหาท่ีทุก
องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการนําระบบ ERP มาใช้คือการออกแบบกระบวนการทํางาน
ใหม่ (Business Process Reengineering: BPR) เพราะด้วยเหตุท่ีว่าองค์กรมีความต้องการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจเพ่ือความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

ตัวแปรท่ีสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับการขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จของการใช้ระบบ ERP ดังท่ี Adrien 
Presley ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า การใช้งานระบบ ERP เป็นสิ่งท่ีซับซ้อนและท้าทายเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่
เรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบกระบวนการทํางานในองค์กร การไหลของ
ข้อมูล และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Presley, 2002) สําหรับด้านทักษะท่ีเก่ียวกับการยอมรับทัศนคติ 
และความคาดหวังของผู้ใช้เป็นปัจจัยสําคัญร่วมอีกอย่างหนึ่งท่ีส่งผลต่อการใช้ระบบเป็นอย่างมาก ในทาง
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ตรงกันข้ามผลงานวิจัยในประเทศอินเดีย การนําระบบ ERP มาใช้ในองค์กรไม่ประสบความสําเร็จและไม่
เป็นไปตามเป้าหมายมีถึง 75% เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความสําเร็จขององค์กร องค์กรต้อง
ทํางานหนักสําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน (Garg, 2010) 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ผู้วิจัยหลายท่านมีความเห็นว่า
ปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กรธุรกิจท่ัวไปมีท้ังหมด 10 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จใน
องค์กร ท้ังนี้เม่ือนําปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์กรธุรกิจท่ัวไปมาเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความสําเร็จในการ
นําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs พบว่านักวิจัยหลายท่านยังมีความเห็นว่าปัจจัยท้ังหมด 10 ปัจจัยนี้
ยังมีปัจจัยบางปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs เช่นกัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Doom and Milis มากท่ีสุดตามท่ีกล่าวไว้ว่าการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร
ธุรกิจ SMEs แล้วประสบความสําเร็จได้นั้นย่อมต้องมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นส่วนประกอบคือ การบริหาร
จัดการโครงการ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ระดับสูง โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกท่ีปรึกษาและการบริการของผู้ขายท่ีดี 
การวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ท่ีดี และองค์ประกอบการทํางานเป็นทีม  

เม่ือทําการเปรียบเทียบรายงานการศึกษาวิจัย (ตารางท่ี 3) กับปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนํา
ระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ ผลการวิเคราะห์พบว่า 

(1) ปัจจัยในเรื่องการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จท่ีพบอยู่ในงานวิจัย
ทุกรายงานวิจัย ท้ังนี้เป็น เพราะองค์กรธุรกิจได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ อีกท้ังเม่ือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (ตารางท่ี 1) พบว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF) 
ในเรื่อง “การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง” พบมากในรายงานวิจัยแทบท้ังหมดของการทําการศึกษาวิจัย 

(2) การเลือกใช้ ERP การให้ความรู้และการฝึกอบรมเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จรองลงมาท่ีพบบ่อย
ในรายงานการศึกษาวิจัย ท้ังนี้ผู้บริหารองค์กรอาจให้ความสําคัญในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในกระบวนการทํางาน อีกท้ังการให้การศึกษาและฝึกอบรมผู้ใช้งานยังสัมพันธ์กับคุณสมบัติของ
องค์กรธุรกิจในเรื่องของการท่ีผู้บริหารมีส่วนในการกระตุ้นเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(3) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ การวางแผนทางธุรกิจและ
วิสัยทัศน์ ท่ีดี องค์ประกอบในการทํางานเป็นทีมเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จท่ีพบบ้างในรายงานวิจัย 
ซ่ึงคณะผู้วิจัยยังไม่ได้ให้ความสําคัญและเน้นรายละเอียดของปัจจัยท้ัง 4 ประเด็นมากนัก 

(4) การบริหารจัดการโครงการ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเลือกท่ี
ปรึกษาและการบริการของผู้ขายท่ีดี เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จสุดท้ายท่ีคณะผู้วิจัยค้นพบ และนํามาสรุปเป็น
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการประยุกต์นําเอาระบบ ERP เข้าไปใช้ในองค์กรธุรกิจ 

ตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ SMEs 
มี 10 ปัจจัยท่ีมีส่วนทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้ ปัจจัยแห่งความสําเร็จในเรื่องการให้การสนับสนุนด้าน
การวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีส่งผลให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จได้
สูง อันเนื่องมาจากเป็นการบูรณาการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการติดต้ัง
และการใช้งานระบบ ERP ในกระบวนการทางธุรกิจร่วมกันท่ัวท้ังองค์กร (Bhatti, 2005) องค์กรธุรกิจ SMEs   
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มีการวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ย่อมส่งผลทําให้องค์กรมีวิธีการกําหนดโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การลงทุนได้เป็นอย่างดี (Moohebat et al., 2010) 

 
สรุป 

ระบบ ERP เป็นการวางรากฐานการจัดการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทํางานท่ัวท้ังองค์กร 
ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความสนใจ และมีแนวโน้มในการตัดสินใจลงทุนซ้ือระบบ 
ERP มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากระบบ ERP สามารถบูรณาการรวมงานหลักต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ การทํางานมีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีระบบ ERP เป็นระบบท่ีมีการ
ลงทุนค่อนข้างสูง แต่ถือได้ว่าระบบ ERP สามารถตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF) ของการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กร
ธุรกิจ SMEs มี 6 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ โดยเน้นทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวางแผนทางธุรกิจและวิสัยทัศน์ท่ีดี ท่ีมีผลต่อการนําระบบ ERP ไปใช้ในองค์กรธุรกิจ ปัจจัยของการ
บริหารจัดการโครงการ, การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ, การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
และองค์ประกอบในการทํางานเป็นทีม ท่ีส่งผลรองลงมา ซ่ึงปัจจัยท้ัง 6 ข้อนี้  ควรได้รับการวางแผน 
และพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนการเตรียมความพร้อมต่อการนําระบบ ERP 
มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยครั้งนี้คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการด้านสินเชื่อ
กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ จํานวน 244 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติแบบไควสแควร์ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 46-
55 ปีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อ
เดือน 40,000 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ได้รับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารน้อยกว่า 500,000 บาท ใช้เวลาในผ่อนชําระ
สินเชื่อระหว่าง 10 - 15 ปี โดยผ่อนชําระในวงเงินระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการมากท่ีสุดคือ ตนเอง ส่วนเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อมากท่ีสุดคือ ต้องการ
ซ้ือบ้าน และคิดว่าในอนาคตจะใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาถนนมหาไชย
ต่อไปแน่นอน  
 การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพต่างกัน ในเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ ระยะเวลาการผ่อนชําระ 
จํานวนเงินผ่อนชําระ แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ อายุท่ีต่างกัน 
มีพฤติกรรมในเรื่องระยะเวลาการผ่อนชําระ จํานวนเงินผ่อนชําระ และบริการ เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ต่างกัน ส่วนสถานภาพท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ จํานวนเงิน
ผ่อนชําระ ช่องทางการชําระเงิน เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ และการใช้บริการอนาคตต่างกัน สําหรับ
ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ ระยะเวลาการผ่อนชําระ จํานวนเงินผ่อนชําระ
ช่องทางการชําระเงิน แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ และการใช้
บริการอนาคตต่างกัน อาชีพท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ ระยะเวลาการผ่อนชําระ จํานวน
เงินผ่อนชําระ แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้
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บริการ และการใช้บริการในอนาคต และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมในเรื่องวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ 
ระยะเวลาการผ่อนชําระ จํานวนเงินผ่อนชําระ ช่องทางการชําระเงิน แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ และการใช้บริการในอนาคตต่างกัน 

สถานภาพของผู้ใช้บริการท่ีต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพต่างกัน ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีการใช้บริการต่างกัน ในภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนอาชีพท่ีต่างกัน มีการใช้บริการต่างกัน ใน
ภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
และด้านกระบวนการให้บริการ และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีการใช้บริการต่างกัน ในด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ แต่เพศ และอายุท่ีต่างกัน มีการใช้บริการด้านสินเชื่อไม่ต่างกัน 
 คําสําคัญ: การให้บริการด้านสินเชื่อ  
 
ABSTRACT  

This research aims to (1)  study the demographic factors that have an effect on loan 
service of Kasikorn Bank Public Co., Ltd. at Mahachai road branch, Bangkok; (2) study the 
behavior of applying for loan of  Kasikorn Bank Public Co., Ltd. at Mahachai road branch, 
Bangkok; and (3) study the factors that influence to loan service of Kasikorn Bank Public Co., 
Ltd. at Mahachai road branch, Bangkok. Tool used to collect the data for this research is the 
questionnaire. Representative samples, from purposive sampling, used for this research is 
244 customers who use loan service of Kasikorn Bank Public Co., Ltd. at Mahachai road 
branch, Bangkok. Statistics used for data analysis include frequency distribution, percentage, 
average, and standard deviation. Chi-square test and One-Way analysis of variance (One-Way 
ANOVA) are used for hypothesis testing. The research result showed that  

Most customers are female whose age is between 46-55 years old. They have 
marriage status, their education level are bachelor degree,theiroccupation are government 
employee/state enterprise employee, their salary is over 40,000 baht, most of them receive 
credit limit from bank less than 500,000 baht and spend time to pay by installments during 
10-15 years at limit of 5,000-10,000 baht via the bank that they have used loan service and 
counter service. They receive the information regarding loan service from using other service 
of the bank. The people who have the most influence in their decision to use service are 
themselves. The most important reason that they make decision to use loan service is they 
need to buy home and they think that they will certainly use service loan of Kasikorn Bank 
Public Co., Ltd. at Mahachai road branch in the future. 

For hypothesis testing found that different gender has an effect on different behavior 
of loan service using of Kasikorn Bank Public Co., Ltd. at Mahachai road branch, Bangkok in 
case of credit limit they received, installments period, installments amount, received 
information source and people influence to their decision to use service. Different age has 
an effect on different behavior in case of installments period, installments amount, service 
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and the reason that they use different service. Different status has an effect on different 
behavior in case of received credit limit, installments period, installments amount, payment 
channel, the reason that they use service and service using in the future. Different education 
level has an effect on different behavior in case of received credit limit, installments period, 
installments amount, payment channel, received information source, people influence to 
their decision to use service and service using in the future. Different occupation has an 
effect on different behavior in case of received credit limit, installments period, installments 
amount, received information source, people influence to their decision to use service, the 
reason that they use service and service using in the future. Finally, different salary has an 
effect on different behavior in case of received credit limit, installments period,installments 
amount, payment channel,received information source, people influence to their decision to 
use service, the reason that they use service and service using in the future. 

Moreover, we found that different status of customer has an effect on different 
behavior of loan service using of Kasikorn Bank Public Co., Ltd. at Mahachai road branch, 
Bangkok in case of distribution channel and marketing promotion. Different education level 
generally results in different service using in case of product, price, marketing promotion, 
personnel and service procedure. For different occupation generally results in different 
service using in case of product, price, distribution channel, marketing promotion, personnel 
and service procedure. And different salary results in different service using in case of 
marketing promotion and service procedure but different age and gender don’t result in 
loan service using differently. 
 Keyword: Loan service  
 
บทนํา 
 ในปี พ.ศ. 2554 นี้ ประเทศไทยเกิดอุทุกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี ท่ัวทุกภาคของประเทศภัยโดน
ปัญหาน้ําท่วมท้ังหมด เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และพายุเข้ามามากมายเหลือเกิน ทําให้มีผู้เดือดร้อน
เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะคนท่ีมีภาระหนี้สินอยู่แล้วก็ยิ่งลําบากมากข้ึน เช่น ผู้ท่ีกําลังผ่อนค่างวดรถ ค่าท่ีพัก
อาศัย แต่ขณะนี้สถาบันการเงินได้ออกมาประกาศ ว่าจะช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีประสบภัยน้ําท่วมอย่างเต็มท่ี 
โดยออกนโยบายต่างๆ มามากมาย เช่น พักชําระหนี้ ให้กู้เงินเพ่ิม แต่เนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจของโลก
และวิกฤตการณ์น้ําท่วมดังกล่าว ทําให้ภาคธุรกิจการส่งออกบางประเภทมีคําสั่งซ้ือลดลง มีการเลิกจ้างแรงงาน
เป็นจํานวนมาก และปิดกิจการลง จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
รายได้ของผู้บริโภคลดลง ซ่ึงส่งผลให้สถาบันการเงินเพ่ิมความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อ
ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงจากการวิเคราะห์แนวโน้มการอนุมัติสินเชื่อโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2552) ระบุว่าสถาบัน
การเงินจะเน้นกลุ่มลูกค้าท่ีมีคุณภาพ เน้นจับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความม่ันคงท้ังสถานะการงานและรายได้ ดังนั้นการ
อนุมัติสินเชื่อในปี 2552  จึงเน้นคุณภาพของลูกค้ามากข้ึน เพ่ิมความระมัดระวังการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอสินเชื่อ ท้ังจากข้อมูลเครดิตบูโร การตรวจสอบเอกสารเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง และมีการจัดระบบการ
ให้คะแนน (Credit Scoring) เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ เคร่งครัดการปล่อยวงเงินสินเชื่อตาม
ความสามารถการผ่อนชําระสินเชื่อของผู้กู้แต่ละราย เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด NPL ทําให้ผู้ท่ีต้องการซ้ือท่ีอยู่
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อาศัย หรือลงทุนทําธุรกิจขนาดเล็กจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินออมของตนมากข้ึนในระยะข้างหน้า 
 อย่างไรก็ตาม แม้สถาบันการเงินจะเพ่ิมความระมัดระวังมากข้ึนในการอนุมัติสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย ทําให้มี
การแข่งขันเข้มข้น ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การแย่งชิงฐานลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพการซ้ือท่ีอยู่อาศัย
ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อท่ี
อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกําหนด กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้า เช่น กลยุทธ์อัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ตํ่าระยะสั้น เพราะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ในการผ่อนชําระ
สินเชื่อ รูปแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย เน้นท่ีความหลาหลายของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ เพ่ือให้ผู้ขอสินเชื่อมี
ทางเลือกมากข้ึน และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชําระ เช่น อัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 0% ช่วง 1-6 เดือนแรก อัตราดอกเบ้ียคงท่ีระยะสั้นแบบข้ันบันไดในช่วง 1-3 ปีแรกของสัญญา 
เป็นต้น ส่วนการแข่งขันเรื่องของระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ สถาบันการเงินมีการปรับปรุงข้ันตอนการ
อนุมัติสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะในภาวะท่ีธุรกิจสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยมีการแข่งขันสูง และรัฐบาล
มีการสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการขยายสินเชื่อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้า และช่องทางการให้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยและการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME 
โดยเน้นการออกงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ท้ังนี้เพ่ือให้
สถาบันทางการเงินของตนสามารถแข่งขันกับสถาบันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ ท้ังนี้เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนในการให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ เพ่ือให้การบริการทางการเงินด้านสินเชื่อของธนาคารมีประสิทธิภาพตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร และกลับมาใช้บริการด้านสินเชื่อ
กับธนาคารอีกตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการขอสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย 
กรุงเทพ  
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนมหาไชย กรุงเทพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรท่ีใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ ซ่ึงปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าใช้บริการด้านสินเชื่อกับธนาคาร จํานวน 700 
ราย 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ จํานวน 244 คน โดยวิธีการประมาณขนาดตัวอย่างตามหลักการของ
แอสกินและโกลตัน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ เท่านั้น 
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 3. เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ ได้แก่ วงเงินสินเชื่อท่ีได้รับกับธนาคาร ระยะเวลาการผ่อน
ชําระ จํานวนเงินผ่อนชําระสินเชื่อ ช่องทางการชําระเงิน แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใช้บริการ และแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต ตอนท่ี 3 ข้อมูล
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย 
กรุงเทพ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังลูกค้าท่ีใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ จํานวน 244 คน โดยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
และใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2555 - เดือนกรกฎาคม 2555  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กรณีท่ีพบความแตกต่าง จะทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40,236) และใช้สถิติไคสแควร์ (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543, หน้า 332) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ 0.05  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 65.57 และ 34.43 ตามลําดับ มีอายุระหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.98 มีสถานภาพสมรส 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.30 ประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 52.46 และมีรายได้ต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 38.12 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการขอสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยของผู้รับบริการจากผล
การศึกษาพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ได้รับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารน้อยกว่า 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
57.38 ใช้เวลาในการผ่อนชําระสินเชื่อระหว่าง 10 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.11 ผ่อนชําระสินเชื่อในวงเงิน
ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 โดยชําระเงินผ่านธนาคารท่ีใช้บริการสินเชื่ออยู่ และ
ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส คิดเป็นร้อยละ 34.84 สําหรับแหล่ง ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ พบว่า ผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการสินเชื่อจากการใช้บริการด้านอ่ืนๆ ของธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 
26.64 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากท่ีสุดคือ  ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 64.34 ส่วนเหตุผลท่ี
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อมากท่ีสุดคือ ต้องการซ้ือท่ีอยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 33.60 และคิดว่าในอนาคต
จะใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  สาขาถนนมหาไชยต่อไปแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
74.18  

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย 
สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพจากผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ โดยรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ( X = 3.85) โดยผู้ใช้บริการให้ความสําคัญมากท่ีสุดในด้านบุคลากร ( X = 4.05) รองลงมาได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.01) และให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดในด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.45) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการให้บริการด้านสินเชื่อของ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการก่อนท่ี
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการกับธนาคารจะต้องพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อท่ีธนาคารอนุมัติ ความหลากหลายของ
ธุรกรรมและประเภทการให้สินเชื่อ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ เอกสารท่ีใช้ประกอบในการขอสินเชื่อไม่ยุ่งยาก 
อัตราการผ่อนชําระต่อเดือนตํ่า และมีความเหมาะสม อีกท้ังยังคํานึงถึงจํานวนสาขาท่ีให้บริการมีความ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เดินทางไปมาได้สะดวก นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและชัดเจนของพนักงาน การคํานึงถึงการต้อนรับ การบริการท่ีดี การให้ข้อมูล การแนะนําผลิตภัณฑ์ 
และความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงาน  ตลอดจนการให้บริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา ตรงความ
ต้องการ และสถานท่ีให้บริการต้องมีความสะอาด กว้างขวาง และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกรัฐ วงศ์วีระกุล (2553) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อท่ีอยู่
อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ ของคนทางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สินเชื่อท่ีอยู่อาศัยกับธนาคารพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาก  

2. เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แทรกซึมอยู่ในความรู้สึก นึกคิดของผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคได้
นํามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกข้ันตอน และถือว่าเป็นปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ กล่าวคือ 
ผู้ท่ีมีเพศต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหา
ไชย กรุงเทพแตกต่างกัน ตามวงเงินสินเชื่อท่ีได้รับ ระยะเวลาในการผ่อนชําระ จํานวนเงินผ่อนชําระ 
แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ส่วนผู้ท่ีมีอายุต่างกัน ย่อมมี
พฤติกรรมการซ้ือเปลี่ยนไปตามระยะเวลาท่ีมีอยู่  โดยส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีสะสมตาม
ประสบการณ์ท่ีมากข้ึน หรือผู้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน ย่อมมีการดํารงชีวิตท่ีต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การตัดสินใจซ้ือ การพิจารณาก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ การใช้เวลาในการตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากผู้ท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกัน ย่อมมีภาระในการรับผิดชอบแตกต่างกัน  สําหรับผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ย่อมมี
พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อแตกต่างกัน ตามระดับการศึกษา โดยผู้ท่ีมีการศึกษาสูง ส่วนใหญ่ก่อนตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อจะหาข้อมูลมาสนับสนุน เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อมากกว่าผู้ท่ีมี
การศึกษาตํ่ากว่า ในขณะท่ีผู้ท่ีประกอบอาชีพต่างกัน ย่อมมีความจําเป็นหรือมีพฤติกรรม ค่านิยมท่ีแตกต่างกัน
ออกไป และผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อแตกต่างกันตาม
รายได้ โดยผู้ท่ีมีรายได้ตํ่าต้องการวงเงินสินเชื่อท่ีตํ่ากว่าผู้ท่ีมีรายได้สูง และจํานวนเงินท่ีชําระย่อมแตกต่างกัน 
โดยผู้ท่ีมีรายได้สูงย่อมผ่อนชําระเงินในจํานวนท่ีมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้ตํ่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริพร 
ธรรมวาทิตย์ (2551) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี อายุ 
อาชีพ การศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแตกต่างกัน .ในด้านจํานวนเงินสินเชื่อโดยเฉลี่ยท่ีใช้บริการ และผู้บริโภคท่ีมี อายุ 
อาชีพและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
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ในด้านระยะเวลาในการผ่อนชําระคืน 
3. สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ใช้บริการท่ีต่างกัน มีผลต่อการใช้

บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้ใช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วนั้นมีความตระหนักและมีความระมัดระวังในการใช้เงินมากกว่า
กลุ่มท่ีมีสภาพโสดและหย่าร้างเพราะต้องคํานึงถึงรายได้ของครอบครัวและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆภายใน
ครอบครัวมากกว่าผู้ท่ีมีสภาพโสดและหย่าร้าง ดังนั้นผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วนั้นจึงต้องเลือกธนาคารท่ีจะไป
ใช้บริการตามความสะดวกในการดินทาง ใกล้ท่ีพักอาศํย หรืออาจจะเป็นธนาคารท่ีมีการจัดรายการส่งเสริม
การขายต่างๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นท่ีต้องการของคนในครอบครัว เพ่ือเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีก
ทาง ส่วนผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาต่างกัน ย่อมมีการเข้าถึงข้อมูล และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับด้านสินเชื่อ
ของธนาคารแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาสูง ย่อมมีการเข้าถึงข้อมูล และความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับด้านสินเชื่อของธนาคารมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีการศึกษาตํ่า สําหรับผู้ใช้บริการท่ีประกอบอาชีพต่างกัน 
ย่อมทําให้มีแนวความคิดและประสบการณ์แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแตกต่างกัน 
และผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่า ย่อมให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการตลาดของทางธนาคาร เช่น การจัด
โปรโมชั่นลดอัตราดอกเบ้ียพิเศษ การให้บัตรกํานัลซ้ือสินค้า การท่ีมีโปรโมชั่นร่วมโครงการบ้านกับธนาคารได้
สิทธิพิเศษ และการไม่มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติเงินกู้ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่า ย่อมให้
ความสําคัญกับระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็ว และระเบียบ ข้ันตอน เง่ือนไขในการทําสัญญาไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนสูง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุมนต์
ทิพย์ พิมพกรรณ์ (2552) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้บริโภคต่อการให้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย
ของธนาคารพาณิชย์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคาดหวังต่อการให้บริการสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของโพยม 
วิสุงเร (2553) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางต่อ ส่วนผสมทาง
การตลาดการให้บริการสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : ศึกษากรณีศูนย์ธุรกิจ ลูกค้า
ผู้ประกอบการ 1 ร้อยเอ็ด พบว่า ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมี ระดับการศึกษา และรายได้ต่อปีแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดการให้บริการสินเชื่อของบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ร้อยเอ็ดแตกต่างกัน 

4 เพศ และอายุของผู้ใช้บริการท่ีต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญาพัชญ์ เนาวพรศรันย์ 
(2552 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการบริษัท
หลักทรัพย์ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการ
เลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ท่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ขัดแย้งกับงานวิจัย
ของโพยม วิสุงเร (2553) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางต่อ 
ส่วนผสมทางการตลาดการให้บริการสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : ศึกษากรณีศูนย์
ธุรกิจ ลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ร้อยเอ็ด พบว่า ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดการให้บริการสินเชื่อของบริษัทธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจ
ลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลในด้านสินเชื่อจาก 
Internet และสื่อต่างๆ มีมากข้ึนทําให้ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการต่างๆท่ีต้องการ
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้เพศ และอายุของผู้ใช้บริการท่ีต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการ
ด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนมหาไชย กรุงเทพไม่ต่างกัน 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (2) ศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีจดทะเบียนขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และสถิติไควสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท 
 ทางด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ของผู้ใช้บริการ 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มาเป็นระยะเวลา 
4 ปีข้ึนไป โดยใช้บริการท่ีบ้านมากท่ีสุด มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 590 บาท/เดือน ความเร็ว 6 Mbps/512 
Kbps ใช้บริการเพ่ือค้นหาข้อมูลมากท่ีสุด และใช้บริการมากกว่า 4 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้าน
กระบวนการให้บริการ ตามลําดับ และมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านการส่งเสริมการตลาด 
 สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ กิจกรรมท่ีใช้มากท่ีสุด 
ระดับความเร็วท่ีใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ ส่วนอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการใช้
บริการ สถานท่ีใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ กิจกรรมท่ีใช้มากท่ีสุด ระดับความเร็วท่ีใช้บริการ และ
ระยะเวลาในการใช้บริการ พบว่า เพศของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ อายุท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่างกัน 
ในด้านราคา และด้านบุคลากร ส่วนระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่างกัน ในด้านบุคลากร 
สําหรับอาชีพท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่างกัน ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านบุคลากร 
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และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่างกัน โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
ABSTRACT  

This research aims to study: (1) demographic characteristic that has an effect on the 
behavior of hi-speed Internet using, (2) demographic characteristic that has an effect on the 
factors of hi-speed internet using. Representative sample, from purposive sampling, used in 
this study consists of 400 people register to use hi-speed Internet service (ADSL) of TOT 
Public Co., Ltd. in Bangkok area. Tool used for collecting data is the questionnaire that 
researcher created. Statistics used for data analysis include frequency distribution, 
percentage, average, and standard deviation. T-test, analysis of variance (one-way ANOVA), 
and chi-square statistics are used for hypothesis testing. The research result found that  

The majority of users are female more than male. Their age is between 31-40 years. 
Their level of education is bachelor’s degree. They work as the employee and have monthly 
income of 20,001-25,000 baht. 

For the behavior of TOT hi-speed Internet using shown that the majority of user has 
used TOT hi-speed Internet over 4 years by using them at home the most, has monthly 
service fee of 590 baht, use Internet speed at 6 Mbps/512 Kbps, use the Internet in order to 
search the information the most, and the duration of their Internet using is over 4 hours. 

Furthermore, the users are totally satisfied to select the hi-speed Internet of TOT 
Public Co., Ltd. at high level. The users have most satisfaction in case of staff, next are 
distribution channel and service procedure respectively. Their least satisfaction is marketing 
promotion. 

For the hypothesis testing found that different gender influences to the different 
behavior on hi-speed Internet using in case of the using duration, service fee, the most 
activity they use, the level of Internet speed they use and period of time they has used. For 
the difference of age, level of education, occupation, and monthly income has an effect on 
the different behavior of hi-speed Internet using in case of the using duration, the place they 
use, service fee, the most activity they use, level of Internet speed they use and period of 
time they has used. 

Moreover, the different gender of hi-speed Internet user has an effect on the 
different satisfaction on selection of hi-speed internet in case of product. The different age 
has an effect on the different satisfaction in case of price and staff. For their different 
occupation has an effect on the different satisfaction in case of the distribution channel and 
staff. The different monthly income totally has an effect on the different satisfaction in case 
of product, price, staff, service procedure and physical characteristic. 
 Keywords: satisfaction, hi-speed Internet, TOT Public Co., Ltd. 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 303 
 

บทนํา  
 ในประเทศไทยรูปแบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาให้สอดคล้องกับความ
รุนแรงของการแข่งขัน จนนําไปสู่การเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและดีกว่าเดิม นั่น
คือ ADSL โดย ADSL สามารถท่ีจะ Download ข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 8 Mbps ข้ึนไปจากผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการข้อมูลท่ัวไป ซ่ึงความเร็วขณะนี้มากเพียงพอสําหรับงานต่างๆ ได้แก่ งาน Access 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การให้บริการแพร่ภาพวิดีทัศน์ (Video) เม่ือร้องขอ (Video on Demand) ระบบ
เครือข่าย LAN และการสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานท่ีทํางานกับท่ีบ้าน (Telecommunicating) ซ่ึงการใช้งาน
ดังกล่าวจําเป็นต้องใช้แบนด์วิธจํานวนมหาศาลท้ังสิ้น นอกจากนี้แล้วการใช้งานอ่ืนๆ อย่างเช่น เกมออนไลน์
และการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) ยังต้องการแบนด์วิดท์สูงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วสิ่ง
สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ระยะเวลาในการตอบกลับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Ping Rate) ก็มีความสําคัญ
เป็นอย่างมากสําหรับบางเซอร์วิส เช่น เกมออนไลน์ เป็นต้น  
 สําหรับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีหน้าท่ีให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
ซ่ึงเป็นบริการท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม และมีการแข่งขันกันสูง และเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและรักษา
ความเป็นผู้นําทางการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายในการพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทําให้ต้องมีการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ตลอดจนต้องมีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการ
เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมูล
ท่ีได้มาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีจดทะเบียนขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 272,667 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีจดทะเบียนขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยอ้างอิงจากสูตรการ
กําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 49) และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ท่ีจดทะเบียนขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขอบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้บริการ สถานท่ีใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ กิจกรรมท่ีใช้มากท่ีสุด 
ระดับความเร็วท่ีใช้บริการ และระยะเวลาในการใช้บริการ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีต่อการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด  

ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 คน 
แล้วนํามาทดลองคํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .78 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการแจกแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง และใช้ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2555 - เดือนกรกฎาคม 2555  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.25 และ 
42.75 ตามลําดับ มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.50 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.25 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ของผู้ใช้บริการ 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) มาเป็นระยะเวลา 4 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 54.75 โดยใช้บริการท่ีบ้านมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
65.00 มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 590 บาท/เดือน ความเร็ว 6 Mbps/512 Kbps คิดเป็นร้อยละ 51.50 ใช้
บริการเพ่ือค้นหาข้อมูลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 และใช้บริการมากกว่า 4 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 47.25
 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้ใช้บริการ 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.84) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านบุคลากร ( = 3.94) รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านกระบวนการให้บริการ ( = 3.92 และ 3.91) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด ( = 3.70) 
 

สรุป 
 1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซ่ึงถือเป็นบริษัทท่ี
ดําเนินกิจการทางด้านโทรคมนาคมมายาวนาน ทําให้บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของความเร็วของการ Download/Upload เชื่อมต่อเข้าระบบ อีกท้ังยังมีความหลากหลายในด้านราคาให้
เลือกตามความเร็ว ตลอดจนมีความสะดวกในการขอเปิดใช้บริการ มีช่องทางในการชําระหลายช่องทาง อีกท้ัง
บริษัทยังมีการจัดแสดงโชว์สินค้า ณ จุดขาย และให้ทดลองใช้ และให้ใช้ฟรี 1 เดือน เม่ือสมัครสมาชิก 
นอกจากนี้พนักงานยังแก้ปัญหาให้ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว อีกท้ังยังมีความซ่ือสัตย์และความจริงใจในการ
ให้บริการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ตลอดจนมีมนุษย์สัมพันธ์และความเป็นกันเอง นอกจากนั้น
ทางบริษัทยังมีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ใครมาก่อนก็ได้รับบริการก่อน มีการติดตามการให้บริการ
แก่ลูกค้า และมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาให้บริการอยู่เสมอ อีกท้ังยังมีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามเป็น
ระเบียบ สะอาด และกว้างขวาง ตลอดจนมีการติดป้ายชื่อศูนย์บริการในตําแหน่งท่ีมองเห็นได้เด่นชัด ทําให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะความต้องการของลูกค้านั้นมาไม่ได้มองแค่ตัวสิ้นค้า
เท่านั้นลูกค้ายังต้องการความสะดวกสบายในด้านอ่ืนๆรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆเพ่ือเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการ 
 2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของผู้บริโภคนั้น ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน 
ย่อมมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกันออกไป ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน ย่อมมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเปลี่ยนไปตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ โดยส่วนหนึ่งมาจากการ
สะสมตามประสบการณ์ท่ีมากข้ึน หรือคนท่ีประกอบอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิยมท่ีมีต่อการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแตกต่างกันออกไป ส่วนคนท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความสนใจในเรื่องเหตุผลมาสนับสนุน 
เพ่ือนํามาใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในขณะท่ีคนท่ีมีรายได้สูงย่อมมีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สูงกว่าผู้ท่ีมีรายได้ต่ํากว่า  
 3. เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึง
พอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับนันท์มนัส เอกบรรณ
สิงห์ (2550) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในพ้ืนท่ีส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกท่ี 4.2 พบว่า ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีเพศและ
ระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้เพราะ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล, การเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, ดูหนัง ฯลฯ 
 4. รายได้ต่อเดือนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยรวมต่างกัน โดยผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
และ 10,000 – 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยรวมน้อยกว่า
ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ตํ่า ซ่ึงมีความ
คาดหวังต่อบริการตํ่า แต่เม่ือได้รับบริการท่ีตํ่ากว่าความคาดหวัง ย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการท่ีได้รับ 
ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้สูง อาจมีความคาดหวังต่อบริการสูง แต่เม่ือได้รับบริการตามท่ีตนคาดหวัง 
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ย่อมทําให้เกิดความพึงพอใจต่อบริการ ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 10,000 – 15,000 บาท มีความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยรวมน้อยกว่าผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงสอดคล้องกับนันท์มนัส เอกบรรณสิงห์ 
(2550) ท่ีได้ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในพ้ืนท่ีส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกท่ี 4.2 พบว่า ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
ซ่ึงมีตัวแปริสระคือ การรับรู้, การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและแรงจูงใจ ซ่ึงมีทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย
ด้วยการเต้นเป็นตัวแปรตาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบความตรง
ของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนแบ็ค อัลฟ่ากับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน และแจกกับ
ประชากรท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามสวนสาธารณะท่ีมีคนนิยมออกกําลังกาย, 
สถาบันออกกําลังกายและสอนเต้น และบริษัทต่างๆ จํานวน 400 คนและวิธีการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วย
การเต้นในระดับมาก แรงจูงใจมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นในระดับมาก ในขณะท่ี
ปัจจัยด้านการรับรู้ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นในระดับปานกลาง โดยท่ีการสื่อสาร
ผ่านสื่อมวลชนและแรงจูงใจนั้นเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น ในขณะท่ี
การรับรู้นั้นไม่ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คําสําคัญ: การรับรู้, การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน, แรงจูงใจ  
 

ABSTRACT 
This research aims to study factors that affect the attitude of exercise by dancing. 

Independent variables included perception, communication through mass media, and 
motivation while dependent variables included the attitude toward exercise by dancing.  
The research investigated the perception, communication through mass media, and 
motivation that affect the attitude of exercise by dance.  Questionnaires were used to 
collect data from 400 people exercising in public parks, fitness and dancing exercise centers, 
and businesses in Bangkok metropolitan region.  Cronbach’s alpha was used to examine 
consistency and reliability of 40 people in pre-test group.  Multiple regression analysis, 
mean, and standard deviation were used for descriptive and inferential statistics.  
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This research revealed that the attitude of exercise by dancing was highly influenced 
by communication through mass media and motivation while it was intermediately 
influenced by perception. Totally of communication through mass media and motivation are 
dependent variables included the attitude toward exercise by dancing, perception isn’t 
dependent variables included the attitude toward exercise by dancing in Bangkok at the 
significant level of 0.05. 

Keywords:  Perception, Communication through Mass Media, Motivation 
 
บทนํา 

ในยุคปัจจุบันประชาชนชาวไทยให้ความสนใจกับการออกกําลังกายเป็นอันมาก ทุกคนตระหนักได้ว่า
การออกกําลังกายนั้นเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย เสริมสร้างสุขภาพ ความสนุกสนาน ได้เข้าสังคมกับ
เพ่ือน ซ่ึงสามารถทําได้ ทุกเพศ ทุกวัย และมีหลากหลายประเภท ด้วยรูปแบบและประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน 
ท้ังปัจจุบันนี้กระแสโคเรียน ป๊อป (Korean Pop) หรือ เค-ป๊อป (K-Pop) เองก็กําลังได้รับความนิยมมาก ทําให้
เกิดการเต้นเลียนแบบศิลปินเกาหลีในมิวสิกวีดีโอ หรือท่ีเรียกกันว่า “เต้นโคฟเวอร์” ซ่ึงก็ได้มีการจัดการ
แข่งขัน หรือการประกวดเพ่ือเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถของเหล่าเยาวชนเกิดข้ึนมากมาย 
(หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2555) นอกจากการเต้นแบบโคฟเวอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมของวัยรุ่นและโรงเรียนสอนเต้นแล้ว
สตรีท แดนซ์ เป็นรูปแบบการเต้นรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นความรวดเร็ว แข็งแรง แล้วความพร้อมเพียงกันในการเต้น
เป็นกลุ่ม โดยท่ี สตรีทแดนซ์ สามารถแบ่งสไตล์การเต้นได้อีก 6 รูปแบบ คือ ฮิพฮอพ ป๊อปป้ิง บีบอย แว๊กก้ิง 
และ เฮ้าส์ สําหรับผู้ใหญ่เองก็มีการเต้นลีลาศการเต้นแอโรบิค เช่นเดียวกัน โดยการเต้นในแต่ละรูปแบบก็ให้
ประโยชน์ท่ีแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะด้านของสุขภาพ รูปร่าง ความจํา การผ่อนคลาย ซ่ึงในการเต้นแต่ละ
รูปแบบก็จะได้รับประโยชน์ท่ีแตกต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ออกกําลังกายว่าต้องการออก
กําลังกายด้วยการเต้นในรูปแบบใด 
  ดังนั้นผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของคนเหล่านั้น และสามารถนํามาเป็นแนวทางจัดกิจกรรม
รวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ออกกําลังกายด้วยการเต้นได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น  
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นกลุ่มคนท่ัวไป จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดตัวอย่าง
จํานวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของยาเมเน่ (Yamane) (1967) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ 5 
 2. กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ศึกษาในครั้งนี้ จะคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 40 ชุด เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน รวมถึงการแจกแบบสอบถามจริงแก่กลุ่มตัวอย่างประชากร จํานวน 
400 ชุด โดยสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แจกแบบสํารวจในสถาบันสอนเต้น สวนสาธารณะ และบริษัทต่างๆ 
ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 309 
 

 3. ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้ การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
และแรงจูงใจตัวแปรตาม  คือ ทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
 4. โดยการสํารวจครั้งนี้จะสํารวจจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) จํานวน 10,376,753 คน (กรมการ
ปกครอง, 2554) 
 5. ระยะเวลาในการดําเนินการท้ังหมด 3 เดือนคือต้ังแต่ 1 กันยายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2555 
 6. สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปรต้นหรือตัว
แปรอิสระ 2 ตัวข้ึนไปคือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ การหาค่า
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรเรื่องแรงจูงใจ 
  อารี พันธ์มณี (2546) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การนําปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นแรงจูงใจมาผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเง่ือนไขท่ีต้องการ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีนํามาอาจจะ
เป็นเครื่องล่อรางวัล การลงโทษ การทําให้เกิดการต่ืนตัว รวมท้ังทําให้เกิดความคาดหวัง เป็นต้น 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรการรับรู้  
 กันยา สุวรรณแสง (2540) เสนอว่า กระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 
1. กระบวนการภายนอกหรือสิ่งเร้า 2. กระบวนการภายในหรือการรับรู้ และ 3. กระบวนการแสดงออกหรือ
ปฏิกิริยาตอบสนอง 
   3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรการสื่อสารสื่อมวลชน 
  ธิติภพ ชยธวัช (2548) กล่าวว่าการสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมีความหมายต่างๆ  
จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
และการส่งมอบสิ่งท่ีมีความสําคัญต่างๆ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
  แมคไกวร์ และมิลแมน (ทัศนคติ, 2548) กล่าวว่า แนวความคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ 
โดยใช้อิทธิพล ทางสังคม เกิดจากความเชื่อท่ีว่า บุคคลจะพัฒนา ทัศนคติ ของตนเองในลักษณะใดนั้น ข้ึนอยู่
กับข้อมูลท่ีได้รับจากผู้อ่ืนในสังคม สิ่งท่ีมี อิทธิพลทางสังคม 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออกกําลังกาย 
   การออกกําลังกาย หมายถึง การท่ีเราทําให้ร่างกายได้ใช้แรงงานหรือกําลังท่ีมีอยู่ในตัวนั้น เพ่ือให้
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดการเคลื่อนไหวนั่นเอง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด 
การทํางาน หรือการเล่นกีฬา การออกกําลังกายแต่ละกิจกรรม ร่างกายต้องใช้กําลังมากน้อยแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของงานนั้น ว่าจะมากหรือน้อย หรือเบาแค่ไหน (การออกกําลังกาย,  ม.ป.ป.) 
 6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเต้น 

การเต้น หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ประกอบกับการแสดงความรู้สึก การเต้นรํา
ส่วนใหญ่มีต้นกําเนิดมาจากการท่ีคนพยายามท่ีจะเลียนแบบ การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติหรือเกิดมาจากการ
เต้นรําท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือแสดงออกถึงความเชื่อของตนเองหรือของกลุ่ม การเคลื่อนไหว
บางประเภทเกิดมาจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ปัญหาการวิจัย 
  1.1 ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 

1.2 ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นมากท่ีสุด 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การรับรู้ การสื่อสารของสื่อมวลชน และแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
เก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
 3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้, 
การสื่อสารของสื่อมวลชน แรงจูงใจ ทัศนคติ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้าง
กรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 
 4. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. H0: ปัจจัยด้านการรับรู้ไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
    H1: ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
2. H0: ปัจจัยด้านการสื่อสารของสื่อมวลชนไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
   H1: ปัจจัยด้านการสื่อสารของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
3. H0: ปัจจัยด้านแรงจูงใจไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
   H1: ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
 5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือกลุ่มประชากรท่ัวไป ตามสวนสาธารณะท่ีมีคนนิยมออกกําลังกาย, สถาบันออกกําลังกาย
และสอนเต้น และบริษัทต่างๆ จํานวน 400 คน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
 6. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และได้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอนแบช อัลฟ่า  

การรับรู้ 
      

การสื่อสารของสื่อมวลชน 

แรงจูงใจ 

 
ทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย

ด้วยการเต้น 
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ปัจจัยการรับรู้     .883 
ปัจจัยการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน  .780 
ปัจจัยแรงจูงใจ    .906 
ปัจจัยทัศนคติ    .904 

 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 
 7. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้การแจกแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 
จากประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตามสวนสาธารณะท่ีมีคนนิยมออก
กําลังกาย, สถาบันออกกําลังกายและสอนเต้น และบริษัทต่างๆ 
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้นําสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความถ่ี การอธิบาย
ผลของการศึกษา ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ การสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชน แรงจูงใจ และทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้นําการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน มีรายได้
ช่วง 10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน ออกกําลังกายเพียง 0 – 2 ครั้ง ต่อเดือนเท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการ
ออกกําลังกายท้ังหมด 1 – 20 นาที มักจะออกกําลังกายด้วยการเต้นโดยการเต้นแอโรบิค โดยมักจะออกกําลัง
กายด้วยการเต้นท่ีบ้านเป็นส่วนมาก 
 2. ปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น โดยมีความสําคัญ 
อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับ
การออกกําลังกายด้วยการเต้น โดยมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการวิเคราะห์ 
 
ตารางท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ปัจจัย B Beta T Sig. 
การรับรู้ .292 .312 5.166 .000* 

การส่ือสารผ่านส่ือมวลชน .024 .027 .467 .640 
แรงจูงใจ .347 .389 6.344 .000* 

R = 0.678, R2 = 0.459, Adjusted R2= 0.455,  
F= 112.080, Sig. of F = 0.000* 
*  มีนัยสําคัญในระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 
 ผลการวิเคราะห์ ค่า Sig. = .000 ซ่ึงทําให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึงสรุปผลได้ว่าตัวแปรต้นอย่างน้อย
หนึ่งตัวสามารถส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นและจากการวิเคราะห์ค่า F = 112.080 
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ซ่ึงส่งผลให้ตัวแปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิผลต่อตัวแปรตาม ในระดับนัยสําคัญ = 0.05 โดยมีค่า Sig = 
0.000 เม่ือพิจารณาค่า Sig มีอยู่ด้วยกัน 2 จํานวนคือ 0.000 และ 0.640 จะสรุปได้ว่า ค่า Sig 0.000 
ของปัจจัยด้านการรับรู้และแรงจูงใจส่งผลให้ตัวแปรด้านการรับรู้และแรงจูงใจ สามารถส่งผลต่อทัศนคติ
เก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น และค่า Sig 0.640 ของปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ส่งผลให้
ตัวแปรด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ไม่ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น ในระดับ
นัยสําคัญ = 0.05 โดยมีสถิติทดสอบ คือ T = 15.233 และสถิติทดสอบ คือ F = 112.080 

ผลการวิเคราะห์ค่า R Square แสดงถึงอิทธิพลท่ีตัวแปรต้นท้ังหมดท่ีต่อตัวแปรตาม ซ่ึงแสดงว่าตัว
แปรด้านการรับรู้ การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและแรงจูงใจ ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการ
เต้นได้ 45.90% ส่วน 54.10% นั้นจะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนๆท่ีไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรืออยู่นอกเหนือจาก
แบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ Adjust R Square ทําให้เห็นได้ว่า หากตัวแปรต้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรตามจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตาม 45.5% และค่า Standard Error of the Estimate ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปรต้นท้ังหมดส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วย
การเต้น 0.578 
 4. ผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
 ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น  
  ปัจจัยด้านการสื่อสารของสื่อมวลชนไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น
การออกกําลังกายด้วยการเต้น  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
 5. การอภิปรายผล 
   5.1 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยการรับรู้คนส่วนใหญ่เก่ียวกับทัศนคติการออกกําลังกายด้วยการ
เต้นอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ (2547) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของการออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
ชาวม้ง ในจังหวัดพะเยา พบว่าชาวม้งให้ความหมายของการออกกําลังกายหมายถึง การทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลดีต่อด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์สังคม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐรินีย์ หนูเทพ  
และสกาวเดือน ขาวล้วน (2553) ศึกษาเรื่องความรู้ พฤติกรรมและ ทัศนคติการบริโภคอาหารและออกกําลัง
กายในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เส้นเลือดในสมองและภาวะอ้วน ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 
103 คน ในภาพรวมมีความรู้ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 89.30 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลัง
กายโดยการวิ่งหรือเดินเต้นแอร์โรบิค ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี  
  5.2 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการ
ออกกําลังกายด้วยการเต้น โดยมีความสําคัญในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา แก้วเทพ 
(2550) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะด้วยโยคะ โดยการศึกษาถึงการสํารวจการสื่อสารท่ีมีผล
ต่อพัฒนาการความนิยมการเล่นโยคะในประเทศไทย สํารวจความแพร่หลายของการสื่อสารเรื่องโยคะใน
ปัจจุบันสื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นโยคะ สื่อต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเล่นโยคะเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชน โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เล่นโยคะ คือ สื่อบุคคล ส่วนสื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชน 
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   5.3 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วย
การเต้น โดยมีความสําคัญในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมร เมธีสกุลกาญจน์ (2546) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาแรงจูงใจของผู้ท่ีมาออกกําลังกายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง สําหรับการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แรงจูงใจด้านสรีรวิทยา และด้านสิ่งแวดล้อมภายในสวนสาธารณะอยู่ในระดับมาก ด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และด้านสังคมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยะ ชัชวาลวิทย์ (2546) ศึกษา
เรื่องแรงจูงใจในการการออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่าแรงจูงใจในการออกกําลังกายของผู้ท่ีออกกําลังกายโดยการเต้นแอโรบิกอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกให้
เห็นได้ 3 ด้าน 1. แรงจูงใจทางด้านร่างกายอยู่ในระดับมาก 2. แรงจูงใจทางด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก 
3. แรงจูงใจทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจินดา สุวรรณ 
(2552) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ของผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิค การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย พบว่าผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิคการกีฬาแห่งประเทศไทย มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายแบบแอโร
บิคด๊านซ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมแอโรบิค ด๊านซ์มีแรงจูงใจ
ในการออกกําลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม และด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมากท้ัง 3 ด้าน 
  5.4 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น โดยมี
ความสําคัญในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา และ ธีรารัตน์ (2550) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนในเขตดินแดง ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่เคยบาดเจ็บในขณะออกกําลังกาย และมีความคิดเห็นว่าออกกําลังกายแล้วจะทําให้สุขภาพแข็งแรงข้ึน เห็น
ด้วยอย่างยิ่งว่าการออกกําลังกายเป็นประจําสามารถลดรายจ่าย ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวดได้ มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ การออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง การออกกําลังกายทําให้ปอดขยายใหญ่ 
และมีความจุอากาศเพ่ิมข้ึน การออกกําลังกายทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค และการออกกําลังกายช่วยทําให้
กระดูกเข็งแรงและสอดคลองกับงานวิจัยของ สมภพ, วาสนา, สิริประภา, ศิริไพโรจน์, บุญถนอม, ยอร, พร
ทิพย์, ชัยลักษณ์, มงคลวิชัย เชียงฉํ่า และ กมลวรรณ (2549) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการออกกําลัง
กายฟิตเนสของคนกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผู้เล่นฟิตเนสในเขตลาดพร้าว-บางกะปิ โดยผลการวิจัยพบว่า
ทัศนคติต่อการออกกําลังกายฟิตเนสในระดับมากท่ีสุด คือ โดยมีทัศนคติต่อการเล่นฟิตเนสมีผลทําให้สุขภาพ
แข็งแรงมากท่ีสุด รองลงมาทัศนคติต่อเรื่องควรมี การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกําลังกาย การเล่น
ฟิตเนสมีส่วนช่วยในการลดความอ้วน และการออกกําลังกายเป็นการเสริมบุคลิกภาพ 
 
สรุป 

ปัจจัยการรับรู้และแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ว่า 
1. การรับรู้ส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
2. การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนไม่มีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
3. แรงจูงใจมีผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 
 จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการรับรู้ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับประโยชน์ท่ีเกิดการการออก
กําลังกายด้วยการเต้น ความหลากหลายของวิธีการออกกําลังกายด้วยการเต้น ความสนใจในการออกกําลังกาย
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ด้วยการเต้น และการออกกําลังกายด้วยการเต้นได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดังนั้นเชิงนโยบายผู้ท่ีจะทํา
กิจการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นควรท่ีจะให้ความสําคัญในการให้รายละเอียดในส่วน
ของประโยชน์ในการออกกําลังกายด้วยการเต้นนั้น ส่วนข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติคือสําหรับผู้ท่ีจะทํากิจการหรือ
กิจกรรมเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นควรอธิบายถึงให้เข้าใจถึงประเภทของการเต้นดังกล่าวว่าเป็น
รูปแบบไหนเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากการออกกําลังกายแบบอ่ืนอย่างไรรวมถึงการ
ได้รับความนิยมของการออกกําลังกายด้วยการเต้นแบบดังกล่าวได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหน 
 2. ด้านการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนจากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในการสื่อสารของ
สื่อมวลชนมาก ดังนั้นในเชิงนโยบายผู้ท่ีต้องการทํากิจกรรมหรือเปิดกิจการเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการ
เต้นจึงควรท่ีจะสื่อสารเพ่ือให้คนเข้าถึงเนื้อหาและเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น และ
เชิงปฏิบัติผู้ท่ีต้องการทํากิจกรรมหรือเปิดกิจการเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นนั้นควรจะต้องมุ่ง
สื่อสารว่าการออกกําลังกายด้วยการเต้นเป็นกีฬาชนิดหนึ่งท่ีทําให้สุขภาพแข็งแรง  สามารถออกกําลังกายด้วย
การเต้นให้สนุกสนานท้ังตัวคนเดียวหรืออยากจะชวนเพ่ือนๆไปออกกําลังกายด้วยการเต้นเป็นกลุ่มก็ได้ รวมถึง
การเลือกสื่อท่ีมีผลต่อการสื่อสารมากท่ีสุด ให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างแท้จริงเนื่องจากสื่อแต่ละชนิดมี
ข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน จะทําให้สามารถสื่อสารการออกกําลังกายด้วยการเต้นได้แตกต่างกันเช่นกัน 
 3. ด้านแรงจูงใจ จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก ดังนั้นในเชิงนโยบายผู้
ท่ีต้องการทํากิจกรรมหรือเปิดกิจการเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นจึงควรมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ท่ีออกกําลังกายด้วยการเต้นทางด้านปฏิบัติควรให้ความสําคัญในด้านของการฝึกสมาธิ เพ่ือเพ่ิมทักษะต่างๆ
ให้แก่ร่างกาย และยังถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย 
 4. ด้านธุรกิจ จากผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นเป็น
สิ่งท่ีได้รับความสําคัญเป็นอย่างมาก ในเชิงนโยบายควรจะเข้าใจถึงผู้ตอบแบบสอบถามว่าในเวลาท่ัวไปนั้น
มักจะออกกําลังกายด้วยวิธีใดและสถานท่ีใด เชิงปฏิบัติควรมีการนําสถานท่ีออกกําลังกายมาปรับปรุงเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในทางด้านธุรกิจได้ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินการไปได้
อย่างราบรื่นและได้รับความนิยม 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้นทางด้านของปัจจัย
ภายนอก เช่น สถานท่ี ราคา และความเชี่ยวชาญของผู้ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเส้นใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 
  2. ควรแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายในการทํางานวิจัยอย่างชัดเจนมากข้ึน เพ่ือให้ทราบความต้องการ 
ทัศนคติท่ีมีให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ท่ีออกกําลังกายด้วยการเต้นเป็นประจําและผู้ท่ีไม่
เคยออกกําลังกายด้วยการเต้น ซ่ึงท้ัง 2 ฝ่ายจะมีความคิดเห็นและทัศนคติท่ีไม่เหมือนกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระคือส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า 
และทัศนคติของผู้บริโภค ตัวแปรตามคือการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม 
เก็บข้อมูลสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอนจากประชาชนท่ัวไปในเขตคลองเตย เขตบางรัก เขตบางขุนเทียน 
และเขตธนบุรี จํานวนท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน 
ซ่ึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, ภาพลักษณ์และตราสินค้า, ทัศนคติของผู้บริโภค,  
การเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to investigate factors that influencing Japanese 
restaurants’ selection of people in Bangkok by using questionnaire. The dependent variables 
were service marketing mix, image and brand, and attitudes of consumers. The independent 
variable was Japanese restaurants’ selection of people in Bangkok.  The total of 400 
samples was collected from Klong Toey, Bang Rak, Bang Khun Tien, and Thonburi District.  
The statistical analysis included frequency, mean, standard deviation, multiple regression, 
and Pearson correlation via statistical program. The results showed that service marketing 
mix, image and brand, and attitudes of consumers influence Japanese restaurants’ selection 
of people in Bangkok at the significant level of 0.05. 

Keywords: Service Marketing Mix, Image and Brand, Attitudes of consumers, Japanese 
Restaurants’ Selection 
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บทนํา 
อาหารญ่ีปุ่นได้เข้ามาในเมืองไทยเม่ือประมาณกว่า 20 ปีท่ีผ่านมา พร้อมๆกับกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีทํา

ให้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นเกิดการขยายตัวและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้
ผู้ประกอบการเกิดภาวะการแข่งขันกันในธุรกิจเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการทุกรายต้องจัดหากลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้กลยุทธ์
ท่ีหลากหลายเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่ง เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ให้
มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
 ดังนั้นผู้ทําวิจัยจึงศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร ท้ังท่ี
ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและผู้ท่ีสนใจจะลงทุนในอนาคตนําผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงผล
จากการวิจัยทําให้ทราบถึงปัญหาท่ีผู้บริโภคคํานึงถึงในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและกําหนดรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
ผู้ใช้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์และตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือสํารวจทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. กําหนดปัญหาในการวิจัย 
  1.1) ปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
  1.2) ปัจจัยใดสําคัญท่ีสุดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 

2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับร้านอาหารญ่ีปุ่น แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมการตลาด
บริการ ภาพลักษณ์ ตราสินค้า ทัศนคติของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามา
สรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 
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4. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคไม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือประชาชนท่ัวไปท่ีเคยใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
400 คน ซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน  
 6. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอนแบช 
อัลฟ่า จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 
 7. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 
400 ชุด จากประชาชนท่ัวไปในเขตคลองเตย เขตบางรัก เขตบางขุนเทียน และเขตธนบุรี และข้อมูลทุติยภูมิ
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเน้นข้อมูลท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งท่ี
สามารถอ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือ  
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของ
ผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยได้ใช้
สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
      

ภาพลักษณ์และตราสินค้า 

ทัศนคติของผู้บริโภค 

การเลือกใช้บริการ 
ร้านอาหารญ่ีปุ่น 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  
  1.2 พฤติกรรมท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น 2 - 3 ครั้งต่อเดือน โดยเลือกใช้บริการในช่วงเวลา 16.01 - 19.00 น. และอาหารชุดเป็น
รูปแบบการขายท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งอยู่ท่ี 201 - 400 บาท 
 2. ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
  2.1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะ
เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความสดใหม่และคุณภาพของอาหาร 
ความถูกต้องของรายการอาหารท่ีสั่ง และราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร ตามลําดับ 
  2.2 ภาพลักษณ์และตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น โดยให้
ความสําคัญกับภาพลักษณ์และตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ร้านมีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านคุณภาพของอาหารและการ
บริการ ภาพลักษณ์ท่ีดีของตราสินค้า ทําให้ร้านมีความน่าเชื่อถือ และร้านมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
ตามลําดับ 
  2.3 ทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น โดยให้
ความสําคัญกับทัศนคติของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การยอมรับในเรื่องรสชาติและคุณประโยชน์ท่ีได้รับ 
ความรู้สึกคุ้มค่าต่อปริมาณอาหารท่ีได้รับ และความใส่ใจต่อสุขภาพ ในการเลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ตามลําดับ 
  2.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น โดยให้ความสําคัญกับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เลือกร้านท่ีปรุงอาหารได้รสชาติอร่อยถูกปาก เลือกร้านท่ีมี
รายการอาหารและราคาแสดงไว้อย่างชัดเจน และเลือกร้านท่ีมีชื่อเสียงด้านอาหาร ตามลําดับ 
 3. ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชน
     ในกรุงเทพมหานคร 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .760a .577 .574 .334 1.941 
a. Predictors: (Constant), ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค, ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์และตราสินค้า, ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ 
b. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
 
ตารางท่ี 2: ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น
     ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1  Regression 
      Residual 
       total 

60.352 
44.204 

104.556 

3 
396 
399 

20.117 
.112 

180.223 .000a 

a. Predictors: (Constant), ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค, ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์และตราสินค้า, ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ 
b. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
 
ตารางท่ี 3: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ   
     ร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

Coefficientsa 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficient 

Standardize
d 

Coefficient 

 
 
t 

 
 

Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

1      (constant) 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์และตราสินค้า 
ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค 

.616 

.259 

.196 

.388 

.144 

.044 

.034 

.045 

 
.253 
.236 
.400 

4.279 
5.913 
5.727 
8.712 

.000 

.000 

.000 

.000 
a. Dependent Variable: ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
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ตารางท่ี 4: ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
     ญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

Correlations 
 ค่าเฉลี่ยการ

เลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร

ญ่ีปุ่น 

ค่าเฉลี่ย
ปัจจัยส่วน
ประสม

การตลาด
บริการ 

ค่าเฉลี่ย
ภาพลักษณ์
และตรา
สินค้า 

ค่าเฉลี่ย
ทัศนคติ

ของ
ผู้บริโภค 

Pearson Correlation 

ค่าเฉลี่ยการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์และตราสินค้า 
ค่าเฉลี่ยทัศนคติของผู้บริโภค 

 
1.000 
.622 
.597 
.697 

 
.622 

1.000 
.497 
.627 

 
.597 
.497 

1.000 
.586 

 
.697 
.627 
.586 

1.000 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 
  3.1 ผลการวิเคราะห์ค่า R Square มีค่าเท่ากับ .577 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น 57.7% ส่วนอีก 42.3% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม  
  3.2 ผลการวิเคราะห์ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ .574 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้าน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตาม 57.4% 
  3.3 ผลการวิเคราะห์ค่า Standard Error of the Estimate มีค่าเท่ากับ .334 แสดงให้เห็น
ว่า การเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ .334 
  3.4 ผลการวิเคราะห์ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 1.941 แสดงให้เห็นว่า ความคาด
เคลื่อนจากการกระจายของสหสัมพันธ์ของตัวรบกวนมีการกระจายเป็นอิสระ เนื่องจากมีค่าเข้าใกล้ 2  
  3.5 ผลการวิเคราะห์ค่า F มีค่าเท่ากับ 180.223 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภค อย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือเม่ือปัจจัยหนึ่งเพ่ิมข้ึน อีกปัจจัยหนึ่งจะเพ่ิมข้ึนตาม 
  3.7 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีค่าเท่ากับ 
.253 ภาพลักษณ์และตราสินค้า มีค่าเท่ากับ .236 และทัศนคติของผู้บริโภค มีค่าเท่ากับ .400 เม่ือพิจารณาทุก
ตัวแปรพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
 4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
 สมมุติฐาน   
 H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคไม่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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 H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
การปฏิเสธสมมุติฐาน H0 จะพิจารณาจากค่า Sig. หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ จากผลลัพธ์ของ โปรแกรมทาง
สถิติสําเร็จรูป โดยจะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ถ้าค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ 
.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 5. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน  
 สมมุติฐานท่ี 1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมุติฐานท่ี 2: ภาพลักษณ์และตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์และตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมุติฐานท่ี 3: ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 6. การอภิปรายผล 
  6.1 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 
ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท โดยเลือกใช้บริการในช่วงเวลา 16.01 - 19.00 น. ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นใน
ศูนย์การค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ของนพดล เจริญวิริยะธรรม (2551) และงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านอาหารยําแซ่บในเขตกรุงเทพมหานคร ของวรางคณา ครบปรัชญา 
(2550)  
  6.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่น ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของเยาวรัตน์ ศุภสาร (2552) 
  6.3 จากผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์และตราสินค้าเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้นภาพลักษณ์และตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000) และแนวคิดของวงหทัย ตันชีวะวงศ์ (2548: 
24 - 26) 
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  6.4 จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้น ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น 
ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงศ์มณฑา (2542: 106) 
 
สรุป 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ภาพลักษณ์และตราสินค้า และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95 
 
ตารางท่ี 5: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

สมมุติฐานท่ี 2: ภาพลักษณ์และตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

สมมุติฐานท่ี 3: ทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางท่ี 5 สามารถสรุปได้ว่า ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสมมุติฐาน 

คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์และตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร และทัศนคติของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

จากสรุปผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 
1. นิยมเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นประเภทอาหารชุด โดยราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามยินดีท่ีจะ

จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อครั้งคือ ไม่เกิน 400 บาท เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีระดับรายได้ปานกลาง 
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารญ่ีปุ่นจึงควรหันมาพิจารณาการเพ่ิมความหลากหลายของรายการอาหาร
ประเภทอาหารชุด โดยรายการอาหารแต่ละชนิดควรมีรูปภาพรายการอาหารประกอบเพ่ือความง่ายต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค และควรต้ังราคาตามมาตรฐานท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพโดยอยู่ในระดับท่ีผู้บริโภคยินดีท่ีจะ
จ่าย และจัดการส่งเสริมการขายในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีผู้ใช้บริการน้อย เพ่ือเข้าถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคและเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคมากข้ึน 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อความสดใหม่และคุณภาพของอาหารสูงท่ีสุด ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจึงควรให้ความสําคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของอาหารและเครื่องด่ืมเป็น
อย่างมาก โดยผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารควรพิจารณาการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งท่ีมีความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้ การเก็บรักษาวัตถุดิบอย่างถูกวิธีเพ่ือรักษาคุณภาพ การมีสูตรการปรุงอาหารและการตกแต่ง
จานอาหารท่ีเป็นมาตรฐาน การวางแผนบริหารจัดการภายในห้องครัวอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 325 
 

ท้ังนี้ เพ่ือรักษาคุณภาพของอาหารและมาตรฐานของร้านอาหารเอาไว้ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อ
ร้านอาหาร และอยากกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป 

3. การยอมรับในเรื่องรสชาติและคุณประโยชน์ท่ีได้รับสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าทัศนคติในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารของผู้ตอบแบบสอบถามข้ึนอยู่กับรสชาติและคุณประโยชน์ท่ีได้รับ ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารญ่ีปุ่นจึงควรปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภค โดยการพัฒนารายการอาหารท่ีมีรสชาติญ่ีปุ่นแท้
แบบด้ังเดิม สําหรับผู้บริโภคท่ีชื่นชอบรสชาติแบบต้นตํารับ และควรเพ่ิมรายการอาหารท่ีมีการปรับรสชาติให้
ถูกปากคนไทย สําหรับผู้บริโภคท่ีชื่นชอบรสชาติแบบไทย เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายด้านรสชาติอาหารให้ถูก
ปากผู้บริโภคและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันควรเพ่ิม
รายการอาหารเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
ซ่ึงให้ความสําคัญต่อคุณประโยชน์ท่ีได้รับจากการรับประทานอาหาร จึงควรมีการเพ่ิมรายการอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เช่น ชุดข้าวกล่องญ่ีปุ่นเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีให้ความสําคัญด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองต่อทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่นมากยิ่งข้ึน 

4. การเลือกร้านท่ีปรุงอาหารได้รสชาติอร่อยถูกปาก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจะต้อง
พยายามหาสูตรเด็ดและเคล็ดลับความอร่อยต่างๆเฉพาะของทางร้านท่ีสามารถสร้างความแตกต่างจาก
ร้านอาหารอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคท่ีติดใจในรสชาติอาหารมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารควรมีการส่งรายการอาหารจานเด็ดของทางร้านเพ่ือประกวดแข่งขัน ซ่ึงจะช่วยเป็นการการันตี
ในด้านรสชาติความอร่อยของอาหาร และเป็นการเพ่ิมความนิยมในตัวร้านอาหารของผู้บริโภค 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting to Pet Shop Services Selection in Bangkok 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงใน
กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ได้ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ท่ีใช้
บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ท่ีมีอํานาจตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง จํานวนท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง ส่วนปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ และด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: ส่วนประสมการตลาด, ภาพลักษณ์, ทัศนคติ, ธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
  
ABSTRACT 

This research aims to study factors affecting to pet shop services selection in 
Bangkok.  Questionnaire was used to collect data from 400 people who use pet shop 
services in Bangkok aged between 18-60 years old who have authority to select pet shop 
services.  The statistics used for data analysis included frequency, mean, standard deviation, 
and Multiple Regression via statistical program. 

The results showed that attitudes factor affects to pet shop services selection of 
people in Bangkok.  Image and marketing mix factors have no effect to pet shop services 
selection of people in Bangkok at the significant level of 0.05. 
 Keywords: Marketing Mix, Image, Attitudes, Pet shop services 
 
บทนํา 

 ในปัจจุบัน มีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนมาก การเลี้ยงด้วยความรักและความผูกพันต่อสัตว์
เลี้ยงก็เพ่ิมมากข้ึนเสมือนกับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว การปฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกับการดูแลคนใน
ครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงท่ีพบเห็นมากข้ึนทุกวัน 
รวมท้ังการจัดงานแสดงสินค้าท่ีเก่ียวกับธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็มีการจัดงานอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้เห็นได้ว่ามีโอกาสท่ี
จะทําธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงมีมากมายท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ของผู้ประกอบ
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย อาทิ การจําหน่ายสินค้า อาหาร เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์อย่างมี
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คุณภาพ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีต้องการเลี้ยงเป็นเพ่ือนหรือเลี้ยงเพ่ือเฝ้าบ้าน กระท่ัง
เพ่ือความเพลิดเพลิน 

จากอัตราการขยายตัวของผู้เลี้ยงสัตว์มีเพ่ิมข้ึนนั้นส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงใน
ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพ มีการเติบโตต่อเนื่อง ท้ังในด้านของสินค้าและบริการ โดยธุรกิจ
สัตว์เลี้ยงมีมูลค่ารวมราว 10,500 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ท้ังอาหารเม็ดและอาหาร
กระป๋อง 7,000 ล้านบาท และอ่ืนๆ อาทิ ขนม  แชมพู เสื้อผ้า ปลอกคอ ฯลฯ 3,000 ล้านบาท (ไม่นับรวม
ธุรกิจการเพาะพันธุ์สุนัข) ขณะท่ีภาคธุรกิจบริการ เช่น โรงพยาบาลสัตว์ ร้านอาบน้ํา ตัดขนสุนัข ยาและ
เวชภัณฑ์ วัคซีนสําหรับสัตว์มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท โดยประเทศไทย เป็น 1 ใน 3 ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดเฉลี่ย 20-25% (ชี้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงไทยคึกคัก จากหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจฉบับท่ี 2,727 วันท่ี 1-4 เมษายน พ.ศ. 2555) จึงทําให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับสุนัข
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจสูงข้ึน ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกมากข้ึนและแม้จะมีวิกฤติเศรษฐกิจ
ในช่วงท่ีผ่านมา แต่ธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงดังกล่าวยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับ
สัตว์เลี้ยง ท้ังนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจนี้ ท่ีจะสามารถ
นําไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการวิจัย 
 1. กําหนดปัญหาการวิจัย 
  1) ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
  2) ปัจจัยใดสําคัญท่ีสุดต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
 2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
ภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s การเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 
  1.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านทัศนคติ 

 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 106 – 107) กล่าวว่าลักษณะของ ทัศนคติ ( Attitude ) หมายถึง 
ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
อาจหมายถึงการแสดงความรู้สึกภายในท่ีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอเอียงต่อบางสิ่ง
บางอย่าง เช่น  ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา 

 2.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์  
 วิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 81-83) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) 

คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษัท หรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง หมายรวมไปถึงการ
บริหาร หรือการจัดการ (Management) ของบริษัทแห่งนั้นด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ 
(Product) 
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และบริการ (Service) ท่ีบริษัทนั้นจําหน่าย ฉะนั้น คําว่าภาพลักษณ์ของบริษัท จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง 
โดยครอบคลุมท้ังตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการ และสินค้าหรือบริการของบริษัทแห่งนั้นด้วย 

 3.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซ่ึงสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 

 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น   

 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการนําเสนอบริการ
ให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณา
ในด้านทําเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 

 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้
บริการและเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือกการ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติท่ี
สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยม
ให้กับองค์กร 

 6. ด้ านการสร้ างและนํ า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ท้ังทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ี
ลูกค้าควรได้รับ 

 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานปฏิบัติในด้านการบริการ 
ท่ีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 4.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางด้านการเลือกใช้ธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง  
 แนวคิดปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการหรือเลือกซ้ือของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะ

มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้ความสําคัญของการตัดสินใจแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
นักการตลาดจึงจําเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการเลือกซ้ือหรือเลือกใช้บริการของผู้บริโภคอย่าง
เหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2538, หน้า 19) 
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3. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1: กรอบแนวคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

H0: ปัจจัยด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์ และส่วนประสมทางการตลาดบริการส่วนประสมการตลาดบริการ 
ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร   
  H1: ปัจจัยด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์ และส่วนประสมทางการตลาดบริการส่วนประสมการตลาดบริการ 
มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร   
 4. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุ 18-60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือประชาชนท่ัวไปท่ีเคยใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน คือ บริเวณสยามสแควร์ สยามพารากอน 200 คน และโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตว
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 200 คนซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
 5. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีระดับร้อยละ ±5 และความน่าเชื่อถือด้วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟ่า จากนั้นนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 
 6. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 400 
ชุด จากประชาชนท่ัวไปโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกบริเวณห้างสรรพสินค้าและแหล่งชุมชนต่างๆ 
โรงพยาบาลสัตว์และศูนย์บริการดูแลสัตว์แบบครบวงจร และข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม
และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) เนื่องจากไม่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้ ดังนั้นสถิติท่ีเหมาะสม 
คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์และ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนใน

ปัจจัยด้านทัศนคติ 
      

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

 

 

การเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับ 
สัตว์เลี้ยง 
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กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ดังนั้นสถิติท่ี
เหมาะสม คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และผู้วิจัยได้ใช้สถิติอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ มีรายได้ 10,001- 
20,000 บาทต่อเดือน มีสัตว์เลี้ยงในการดูแลเฉลี่ย 3 ตัว มีค่าใช้จ่ายท่ีใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงโดย
เฉลี่ยต่อครั้ง601-900 บาท  มีความถ่ีในการใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 2-3 ครั้งต่อเดือน และสาเหตุ
หลักท่ีเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง เพ่ือลดภาระงาน  
 2. ปัจจัยด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาดบริการ และการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับ
สัตว์เลี้ยง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 

 3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ (R Square) แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดท่ีมี
ต่อตัวแปรตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านปัจจัยปัจจัยทางด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์ และส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 27% ส่วนอีก 73% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืน
ท่ีไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม หรืออาจกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถทํานายการเลือกใช้บริการธุรกิจ
เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงได้เพียง 27% 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การทํานายท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted R Square) แสดงถึงค่า R 
Square 
ท่ีปรับแก้แล้ว แสดงให้เห็นว่าถ้าตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตาม
เพียง 26.5% 

ผลการวิเคราะห์ค่ามาตรฐานความคลาดเคลื่อน (Std. Error of the Estimate) แสดงถึงค่าท่ีแสดง
ระดับของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม อาจกล่าวได้ว่า การ
เลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ .529 
  3.2 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านภาพลักษณ์ และ
ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติ (beta = .449) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ (beta = .063) และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (beta = .024) ซ่ึงจากผลของตัวแปรอิสระท้ังสามตัวจะเห็นได้ว่า ตัวแปรปัจจัยด้าน
ทัศนคติด้านภาพลักษณ์ และด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน   

ผลการทดสอบสมมุติฐานจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์
ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือปัจจัยด้านทัศนคติ ภาพลักษณ์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
และการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 
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5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล  
 5.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายด้านพบว่า ความพอใจต่อการตกแต่งร้านท่ีสะอาดสวยงามเป็นอันดับแรก โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสรีวงษ์มณฑา (2542: 106 – 107) กล่าวว่าลักษณะของ ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเรียนรู้เพ่ือให้มี
พฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับลักษณะท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึก
ภายในท่ีสะท้อนว่าบุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอเอียงต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตราสินค้า บริการ 
ร้านค้า เนื่องจากเป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ดังนั้น ผู้ประกอบการและบริษัทท่ีจะเข้ามาในธุรกิจ
เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงควรเน้นเรื่องของการตกแต่งร้านให้โดดเด่นและมีความแตกต่าง ซ่ึงเป็นมุมมองของผู้ท่ีจะ
เลือกใช้ร้านใดร้านหนึ่ง เพ่ือสร้างเป็นจุดสนใจ ทําให้สามารถจูงใจกลุ่มลูกค้าให้หันมาใช้บริการในอนาคตได้ 
  5.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ความสะอาดภายในร้านเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ร้านมีภาพลักษณ์การ
ให้บริการท่ีดี  โดยสอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช ลภิรัตนกุล (2540: 81-83) ท่ีอธิบายไว้ว่า ภาพลักษณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง หมายรวมถึงการจัดการ บริหาร ครอบคลุม
ท้ังตัวหน่วยงานธุรกิจ และยังหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการท่ีบริษัทได้มีการจําหน่าย ดังนั้น ควรมี
การสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องเก่ียวกับความสะอาด เพ่ือก่อให้เกิดความประทับใจแรกในการเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภค พร้อมกันนี้ก็จําเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องการบริการด้วย เพ่ือให้เป็นท่ีจดจําของผู้บริโภค
และยังจะสามารถเป็นตัวช่วยในการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าได้  

 5.3 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
มาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วชิราภรณ์ เมฆวัน (2546) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านรับดูแลสุนัขและแมว
ในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญมากท่ีสุดในด้านพนักงานผู้ให้บริการ ดังนั้น ควรมี
มาตรฐานในการคัดเลือกบริการจัดการทางด้านพนักงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด และ
ยังจะส่งผลให้ลูกค้ามีความต้องการในอนาคตท่ีจะใช้บริการซํ้าได้อีกด้วย  
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ทัศนคติที่มีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม ่
Attitude toward New concept marriage 

 
จิรายุ อนันตพืช1 และ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2 อาจารย์ประจําคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ เครื่องมือท่ีใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยทําการเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ัวไปท่ีกําลังจะแต่งงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยคูณ ซ่ึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท้ังหมดนี้โดยใช้
โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001 - 30,000 บาทต่อเดือน เลือกไม่
สนใจการแต่งงานรูปแบบใหม่ และไม่เคยร่วมงานแต่งงานรูปแบบใหม่ มีความรู้สึกว่าการแต่งงานรูปแบบใหม่มี
ความคิดสร้าง-สรรค์ กําหนดรูปแบบงานแต่งงานเลือกแบบเรียบง่าย เป็นกันเอง สบายๆ โดยให้หน่วยงาน 
Wedding Organizer เป็นผู้จัดงานแต่งงาน งบประมาณในการจัดงานแต่งงาน 100,000-200,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยส่วนส่วนบุคคลท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติท่ีมีต่อ
การแต่งงานรูปแบบใหม่โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยท้ังปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการรับรู้มี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการแต่งงานรูปแบบใหม่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: บริษัทรับจัดงานแต่งงาน, การแต่งงานรูปแบบใหม่, ปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยด้านการรับรู้  
 
ABSTRACT 
 This research is aimed to study the attitude toward new concept marriage form.  
The tool used to gather the data is the questionnaire. The data is gathered from the general 
population who shall get married in Bangkok Metropolis of 400 respondents. The statistics 
used for the data analysis is divided into 2 categories; descriptive statistics and interpretative 
statistics i.e. analysis of multiple regressions. The statistical data is analyzed by using the 
readymade statistical program.    

From the research, it is found that most answerers of the questionnaire are female, 
aged between 26 – 30 years. They graduate in bachelor degree and work as employees of 
private companies, and earn 10,001 – 30,000 Baht per month. They are not interested into 
the new marriage form and never participate into the new marriage form. They feel that the 
new marriage form is creative. They could determine the simple and informal marriage form. 
The wedding organizing company organized the marriage. The budget for the wedding event 
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costs 100,000 – 200,000 Baht. From the analysis, the personal factors are relative to the 
attitude toward new concept marriage form while the perception factors are relative to the 
attitude toward new concept marriage form in same way significantly at the level 0.05. 
 Keywords: Wedding Organize, New concept marriage, Personal factors, Perception 
factors  
 
บทนํา 
 จากรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน มีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน วัฒนธรรม
ต่างชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึน คนไทยได้ให้การยอมรับสิ่งใหม่ๆรวมถึงงานแต่งงาน แทนการจัดงาน
แต่งงานในรูปแบบเก่าๆ เช่น ตักบาตรร่วมขัน การแห่ขันหมาก พิธีปิดหรือก้ันประตู เป็นต้น งานแต่งงานจัดว่า
เป็นวันท่ีสําคัญในชีวิตครั้งหนึ่ง เป็นสิ่งท่ีทุกคู่รักฝันและอยากถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจริง ปัจจุบันคนไทยได้ให้
ความสนใจการแต่งงานในรูปแบบใหม่ๆ การจัดงานแต่งเชยๆ เรียบๆ ได้ตกยุคไปแล้ว  ตอนนี้คู่บ่าวสาวท่ีกําลัง
จะแต่งงานต่างสรรหาทีมงานแต่งท่ีจะทําให้ตัวเองโดดเด่น ประทับใจแขกท่ีสุด อย่างเช่น คู่แต่งงานใน 
ซาน ฟรานซิสโก ท่ีมีความคิดท่ีแตกต่าง สเตฟานี เวน และ เจเรมี อูเอโน ท่ีได้จัดงานแต่งเลียนแบบ MV 
กังนัมสไตล์ โดยให้แขกท่ีมาร่วมงานแต่งตัวคล้ายคลึงกับเพลงใน MV ตลอดทางเดินมีคนโยนลูกกวาดโปรย
ปราย (Wedding Hitz, 2555) หรือคู่แต่งงานของคนไทย คือ คู่ระหว่างคุณป๊ืด วง Bodyslam กับ คุณโบต๋ัน 
โดยแนวความคิดงานเป็นไปแนวทางแบบนักดนตรี ท้ังรูปภาพท่ีถ่ายคู่กัน หรือผู้มาร่วมงาน ล้วนอยู่ภายใต้
แนวความคิดท้ังหมด เป็นต้น(http://love.horoworld.com ,สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2555 ) รวมไปถึง
แหวนงานแต่งงาน ท่ีไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบเดิมๆ เสมอไป เช่น กล่องแหวนแต่งงานท่ีได้แนวคิดจากเกมส์ดัง
ยอดนิยม มาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่ง มีความเท่ห์ท่ีไม่เหมือนใคร โดยหน้ากล่องได้เขียนว่า 
“Be my player two?” เป็นการชักชวนให้เจ้าสาวได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน (Inconcept Romance, 
2555) หรือชุดแต่งงาน กระแสเสื้อผ้าลาย “Polkadot” กําลังมาแรงเปลี่ยนจากชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ีมีแต่สี
เดิมๆ มาเป็นลายจุด ออกแบบโดย “Louis Vuitton” เหมาะสําหรับคนยุคใหม่ท่ีต้องการแหกกฎชุดแต่งงาน
แบบเดิมๆ (Wedding Hitz, 2555) ท้ังนี้ บริษัทจัดงานแต่งงาน ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มคู่รักท่ีกําลังจะแต่งงาน 
มีความฝันท่ีอยากให้เป็นจริง โดยขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเดิม บริษัทจัดงานแต่งงานสามารถสานฝัน
ให้กับคู่บ่าวสาวได้  
 เป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นั้น สถาบันการแต่งงานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง แต่ว่าสิ่งนั้น
ยังห่างไกลจากปัจจุบัน ในท่ามกลางโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจัดงานแต่งงานก็ต้องเตรียม
รับมือกับโลกปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆนานาส่งผลให้เกิดการแต่งงานรูปแบบใหม่ๆเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ปัญหาของการวิจัยต้องการศึกษาทัศนคติท่ีมีผลต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่เพ่ือทราบถึงความรู้สึกนึก
คิด การรับรู้ และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายกับโลกปัจจุบัน กระแสการแต่งงานรูปแบบใหม่ๆเริ่มมีมากข้ึน มี
ท้ังรับไม่ได้ และชอบในสิ่งท่ีเป็นความแปลกใหม่ พ่อแม่ของคู่แต่งงานเริ่มให้การยอมรับมากข้ึน วิถีการดําเนิน
ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป สังคมและวัฒนธรรมไทยเดิมเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับประเทศไทยมานาน ปัจจุบันเริ่มลืมเลือนหายไป  
 ดังนั้นผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติท่ีมีผลต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ เพ่ือให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการจัดงานแต่งงานสามารถนําผลไปใช้ในการดําเนินธุรกิจต่างๆ ให้ตามกระแสกับโลกยุค
ปัจจุบัน กับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ผู้จัดงานแต่งงานมีหน้าท่ีสานฝันให้กับคู่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้
เป็นจริง 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการแต่งงาน 

 สุนันท์ษา นิธิวาสิน (2555) ได้อธิบายการถึงพิธีการก่อนงานแต่งงาน บอกเล่าถึงพิธีการ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ประเพณีการแต่งงานของคนไทย ประเพณีการ
แต่งงานของชาวจีน และประเพณีการแต่งงานของคริสต์ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์ (2545) อธิบายเก่ียวกับด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่างกัน ส่งผลลัพธ์ความ
ต้องการในการตัดสินใจเลือกสินค้าท่ีแตกต่าง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ 
 Robbins (2003) อธิบายการรับรู้ด้านปัจเจกบุคคลหรือการตีความผ่านประสาทสัมผัสได้ เพ่ือให้
ความหมายให้กับสภาพแวดล้อมของสิ่งนั้นๆ 
 Wagner and Hollenbeck (2005) กล่าวว่าการรับรู้ คือ กระบวนการท่ีปัจจักส่วนบุคคลเลือก (Select) 
จัดการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ข้อมูลสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการรับรู้ (Perception) 
 กัลยา สุวรรณแสง (2540) ได้เสนอกระบวนการรับรู้ ประกอบด้วย กระบวนการ 3 หลัก คือ 
1) กระบวนภายนอกหรือสิ่งเร้า 2) กระบวนการภายในหรือการรับรู้ 3) กระบวนการแสดงออกหรือปฏิบัติการสนอง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2545) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตท่ี

เก่ียวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์ต่าง ๆ 
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซ่ึงออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งข้ึน 

พงศ์ หรดาล (2540) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น 
และพฤติกรรมของคนงานท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวด-ล้อมอ่ืนๆ โดยการ
แสดงออกในลักษณะของความรู้สึกหรือท่าทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ 

Newstrom และ Devis (2002) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกหรือความเชื่อ 
ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ตัดสินว่า พนักงานรับรู้สภาวะแวดล้อมของพวกเค้าอย่างไร และผูกพันกับการกระทําของพวก
เค้า หรือมีแนวโน้มของการกระทําอย่างไร และสุดท้ายมีพฤติกรรมอย่างไร 

Hornby, A S. (2001) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English” 
ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ วิถีทางท่ีคุณคิดหรือรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และ
วิถีทางท่ีคุณประพฤติต่อใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คุณคิดหรือรู้สึกอย่างไร 

Gibson (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิง
บวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ต่อบุคคล
อ่ืนๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์โดยท่ีทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ 

Schermerhorn (2000) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ การวางแนวความ-คิด 
ความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ 
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และทัศนคตินั้นสามารถท่ีจะรู้หรือถูกตีความได้จากสิ่งท่ีคนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการสํารวจ
ท่ีเป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษากลุ่มคู่ท่ีกําลังจะแต่งงานชาย-หญิงมีทัศนคติอย่างไรกับการแต่งงานรูปแบบใหม่ 
 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการรับรู้ต่อทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ปัจจัย
ใดสําคัญสุดในทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการับรู้ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ 
สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 
2. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อทัศนคติกับการแต่งงานรูปแบบใหม่ 
 2.ปัจจัยด้านการรับรู้มีผลต่อทัศนคติกับการแต่งงานรูปแบบใหม่ 
4. กําหนดประชากรและวิธีสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพศชายหรือหญิง ในช่วง
อายุประมาณ 18-41 ปีข้ึนไป ท่ีกําลังจะแต่งงาน ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
 บริษัทรับจัดงานแต่งงานและบริษัทรับถ่ายรูปงานแต่งงาน เขตสุทธิสาร 200  
 บริษัทรับจัดงานแต่งงาน เขตสีลม     100 
 บริษัทรับจัดงานแต่งงาน เขตพรานนก     100 
5. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับ
ผู้เชี่ยวชาญและได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วย
ค่าครอนแบชอัลฟ่า จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
      

ปัจจัยด้านการรับรู้ 

ทัศนคติท่ีมีต่อการ 
แต่งงานรูปแบบใหม่ 
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ส่วนของคําถาม     ค่าอัลฟ่าแสดงความเชื่อม่ัน 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล     .831 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้     .833 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านทัศนคติ     .802 
6. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 400 
ชุด จากเพศชายหรือหญิงท่ีกําลังจะแต่งงาน ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและข้อมูลทุติยภูมิในส่วน
ของการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเน้นข้อมูลท่ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งท่ีสามารถ
อ้างอิงได้และมีความน่าเชื่อถือ 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีต่อทัศนคติการแต่งงานรูปแบบใหม่ 
และผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีเหมาะสม คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลท่ัวไปพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้ 10,001-30,000 บาท 

2. ความคิดเห็นท่ัวไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นว่าไม่สนใจการแต่ง-งาน
รูปแบบใหม่ ไม่เคยร่วมงานรูปแบบใหม่ มีความรู้สึกว่าการแต่งงานรูปแบบใหม่มีความคิดสร้าง-สรรค์ กําหนด
รูปแบบงานแต่งงานเลือกแบบเรียบง่ายๆ เป็นกันเอง สบายๆ ให้หน่วยงาน Wedding Organize เป็นผู้จัดงาน
แต่งงาน งบประมาณในการจัดงานแต่งงาน 100,000-200,000 บาท  

3.ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการรับรู้ และทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 
 

 
ปัจจัย 

 
B 

 
Std.Error 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคล
ค่าเฉลี่ยปัจจัยการรับรู้ 

.534 

.366 
.050 
.057 

.518 

.315 
10.620 
6.452 

.000* 

.000* 
R=.787, R Square=.619, Adjust R Square=.617, Durbin watson=1.873 

F=322.175, Sig of F=.000a 
* มีนัยสําคัญในระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 
ผลการวิเคราะห์ ค่า Sig. = .000 ซ่ึงทําให้ปฏิเสธสมมติฐาน H0 จึงสรุปผลได้ว่าตัวแปรต้นอย่างน้อยหนึ่งตัว
สามารถส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่และจากการวิเคราะห์ค่า F = 322.175 ซ่ึงส่งผลให้ตัว
แปรต้นอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิผลต่อตัวแปรตาม ในระดับนัยสําคัญ = 0.05 โดยมีค่า Sig = 0.000 
เม่ือพิจารณาค่า Sig มีอยู่ด้วยกัน 2 จํานวนคือ 0.000 และ 0.000 จะสรุปได้ว่า ค่า Sig 0.000 ของปัจจัยส่วน
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บุคคลและปัจจัยด้านการรับรู้ส่งผลให้ตัวแปรด้านการรับรู้และแรงจูงใจ สามารถส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ ในระดับนัยสําคัญ = 0.05  

ผลการวิเคราะห์ค่า R Square แสดงถึงอิทธิพลท่ีตัวแปรต้นท้ังหมดท่ีต่อตัวแปรตาม ซ่ึงแสดงว่าตัว
แปรด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการรับรู้ ส่งผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ได้ 61.90% ส่วน 
-38.1% นั้นจะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนๆท่ีไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรืออยู่นอกเหนือจากแบบสอบถาม และผลการ
วิเคราะห์ Adjust R Square ทําให้เห็นได้ว่า หากตัวแปรต้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรตามจะมีแนวโน้มใน
การเปลี่ยนแปลงตาม 61.7% และค่า Standard Error of the Estimate ท่ีแสดงให้เห็นถึงความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปรต้นท้ังหมดส่งผลต่อทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกายด้วยการเต้น 0.479 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่า Sig.จากผลลัพธ์
ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีต่อทัศนคติการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 6. การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
  6.1 จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่างอายุ 18-25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 
10,001-30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สนใจการแต่งงานรูปแบบใหม่ ไม่เคยร่วมงานการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ รู้สึกการแต่งงานรูปแบบใหม่มีความสร้างสรรค์ เลือกการแต่งงานรูปแบบเรียบง่าย กันเอง 
สบายๆ งบประมาณในการจัดงานแต่งงาน 100,0000-300,000 บาท ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคลกับแนวคิดท่ีเก่ียวข้องพฤติกรรมผู้บริโภคของ (พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์, 2545)  

6.2 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีประชากรศาสตร์ของ 
(พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์, 2545) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
รูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน จะมีความพฤติกรรมต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน มีความต้องการท่ีไม่
อยากเหมือนใคร สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเอง 

6.3 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
ดังนั้นปัจจัยด้านการรับรู้ท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีบันไดข้ันการรับรู้ของ 
(Robbins, 2003: 124) ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มเป้าหมายได้รับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านประสาทสัมผัส
ท้ัง 5 จะเกิดการตีความ โดยอาศัยความเข้าใจ ความจํา การเรียนรู้และมโนภาพ หลังจากนั้นจะทําการ
ตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงปัจจัยหลักๆ 3 ประการ คือ 1) ด้าน
สถานการณ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการทํางาน หรือสภาพแวดล้อมสังคม 2) ด้านการรับรู้ของตัวผู้รับ ได้แก่ 
ทัศนคติ แรงขับ ความสนใจ ประสบการณ์ ความคาดหวัง 3) ด้านเป้าหมาย ความใหม่ การเคลื่อนท่ี เสียง 
ขนาด ภาพด้านหลัง ความใกล้ไกล และความเหมือน ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า การรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกันของ
กลุ่มเป้าหมายทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

6.3 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
ดังนั้นปัจจัยด้านทัศนคติท่ีมีต่อการแต่งงานรูปแบบใหม่ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีลักษณะทัศนคติ 
(ศักด์ิไทย, 2545: 138) องค์ประกอบความรู้สึก (Sharon and Saul, 1996: 370) และการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ (Newcomb, Theodore, Ralph, Turner, &Philip, 1965: 107) พบว่า โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ คือ บริษัทรับจัดงานแต่งงานทําให้รู้สึกม่ันใจ รองลงมา บริษัทรับจัดงานแต่งงาน
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ ซ่ึงแตกต่างจากสมัยก่อนท่ีกลุ่มเป้าหมายเลือกท่ีจัดงานแต่งงานด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับงานแต่งงาน (สุนันท์ษา นิธิวาสิน, 2555; 23-63) ซ่ึงอธิบายว่า การแต่งงาน
ปัจจุบันได้พ่ึงพาบริษัทรับจัดแต่งงานมาแบ่งเบาภาระให้กับคู่บ่าวสาวได้ 
 
สรุป 
 

สมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ 

สอดคล้องกัน 

ปัจจัยด้านการรับรู้มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ 

สอดคล้องกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิผลต่อทัศนคติการแต่งงาน
รูปแบบใหม่ 

สอดคล้องกัน 

ปัจจัยด้านการรับรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติการ
แต่งงานรูปแบบใหม่ 

สอดคล้องกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับตัวแปรอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการแต่งงานรูปใหม่ เพ่ือรองรับกับกระแสนิยม
ในโลกปัจจุบัน เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้วิเคราะห์การวางแผนการตลาด 

2. เลือกกลุ่มเฉพาะเจาะจงท่ีจะแต่งงานให้มีความแคบลง เช่น กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้มากกว่า 
100,000 บาทข้ึนไป หรือ มีอายุอยู่ในช่วงท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพราะแต่ละรูปแบบการดําเนินชีวิตของในโลก
ปัจจุบันเริ่มมีความหลากหลายข้ึน ทําให้ผลท่ีได้จากการศึกษามีความแตกต่างกัน 
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ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
Attitudes of People in Bangkok towards Online Social Network Marketing  

 
ดวงทิพย์  คงแก้ว1 และ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2 อาจารย์ประจําคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อทัศนคติการเปิดรับ

ข่าวสารบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยทาง
การตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์ ส่วนตัวแปรตามคือ ทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เท่านั้น จํานวน
ท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป 

 ผลการวิ เคราะห์พบว่า ปัจจัยการประชาสัมพันธ์  มี อิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: การตลาด, เทคโนโลยี, การประชาสัมพันธ์, ทัศนคติ, เครือข่ายสังคมออนไลน์  
 
ABSTRACT 
 The objective of this study was to study behaviors of people in Bangkok towards 
online social network marketing.  Market, technological, public relations, and attitudes 
factors were investigated toward marketing on the social network.  Independent variables 
factors were technological, marketing, and public relations.  The dependent variable was 
attitude of the people in Bangkok toward online marketing on the social network.  The tool 
used was a questionnaire.  The sampling method is based on nonprobability sampling with a 
specific sampling (Purposive Sampling) to people in Bangkok.  The total of 400 respondents 
were used in the analysis included frequency, mean, standard deviation, and multiple 
regression analysis via statistical program. 
 The results showed that the public relation factor influence the attitudes of people 
in Bangkok toward online marketing on the social network at the significant level of 0.05 
 Keywords: Marketing Mix, technology, public relations, attitudes 
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บทนํา 
ปัจจุบันภาคธุรกิจกําลังต่ืนตัวในการใช้ประโยชน์จากการช่องทางการตลาดออนไลน์ เหตุเพราะ

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนมานิยมการติดต่อสื่อสาร และบริโภคข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แต่นับวันโลกออนไลน์ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ยังมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ด้วยแนวคิดใหม่ๆ ท่ีถูกพัฒนาให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากข้ึนอยู่ตลอดเวลา ด้วยปริมาณของผู้ใช้งาน
เสมือนท่ีมีจํานวนมาก มีการคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2012 จะมีสมาชิกในโลกเสมือนประมาณ 1,000 
ล้านคน ทําให้เว็บไซต์โลกเสมือนกลายมาเป็นธุรกิจท่ีทําเงินได้มหาศาล บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านไอทีต่าง
ต้องการซ้ือกิจการของเว็บไซต์นั้นๆ ขณะท่ีบริษัทท่ีต้องการขายสินค้าหรือบริการ ต่างเช่าพ้ืนท่ีโฆษณาในหน้า
เว็บไซต์หรือสร้างร้านค้าออนไลน์ในโลกเสมือนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน 
ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษัทเป็นอย่างดี บางองค์กรใช้การประชุมทางไกลในโลกเสมือน
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นท่ีพัก ต๋ัวเครื่องบินตลอดจนประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็น
ต้น (ศิริพร กนกชัยสกุล, 2553) 

จากความนิยมของสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าว ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการสื่อโฆษณาและ
การตลาดเมืองไทยมากข้ึนอย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นเพราะกระแสของการเล่น Facebook ในปัจจุบัน ท่ีมีคนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงทําให้ผู้วิจัย สนใจท่ีจะศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อ
การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้นําข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์กับสินค้าและบริการต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และส่งผลต่อ
การซ้ือหรือใช้บริการสินค้ามากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กําหนดปัญหาในการวิจัย 
 1) ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
 2) ปัจจัยใดสําคัญท่ีสุดของทัศนคติท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาด 
เทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์ ทัศนคติของผู้บริโภคกระบวนการตัดสินใจ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาสรุปเป็นตัวแปรต่างๆ สร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐาน 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 341 
 

3. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิด 
 
สมมติฐานในการวิจัย 

H0: ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  H1: ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
4. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
เท่านั้น จํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยมี
การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
5. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
และได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอน
แบชอัลฟ่า จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 
 
การตรวจสอบความเช่ือม่ัน ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
 
ตารางท่ี 1: ค่าครอนแบ็คอัลฟ่า 
 

ตัวแปร a 
1.ปัจจัยด้านการตลาด .901 
2.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี .897 
3.ปัจจัยด้านประชาสัมพันธ์ .913 
4.ด้านทัศนคติ .900 

 
 
 

ปัจจัยทางการตลาด 
      

ปัจจัยเทคโนโลยี 

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ 
 

ทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตลาด

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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6. การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 

400 ชุด จากประชาชนท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร และข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการศึกษา ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
และทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีอิทธิพลต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้วิจัยได้
ใช้สถิติเชิงอ้างอิง สําหรับการอธิบายผลการศึกษา ซ่ึงสถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  
 2. พฤติกรรมท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่นิยมเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
Facebook มีเหตุผลท่ีเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะติดต่อกับบุคคลท่ีรู้จัก และผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่การเป็นแฟนเพจหรือกดไลน์ตามสื่อโฆษณาต่างๆในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยการเข้าชมและติดตามสื่อ
โฆษณาประเภทข้อความส่วนตัว 
 3. ปัจจัยทางการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า 
 
ตารางท่ี 2: Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .363 a .132 .125 .48540 1.689 
 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ค่า R Square มีค่าเท่ากับ .132 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์13.2% ส่วนอีก 86.8% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปร
อ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ค่า Adjust R Square มีค่าเท่ากับ .125 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้าน
ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปร
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ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงตาม 12.5% 

 4.3 ผลการวิเคราะห์ค่า Std. Error of the Estimate มีค่าเท่ากับ .485 แสดงให้เห็นว่า 
ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะมีความคลาดเคลื่อน
หรือความผิดพลาดประมาณ .485 

 
ตารางท่ี 3: ANOVA 
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 
Residual 

total 

14.178 
93.304 

107.482 

3 
396 
399 

4.726 
.236 

20.059 .000a 

 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่า F มีค่าเท่ากับ 20.059 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัย

ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 4: Coefficients 
 

 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficient 

Standardize
d 

Coefficient 
 
 
t 

 
 

Sig. B Std. 
Error 

Beta 

1      (constant) 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านการตลาด 
ค่าเฉลี่ยด้านเทคโนโลยี 
ค่าเฉลี่ยด้านการประชาสัมพันธ์ 

2.764 
-.002 
-.078 
.435 

.250 

.061 

.053 

.057 

 
-.002 
-.098 
.391 

11.063 
-.028 
-1.485 
7.655 

.000 

.977 

.138 

.000 
 

  4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
การตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน คือเม่ือปัจจัย
หนึ่งเพ่ิมข้ึน อีกปัจจัยหนึ่งจะเพ่ิมข้ึนตาม 
  4.6 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 
.391 นั่นคือ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ของผู้บริโภคเป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน   
 

ตารางท่ี 5: สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1: ปัจจัยด้านการตลาดส่งผลต่อทัศนคติของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ยอมรับ  

สมมุติฐานท่ี 2: ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ยอมรับ  

สมมุติฐานท่ี 3: ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ส่งผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 

ปฏิเสธ  

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป มีค่า

เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับสมมุติฐาน H1 คือ 
ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

6. การวิเคราะห์และอภิปรายผล 
 6.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการยอมรับสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค
อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ของพรปวีณ์ สหวัฒนพงศ์ (2553)  
  6.2 ปัจจัยด้านการตลาดเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 
95 ดังนั้นปัจจัยด้านการตลาดมีอิทธิพลต่อทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อการตลาดบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านการตลาด เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญคือ สามารถสมัครใช้บริการได้อย่างสะดวก เข้าไปชมสินค้าและบริการบน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้ทุกท่ี และอัตราและค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเข้าไปใช้บริการบนเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์มีราคาท่ีเหมาะสม ตามลําดับ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ 
(2541 : 122-124) และผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอนาคตของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
โฆษณาในประเทศไทย ของผุสดี วัฒนสาคร (2551)  

 6.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นตัวแปร
อิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อการ
การตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 
คือ เทคโนโลยีก่อให้เกิดความรวดเร็วต่อการเข้าไปชม ใช้บริการ และซ้ือสินค้าบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
เทคโนโลยีทําให้สะดวกในการใช้งาน ทําให้สามารถเข้าไปชม ใช้บริการ และซ้ือสินค้าบนเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ และเทคโนโลยีทําให้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด
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ของพรพรรณ ศรีประเสริฐ และคณะ (2551) และผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการตลาด
อิเล็คทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ของวริยาพร ชาตะคุณ (2551)  

 6.4 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 ดังนั้น ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรจะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 
สร้างการยอมรับในสินค้าและบริการ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสินค้าและบริการให้กับลูกค้า และก่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือของสินค้าและบริการ ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2546) และผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องอนาคตของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือการโฆษณาใน
ประเทศไทย ของผุสดี วัฒนสาคร (2551)  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางออนไลน์ 
Factors Influencing Consumer’s Decision to Purchase Online Cosmetics 

 
พันธ์ญาดา ญาณทักษะ1 และ ดร. ชุติมาวดี ทองจีน2 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางออนไลน์ 
รูปแบบการวิจัยเครื่องมือท่ีใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุระหว่าง 18-60 ปี ซ่ึงเป็นนักศึกษาและคนวัยทํางาน จํานวน
ท้ังสิ้น 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติ ตัวแปรตามคือการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ 

ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณท้ังปัจจัยส่วนประสมการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ABSTRACT 
 This study aims to study factors influencing consumer’s decision to purchase online 
cosmetics by using questionnaire to gather information.  The questionnaire was collected for 
the total of 400 consumers of online cosmetics products in Bangkok who are students or 
workers age between 18-60 years old. The statistical analysis included frequency, mean, 
standard deviation, and multiple regression via statistical program.  The independent 
variables were marketing mix, e-commerce, and attitude.  The dependent variable was 
consumer’s decision to purchase online cosmetics. 
 The results showed that marketing mix, e-commerce, and attitude were important 
for the consumers at high level.  From multiple regression, all factors of marketing mix, e-
commerce and attitude influence consumer’s decision to purchase online cosmetics at the 
significant level of 0.05.  

Keywords : Marketing mix, Electronic commerce 
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บทนํา 
 สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันมีการขยายตัวและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วต้อง ตลอดจน
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจการดูแลรักษาร่างกายสุขภาพ โดยเฉพาะด้านความสวยงาม การดูแลรักษา
ผิวพรรณ ซ่ึงค่านิยมสําหรับคนในสังคมปัจจุบันให้ความสําคัญต่อรูปลักษณ์มากกว่าในอดีต ทําให้เครื่องสําอาง
กลายมาเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจําวันสําหรับทุกกลุ่มอายุ นับต้ังแต่กลุ่มวัยรุ่น วัยทํางานตอนต้นไปจนถึงวัย
ทํางานตอนปลาย และไม่ใช่เฉพาะกลุ่มสุภาพสตรีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ในกลุ่มสุภาพบุรุษท่ี
นับวันจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปรุงแต่งท่ีใช้แต่งหน้าหรือบํารุงผิว สิ่งปรุงแต่งสําหรับใช้กับผม สิ่ง
ปรุงแต่งเพ่ืออนามัยในช่องปากและฟัน หรือสิ่งปรุงแต่งท่ีใช้โกนหนวด อาบน้ําและดับกลิ่นตัว (นิตยสารโพสิชัน
นิ่ง, มิถุนายน 2549) ด้วยเหตุนี้ ทําให้เครื่องสําอางได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญ 
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องสําอางต่างให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคมาเป็นอันดับหนึ่ง เครื่องสําอางได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ โดยใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งสัดส่วนของผู้ผลิตเครื่องสําอางออกเป็น อุตสาหกรรมขนาดย่อม 75% ขนาดกลาง 
20% และขนาดใหญ่ 5% มีมูลค่าการขาย ภายในประเทศต่อปี ประมาณ 40,000 ล้านบาท คิดเป็น 40% 
และมูลค่าการส่งออก ประมาณ 60,000 ล้านบาท คิดเป็น 60 % อีกท้ังยังมีห่วงโซ่อุปทาน ท่ีเก่ียวข้องกับ
หลายอุตสาหกรรม อาทิ สมุนไพร เคมี อาหาร สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากแก้ว พลาสติก เป็นต้น (ส่วน
พัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษฯ, 2555)   
  ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกสรรสินค้าต่างๆเองได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึนกว่าในอดีต โดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อทางออนไลน์ต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้อย่างมากในการดําเนินธุรกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว  (แนวหน้า, มิถุนายน 2555) โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตถือเป็น
นวัตกรรมการสื่อสารท่ีเติบโตและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมาก ทําให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาธุรกิจ
เครื่องสําอางค์โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าวิธีอ่ืน การทํา
ธุรกิจเครื่องสําอางในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) กําลังเป็นท่ีได้รับความ
นิยมท้ังในไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการให้บริการลูกค้า และสร้างให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งข้ึน (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2555) ด้วยเหตุนี้ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึง เหตุจูงใจ ทัศนคติท่ีมีผลการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เครื่องสําอางออนไลน์ และผลตอบรับจากผู้ซ้ือสินค้าเครื่องสําอางออนไลน์ จึงทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ เพ่ือให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจเครื่องสําอาง นําผลไปใช้ในการพัฒนา
ธุรกิจเครื่องสําอาง เป็นแนวทางวางแผนการสื่อสารการตลาดและกระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสินค้า และเพ่ิม
โอกาสการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเครื่องสําอางออนไลน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. กําหนดปัญหาในการวิจัย 
2. กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย   
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
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 1.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาด 
รัตนาวดี  ศิริทองถาวร (2548: หน้า 40-43) ได้กล่าวถึงปัจจัยทางการตลาดหรือส่วนประสมทาง

การตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาด ท่ีสามารถควบคุมได้และใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมาย อันจะประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีองค์กรเสนอขายต่อผู้บริโภค เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไป
ด้วย สินค้า การบริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาผู้บริโภค จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลจ่ายสําหรับสิ่งท่ีได้มา ซ่ึงแสดงเป็นมูลค่า (Value) ในรูปของ
เงินตรา ดังนั้น ลักษณะของราคาก็คือ (1) ราคาเป็นมูลค่าของสินค้าและบริการ (2) ราคาเป็นจํานวนเงินและ
สิ่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ฉะนั้น
ราคาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งจึง หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้น 

3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรม ท่ีใช้เพ่ือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์การไปยังตลาด เป็นกิจกรรมท่ีนําผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้าหมายและมีโครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย สถาบันการตลาด (Marketing Institution) การ
จัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และ (หรือ) 
กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายไปยังตลาด ช่องทางการจัดจําหน่ายอาจประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลางท่ี
เก่ียวข้องในช่องทางการจัดจําหน่ายและผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Consumer or Industrial Users) 

3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้าย
ตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม หรืออาจหมายถึง การขนส่งและการเก็บรักษาตัว
สินค้าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจําหน่ายของธุรกิจนั้น การกระจายตัวสินค้าจึง
ประกอบด้วยงานท่ีสําคัญ คือ ทําเลท่ีต้ังคลังสินค้าและการคลังสินค้า การจัดการวัสดุ การควบคุมสินค้า
คงเหลือ การดําเนินงานเก่ียวกับคําสั่งซ้ือ การขนส่ง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายและผู้ซ้ือเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้เพียงหนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือรวมกันตามหลักการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และคู่แข่งขันโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน เครื่องมือในการส่งเสริม ประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงาน 
(Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

2.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) ได้กล่าวถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า การทําธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซ้ือขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์  กล่าวโดยสรุปว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) คือ ระบบท่ีเป็นสื่อกลาง ใน
การสั่งซ้ือสินค้าและบริการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บุคคล องค์กรของรัฐและเอกชน โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงานทางธุรกิจต้ังแต่การนําเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การทําธุรกรรมทางการเงิน และ
ต่อเนื่องไปถึงการบริการหลังการขาย โดยกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
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3.) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
กุลภรณ์ เทพพัตรา (2548) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทัศนคติ ซ่ึงประกอบด้วย 
1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิด (cognitive component) เป็นส่วนท่ีเป็นความเชื่อของ

บุคคลเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ท่ัวไปท้ังสิ่งท่ีชอบและไม่ชอบ 
2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (affective component) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอารมณ์ท่ี

เก่ียวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคล เป็นลักษณะท่ีค่านิยมของแต่ละบุคคล
เป็นตัวเร้าความคิดอีกทอดหนึ่ง 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavior component) เป็นการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ความคิด และความรู้สึก 
  4. กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐาน 
    ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนคติไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ 
 H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนคติส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางออนไลน์ 
5. กําหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นกลุ่มผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางออนไลน์ ท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือกลุ่มนักศึกษาและคนทํางาน ท่ีมีอายุ 18-60 ปี ท่ีมีอํานาจซ้ือเครื่องสําอางค์ออนไลน์ โดย
แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างบริเวณร้านอินเตอร์เน็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ของ4เขตคือบาง
กระปิ ลาดพร้าว คลองเตย และห้วยขวาง จํานวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  
 6. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและ
ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือด้วยค่าครอนแบชอัลฟ่า  
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงก่อนแจกจริง 

7. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซ่ึงในท่ีนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
จากนักศึกษาและคนทํางาน และข้อมูลทุติยภูมิในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  8. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ 
และสําหรับสถิติเชิงอ้างอิงใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ใช้อินเตอร์เน็ตท่ีทํางาน 
ระยะเวลาการใช้อินเตอร์เน็ต มานานมากกว่า 5 ปีข้ึนไป ความถ่ีท่ีใช้อินเตอร์เน็ต 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ เวลาการ
ใช้อินเตอร์เน็ต มากกว่า 3 ชั่วโมง ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอาง 2-3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายต่อการซ้ือเครื่องสําอางโดย
เฉลี่ยต่อครั้ง ตํ่ากว่า 500 บาท และวิธีการชําระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร  

     2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยประสมทางการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนคติ และ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมาก 
 2.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือ เครื่องสําอางมีคุณภาพ 
 2.2 ปัจจัยด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ การลดระยะเวลาในการซ้ือสินค้าไม่ต้องไปถึงร้านค้า ความม่ันใจในเรื่องของความปลอดภัยการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ การท่ีสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกท่ี ทุกเวลาตามท่ีต้องการ ตามลําดับ 
 2.3 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่า ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ราคาของสินค้าถูกกว่าการซ้ือ
จากร้านค้าท่ัวไป ข้ันตอนการสั่งซ้ือสินค้ามีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก สินค้าท่ีจัดส่งอยู่ในสภาพดี ผู้ซ้ือสินค้า
ได้รับสินค้ารวดเร็วตรงตามเวลาท่ีกําหนด ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ตามลําดับ 
 2.4  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางค์ออนไลน์ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
ประชากรท่ีตกเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรกคือ การเพ่ิมความสะดวกและง่ายในการหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางมากข้ึน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์มากข้ึน แสดงผลจากการใช้
เครื่องสําอางก่อนและหลังใช้เป็นท่ีน่าพอใจ การจัดรูปแบบเว็บไซต์สวยงาม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ช่วย
ดึงดูดความสนใจมากข้ึน ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีใช้ทดสอบระดับความสําคัญของตัวแปร พบว่า  
 3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์(R Square)มีค่าเท่ากับ .785 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ออนไลน์ 78.5% ส่วนอีก 21.5% จะเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนท่ีไม่ได้อยู่ในแบบสอบถาม หรืออาจกล่าวได้ว่า
ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถทํานายการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ได้ 78.5% ค่าสัมประสิทธิ์การ
ทํานายท่ีปรับแก้แล้ว(Adjust R Square) มีค่าเท่ากับ .783 แสดงให้เห็นว่า ถ้าตัวแปรด้านปัจจัยส่วนประสม
การตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติมีการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ออนไลน์จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตาม 78.3% ค่ามาตรฐานความความคลาดเคลื่อน(Std. Error of the 
Estimate) แสดงถึงระดับของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม 
อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ .371 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่า Durbin-Watson แสดงถึงค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ เพ่ือทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนจากการกระจายของสหสัมพันธ์ของตัวรบกวน ค่าท่ีได้คือ 
2.035 ซ่ึงมีค่าท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าสหสัมพันธ์ของตัวรบกวนดังกล่าวมีการกระจายเป็นอิสระ ค่า F = 481.868 
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แสดงถึงตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 3.3 ผลการวิเคราะห์ค่า Std. Error of the Estimate แสดงถึงค่าท่ีแสดงระดับของความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดจากการใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม อาจกล่าวได้ว่า การตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางออนไลน์ จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดประมาณ .371 
 3.4 ผลการวิเคราะห์ค่า Beta แสดงให้เห็นว่า ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเท่ากับ .016 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ .651 และทัศนคติ มีค่าเท่ากับ = .272 เม่ือพิจารณาทุกตัวแปรพบว่า 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาจากค่า Sig. จากผลลัพธ์ของโปรแกรมทางสถิติ

สําเร็จรูป มีค่าเท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ .05 ท่ีกําหนด จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับ
สมมุติฐาน H1 คือปัจจัยส่วนประสมการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสําอางออนไลน์ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

5. การวิเคราะห์และอภิปรายผล  
     5.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
ในระดับมาก คือ ยี่ห้อและภาพลักษณ์ของสินค้า ความแปลกใหม่และความทันสมัยของสินค้า คุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้า ความชัดเจนของข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ความสวยงาม
ของรูปลักษณ์และลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้า มีการจดทะเบียนพาณิชย์และใบรับรองสินค้า เช่น มาตรฐาน
อุตสาหกรรม( อย.)  ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพท่ีได้รับจากสินค้า ความหลากหลาย
ของระดับราคาสินค้า  ความหลากหลายของรูปแบบการชําระเงิน ความชัดเจนในการแสดงราคาสินค้า  ความ
สะดวกในการชําระเงิน  ความปลอดภัยในการชําระเงิน การรับประกันหลังการขาย  ความสะดวกในการค้นหา
สินค้าท่ีต้องการยกเว้น การติดตามและบริการหลังการขายสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ จริยาวรรณ ขาว
สุด (2552)  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้าน
การส่งเสริมการขาย ด้านการบริการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย แต่เม่ือพิจารณาปัจจัยด้าน
การตลาด  ซ่ึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ สอดคล้องกับจริยวรรณ  ขาวสุด (2552) ท่ี
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง พบว่า มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ 
  5.2 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง
ออนไลน์ โดยให้ความสําคัญกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญ 3 อันดับแรกคือ การลดระยะเวลาในการซ้ือสินค้าไม่ต้องไปถึงร้านค้า ความม่ันใจ
ในเรื่องของความปลอดภัยการซ้ือสินค้าออนไลน์ การท่ีสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ทุกท่ี ทุกเวลาตามท่ีต้องการ 
การติดต่อสอบถามข้อมูลกับผู้ขายได้ตลอดเวลาทางช่องทางท่ีเปิดรับการสนทนาทางออนไลน์ การได้รับ
คําแนะนํา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสินค้าและบริการจากผู้อ่ืนทางอินเทอร์เน็ต สามารถเลือกซ้ือ
สินค้าจากผู้ประกอบการได้หลากหลาย  สามารถอ่านคําติ-ชมในเว็บบอร์ดของร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวนีย์  ใจมูล.  (2554)ซ่ึง ชําระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ด้านการรักษา



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 352 
 

ความเป็นส่วนตัวคือ การเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับได้ดี เช่น รายชื่อลูกค้า หมายเลขบัตร
เครดิต ท่ีอยู่ ปัจจัยด้านสินค้าคือ สินค้ามีความทันสมัย ปัจจัยด้านราคาคือ ราคาสินค้าถูกกว่าการซ้ือด้วยวิธีอ่ืน 
 5.3 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทัศนคติเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95 ดังนั้นทัศนคติจึงมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางออนไลน์ โดยให้ความสําคัญกับ
ทัศนคติในระดับมาก เม่ือพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ราคาของสินค้าถูกกว่า
การซ้ือจากร้านค้าท่ัวไป ข้ันตอนการสั่งซ้ือสินค้ามีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก สินค้าท่ีจัดส่งอยู่ในสภาพดี ผู้ซ้ือ
สินค้าได้รับสินค้ารวดเร็วตรงตามเวลาท่ีกําหนด ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วริษา นันทิยานนท์ (2551)และ เสาวนีย์  ใจมูล.  (2554)  ซ่ึงอธิบายไว้ว่า ผู้ซ้ือสินค้าท่ีใช้
เครื่องสําอางจะเปิดรับสื่ออิเล็คทรอนิคส์และเห็นว่ามีราคาถูกกว่าการซ้ือโดยวิธีอ่ืน วัตถุประสงค์ในการซ้ือคือ
เพ่ือใช้เองและส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือเองในโอกาสท่ีพบสินค้าถูกใจ  
 
สรุป 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยด้านทัศนคติ ท้ัง 3 
ปัจจัยนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางค์ออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาและคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางค์ออนไลน์มากท่ีสุดคือปัจจัยด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองคํารูปพรรณของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Factors Influenced Decision to Buy Gold Ornaments of People in Bangkok 

 
สายชล อบรองผาด1 และ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน2 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

ทองรูปพรรณของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และแจกกับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือทองคํารูปพรรณ กลุ่มคนวัยทํางานท่ีมีอายุ 23 ปี
ข้ึนไป จํานวน 400 คน สถิติท่ีใช้ท้ังเชิงพรรณนาและอ้างอิงได้แก่ ร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อ ด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ด้านตราสินค้า 
และด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคําในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อด้านปัจจัย
ด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และด้านตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่วนด้านภาพลักษณ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร  

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ตราสินค้า, ภาพลักษณ์, กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง, 
ทองรูปพรรณ 

 
ABSTRACT 

This research aims to explore factors that affected to decision to buy gold ornaments 
in Bangkok.  The researcher provided questionnaires to 400 people in working age which 
used to buy gold ornaments.  The statistical tools that had been implemented were 
descriptive statistic and inferential statistic, including percentage, frequency, mean, standard 
deviation, and regression analysis. 

The result shows that the levels of opinions, affecting to strategy in making 
differentiation trademark, and decision to buy are at the highest level. Regarding the opinion 
in marketing mix and brand image, there are at the high level.   Also, the results found that 
marketing mix, strategy in making differentiation, and trademark had influenced to decision 
to buy gold ornaments of working people in Bangkok in the same direction with the 
significant level of 0.05.  But, brand image had no effect to decision making to buy gold 
ornaments of working people in Bangkok. 
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Keywords: Marketing mix, Trademark, Brand Image, Strategies in making a 
differentiation of gold ornaments. 
 
บทนํา 

ทองคําเป็นโลหะท่ีมีมูลค่า มีราคาสูงเป็นท่ีต้องการของคนมาเป็นเวลานานนับแต่อดีต ท่ีได้มีการค้นหา
แหล่งแร่ทองคําจนมีการล่าอาณานิคมกันเกิดข้ึน เนื่องจากทองคําแสดงถึงความม่ังค่ังของอาณาจักรหรือของ
ประเทศ ในปัจจุบันทองคําก็ยังคงมีความสําคัญในการกําหนดค่าเงินของประเทศต่าง ๆ โดยใช้ทองคําในการ
เป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ  
 การค้าทองคําจึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ทําให้กําลังซ้ือของผู้บริโภคลดลง และความผันผวนของ
ราคาทองคําในช่วงท่ีผ่านมาส่งผลให้ราคาทองคํามีราคาท่ีสูงข้ึนทําให้พฤติกรรมการซ้ือขายทองคํามีการ
เปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามทองคําก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงตํ่าท่ีสุดในการสะสมความม่ังค่ัง 
ประกอบกับความต้องการทองคําของประชาชนมีอยู่ ร้านขายทองจึงเป็นแหล่งท่ีประชาชนจะไปซ้ือทอง ไม่ว่า
จะเป็นทองแท่งหรือทองรูปพรรณ โดยเฉพาะทองรูปพรรณท่ีมีเรื่องของรูปแบบ ลวดลายมากมายให้ผู้บริโภคได้
เลือก ซ่ึงส่วนหนึ่งมีการออกแบบท่ีแตกต่างกันของช่างทองฝีมือดีผู้มีความชํานาญของแต่ละร้านและมีความ
เป็นเอกลักษณ์ทําให้มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีหาซ้ือท่ีไหนไม่ได้ เช่น ประทับตราสัญลักษณ์ของร้านบน
เนื้อทอง ซ่ึงร้านทองในปัจจุบันมีการเปิดร้านอยู่ในย่านชุมชนท่ีมีผู้คนอาศัยเป็นจํานวนมาก หรือเปิดตาม
ห้างสรรพสินค้า โดยแต่ละร้านจะมีรูปแบบการจูงใจแตกต่างกัน บางร้านพนักงานมีเครื่องแบบและผ่านการ
อบรมการขาย ความรู้ในเรื่องทองเป็นอย่างดี มีการส่งเสริมการขายในลักษณะต่าง ๆ เช่น แถมของกํานัล 
มีการจัดช่วงลดค่ากําเหน็จ เป็นต้น 
 จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ภาวะสงคราม ราคาน้ํามันท่ีส่งผลทําให้ราคาทองคําในตลาดโลกมีความ
ผันผวน ทําให้ผู้ประกอบการร้านทองจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด 
เพ่ือรักษาลูกค้าเดิมไว้และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ให้มากข้ึน เพ่ือความสําเร็จในธุรกิจนี้ ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น กลยุทธ์ด้านความแตกต่าง ภาพลักษณ์ 
ตราสินค้า เป็นต้นว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณของผู้บริโภค โดยจะศึกษา
จากกลุ่มคนวัยทํางานซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถในการซ้ือทองคํารูปพรรณ ท้ังนี้ผลการวิจัยท่ีได้สามารถ
นําไปเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการร้านทองเพ่ือไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้า 
ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลประกอบการในภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
การแข่งขันสูงนี้ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 
 1. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู้ซ้ือทองรูปพรรณท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ 
ตราสินค้า และกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของร้านจําหน่ายทองคํารูปพรรณในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร 
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 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างของร้านจําหน่ายทองคํารูปพรรณท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 
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Kenneth E. Boulding (1975) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ เป็นความรู้สึกของคนเราท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ 
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วิธีการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วิธีการสํารวจแบบ สอบถามท่ีสร้าง
ข้ึน ได้ทดลองกับประชากรจํานวน 40 คน ด้วยวิธีครอนแบคอัลฟ่าได้ค่าเท่ากับ 0.948 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 0.7 – 
1.00 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงและความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงปรับปรุง และได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย
ไว้ดังนี้ คือ ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเลือกจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยทํางาน 
อายุ 23 - 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซ่ึงจํานวนนี้ได้จากการคํานวณโดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 
โดยมีตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ภาพลักษณ์ ตราสินค้า ส่วนประสมทาง
การตลาดและกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน และใช้การทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการตรวจสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) มีสมมติฐานดังนี้ 
 H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และกลยุทธ์สร้างความแตกต่างไม่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ภาพลักษณ์ ตราสินค้า และกลยุทธ์สร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
กําหนดกรอบแนวคิด 
   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                    กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวความคิด 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาโท อาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท นิยมซ้ือทองคํา
รูปพรรณท่ีร้านขายทองย่านเยาวราช และนิยมซ้ือสร้อย โดยมีวัตถุ ประสงค์หลักในการซ้ือทองคํารูปพรรณ
ส่วนใหญ่เพ่ือสวมใส่ และตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณให้ตนเอง ซ้ือทองคํารูปพรรณน้ําหนักประมาณ 
1- 2 บาท  

ทางด้านระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด
ได้แก่คุณภาพและมาตรฐานของน้ําหนักทองคํา  ส่วนด้านกลยุทธ์สร้างความแตกต่างพบว่าระดับความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดได้แก่การมีใบรับประกันมาตรฐานของทาง
ร้าน นอกจากนั้นด้านภาพลักษณ์พบ ว่าระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุดได้แก่มีชื่อ เสียงเป็นท่ีโด่งดังและเป็นท่ีรู้จัก ส่วนด้านตราสินค้าพบว่าระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดได้แก่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และ
ด้านการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคําพบว่าระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ข้อท่ีมีระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุดได้แก่ราคาท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ 

 

ภาพลักษณ์ 
      

ตราสินค้า 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 
 การตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํา

รูปพรรณ 
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ผลการวิเคราะห์ 
 
ตารางท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

ปัจจัย B Beta T Sig. 
ภาพลักษณ์ .047 .352 1.006 .315 
ตราสินค้า .119 .189 3.712 .000* 

ส่วนประสมทางการตลาด .204 .188 3.487 .000* 
กลยุทธ์การสร้างความ

แตกต่าง 
.382 .345 6.285 .000* 

R = 0.664, R2 = 0.440, Adjusted R2= 0.435, SEE = 0.373,  
F= 77.736, Sig. of F = 0.000*  

* มีนัยสําคัญในระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.05 
 
จากการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอบแบบพหุคูณพบว่าผลการวิเคราะห์ค่า Beta สามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ภาพลักษณ์ และตราสินค้ามีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ค่า Sig. แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีโปรแกรมคํานวณได้คือ .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว้ 
คือ .05 ดังนั้นทําให้ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ภาพลักษณ์ ตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของ
กลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคต้องการท่ีจะเลือกซ้ือทองคําท่ีมีราคาเหมาะสมและ
ยอมรับได้ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 30,001-40,000 บาท และเลือกท่ีจะซ้ือทองรูปพรรณ
น้ําหนักประมาณ 1- 2 บาท เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้บริโภคจึงเลือกท่ีจะให้ความสําคัญกับร้านท่ีมีจําหน่าย
ทองรูปพรรณท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานของน้ําหนักทองคําเป็นหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546) ท่ีกล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ท้ังสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ 
ซ่ึงต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขาย
ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมา พรนาวากุล (2551) ซ่ึงได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
ผู้บริโภค ในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญได้แก่ปัจจัยด้านสินค้าและบริการคือมีบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์และน้ําหนัก
ทองรูปพรรณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของซ่อนกลิ่น สมอ (2551) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณของลูกค้า : กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ทองรูปพรรณของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการได้แก่การสร้างความเชื่อ ม่ันในเรื่องของคุณภาพ 
และเปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณ ด้านราคา การวางราคาซ้ือขาย แลกเปลี่ยนให้มีความยุติธรรมได้มาตรฐาน  
 ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความเชื่อม่ันในการให้ บริการของร้านทองว่า
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เม่ือซ้ือไปแล้วจะได้สินค้าท่ีดีและมีเปอร์เซ็นต์ทองตามท่ีร้านค้ามีการระบุ หากว่าไม่เป็นไปตามนั้นผู้บริโภคก็
สามารถท่ีจะนําไปเปลี่ยนได้ ดังนั้นหากทางร้านทองมีการให้ใบรับประกันมาตรฐานสินค้าของทางร้านจะทําให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันในการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้านั้นมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2546) ท่ีกล่าวถึงกลยุทธ์สร้างความแตกต่างไว้ว่า บริการหลังการขาย (After - Sales Services) 
เป็นการสร้างความแตกต่าง ด้านการอํานวยความสะดวก และคุณภาพของการบริการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ฐิติมา พรนาวากุล (2551) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภค ในการเลือกใช้บริการ
ร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัญหาด้านสินค้าและบริการ ความสําคัญของ
ปัญหาคือ เปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณต่ํา 
 ด้านตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากตราสินค้าเป็นการยืนยันคุณภาพบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์ ความมีชื่อเสียง
และการยอมรับท่ีสร้างโดยเจ้าของตราสินค้า เพ่ือให้ลูกค้าอุ่นใจในตัวสินค้าและการบริการท่ีแสดงออกถึงระดับ
ท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schultz, D., & Schultz, H. (2004) ท่ีกล่าวถึงตราสินค้ากับประโยชน์
ทางด้านการเงิน พบว่าความแข็งแรงของตราสินค้าช่วยทําให้เกิดปริมาณการขายท่ีดีกว่าการท่ีไม่มีตราสินค้า 
จึงเป็นการเพ่ิมปริมาณการเงินของธุรกิจดีข้ึน ดังนั้นร้านค้าท่ีมีการจําหน่ายทองรูปพรรณท่ีมีตราสินค้าจะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคดีข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวัฒน์ ธรรมรักษา (2553) ท่ีได้ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ท่ีมีผลพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รับรู้ต่อการส่งเสริมการขายของน้ํายาเปลี่ยนสีผมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ํายาเปลี่ยนสี
ผมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านภาพลักษณ์พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์ในเรื่องการมีชื่อเสียงเป็นท่ีโด่งดังและ
เป็นท่ีรู้จัก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรดา ศรีธงชัย (2550) ท่ีศึกษาเรื่องภาพ ลักษณ์ของบริษัทโทเท่ิล แอ็ค
เซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในสายตาของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าการรับรู้ภาพลักษณ์
ท่ีโดดเด่นคือประเด็นชื่อเสียงของบริษัท แต่ผลการทดสอบสมมติฐานกลับพบว่าปัจจัยด้านภาพลักษณ์ไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้อาจเพราะร้าน
ทองเป็นธุรกิจท่ีมีภาพ ลักษณ์ไม่เด่นชัดเจนจนเห็นความแตกต่างของชื่อเสียงของร้านมากนัก แม้ว่าชื่อเสียง
ของร้านบางร้านเป็นท่ีรู้จัก แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจ ร้านค้าต่าง ๆ ต่างก็มีรูปแบบการ
จําหน่ายทองท่ีไม่แตกต่างกันมากมายนัก โดยมีการให้บริการลูกค้าในลักษณะใกล้เคียงกัน ทําให้ผู้บริโภคไม่
เห็นความแตกต่างถึงเอกลักษณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณ 
 
สรุป 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือทองคํารูปพรรณอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95 
ผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
และด้านตราสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ และในด้านภาพลักษณ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ือทองคํารูปพรรณของกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่างๆดังต่อไปนี้ 
    1. ผู้ประกอบการร้านทองควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของทองท่ีมีจําหน่ายในร้าน โดยคํานึงถึง
มาตรฐานของน้ําหนักทองท่ีจําหน่ายโดยอาจจะใช้ป้ายแสดงน้ําหนักให้ผู้บริโภครับทราบ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภค
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ทราบว่าทองท่ีจะซ้ือนั้นมีน้ําหนักทองเท่าใด ทําให้การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคง่ายข้ึน จนทําให้เกิดความ
เชื่อถือในการให้บริการของร้านค้าจนนําไปสู่การซ้ือซํ้าในครั้งต่อไป  
   2. ผู้ประกอบการร้านทองควรสร้างความแตกต่างของการบริการในร้านโดยการให้ใบรับประกัน
มาตรฐานของทางร้านให้กับลูกค้าท่ีมาซ้ือทองท่ีร้าน ซ่ึงจะสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้าท่ีมีจําหน่ายใน
ร้านในความรู้สึกของผู้บริโภคถึงการได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกท่ีจะซ้ือทองท่ีร้านท่ีมีการ
รับประกันสินค้ามากกว่าร้านท่ีไม่มีการรับประกันใดๆ  

3. ผู้ประกอบการร้านทองควรสร้างภาพลักษณ์ของร้านทองให้เป็นท่ีรู้จักและมีชื่อเสียงในการ
ให้บริการเพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกม่ันใจในการเข้าไปใช้บริการมากข้ึน และ
อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือในโอกาสต่อไปได้  

4. ผู้ประกอบการร้านทองควรให้ความสําคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าโดยการจําหน่าย
ทองคําท่ีมีตราสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จัก หรืออาจจะเป็นตราสินค้าของร้านท่ีจําหน่าย ทําให้ผู้บริโภคท่ีซ้ือทองรูปพรรณ
เกิดการจดจําในตราสินค้า หากพบว่าสินค้ามีคุณภาพตามท่ีระบุแล้วจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ันและ
ต้องการท่ีจะเลือกซ้ือทองท่ีมีตราสินค้านั้นอีกในครั้งต่อไปได้  

5. ผู้ประกอบการร้านทองควรมีการจําหน่ายทองรูปพรรณให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก
ท่ีสุด โดยให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณท่ีมีน้ําหนัก 1- 2 บาทให้มาก โดยให้มีความหลากหลายของ
ลวดลายเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ตามความต้องการ  

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบถึงการตัดสินใจใช้บริการร้านทองท่ัวไปกับร้านทองท่ีมีตราสินค้า เยาวราช 
เพ่ือให้ทราบว่ามีผลต่อการเข้าไปใช้บริการหรือตัดสินใจใช้บริการหรือไม่  

2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าท่ีใช้บริการร้านทองในห้างสรรพสินค้ากับลูกค้าท่ีใช้บริการ
ร้านทองอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของการให้บริการท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผู้บริโภค  

3. ควรศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือทองของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึง
แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภค 

4. ควรศึกษาถึงกลยุทธ์สร้างความแตกต่างของร้านทองท่ีมีการแข่งขันกันเพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์ความ
แตกต่างของแต่ละร้านทองและส่งผลต่อการเลือกซ้ือของผู้บริโภค  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี
สํานักปฏิบัติการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ภาคใต้ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการ
ร้านกับความต้ังใจลาออกของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีสํานักปฏิบัติการกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 1 ภาคใต้ (BS) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกระดับ
ในเขตพ้ืนท่ีสํานักปฏิบัติการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ภาคใต้ (BS) จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าท่ี 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD การหาค่าความสัมพันธ์ใช้สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรในการทํานายความต้ังใจ
ลาออกจากงาน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อ
เดือนและตําแหน่งงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานแต่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานด้านระดับการศึกษาข้ันสูงสุดและอายุงานของพนักงานมีผลต่อความต้ังใจลาออก สําหรับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้จัดการร้านด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของ
พนักงาน แต่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้จัดการร้านด้านระดับการศึกษาข้ันสูงสุดมีผลต่อความต้ังใจลาออก
จากงานของพนักงานร้าน สําหรับภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านพบว่า ผู้จัดการร้านมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในระดับสูง มีภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายอยู่ในระดับปานกลาง การวิจัย
ในครั้งนี้ยังพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายของผู้จัดการร้านสามารถ
พยากรณ์ความต้ังใจลาออกได้ร้อยละ 15 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 คําสําคัญ: ภาวะผู้นํา, ความต้ังใจลาออกจากงาน 
 
Abstract 
 This research aims to study relation of manager’s leadership and turnover intention 
of employees in 7-11 (BS Zone). The objectives of this research are study the manager’s 
leadership in 7-11 (BS) and the relationship between manager’s leadership and turnover 
intention of employees in 7-11 (BS). Samples used in this study were 400 employees working 
at 7-11 (BS Zone). The data from questionnaire were analyzed by statistics which were 
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frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses testing by t-test, One-way 
ANOVA, Fisher’s least significant different LSD is used to test the difference. To evaluate the 
relationship by using Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Logistic 
Regression Analysis to determine the influence of the variables in the prediction of intention 
to leave. The results of the study were as follows: Employee personal factors: gender, age, 
marital status, salary and position do not affect but employees had different education and 
years of working affect intention to leave. Personal factors of managers: gender, age, marital 
status and tendure had no relationship with turnover intention of employees. But their of 
the manager of education affects turnover intention of employees. The transformational 
Leadership was at high level, while their transactional leadership and laissez-faire leadership 
were at moderate level. Their transformational leadership and transactional leadership 
could lead to predict that the intention to leave is 15% at the 0.05 significant levels. 
 Keywords: Leadership, Intention to leave 

 
บทนํา 
 ในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขันมากข้ึน ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทําธุรกิจจํานวนสูงข้ึน โดยเน้นการลงทุน
ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศ และท่ีผ่านมารัฐบาลยังมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ มีมาตรการ
สนับสนุนในหลายรูปแบบ อาทิเช่น มาตรการช่วยเหลือการลงทุนด้วยการลดภาษีการนําเข้าเครื่องมือเครื่องใช้ 
ส่งผลให้ธุรกิจข้ามชาติต่างๆ เป็นท่ีนิยมและสามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว และยังปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจ จากเปิดซุปเปอร์มาร์เกต ซุปเปอร์เซนเตอร์ มาเป็นร้านค้าปลีกกันมากข้ึน จากเดิมเป็นห้างใหญ่ท่ี
ใช้พ้ืนท่ีมากมาเป็นห้องแถวขนาดเล็กท่ีใช้พ้ืนท่ีเพียง 3 – 4 ห้อง อีกท้ังยังลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
แรงงานท่ีใช้ก็น้อยกว่าการเปิดเป็นห้างใหญ่ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีต้องการความสะดวกสบายมากกว่าในอดีต ธุรกิจค้าปลีกจึงใช้กลยุทธ์การขยายสาขาเป็นกลยุทธ์
สําคัญในการแข่งขัน เพราะเม่ือสามารถเปิดดําเนินการในทําเลท่ีดีและเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งก็ถือว่าเป็น
การได้เปรียบคู่แข่งในด้านสถานท่ี (place) 
 แนวโน้มการขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีกแต่ละปีมีแนวโน้มการขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจค้าปลีกจึง
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือธุรกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ก็ย่อมมี
การแข่งขันท่ีรุนแรงตามไปด้วย นอกจากกลยุทธ์ด้านการขยายสาขาแล้วยังมีการใช้กลยุทธ์การด้านราคาท่ี
มุ่งเน้นสินค้าราคาถูกกว่าคู่แข่ง แต่การใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอ เพราะใน
ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากต้องการสินค้าราคาถูกแล้วยังต้องการในเรื่องของคุณภาพและการ
บริการ ด้านการบริการ ถ้าธุรกิจสามารถทําให้ลูกค้าประทับใจและพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้า สร้างสรรค์
สิ่งท่ีดีมีคุณค่า มุ่งเห็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไป และบอกต่อกับคนอ่ืนๆ ก็ถือได้ว่าเป็น
การพัฒนาธุรกิจให้การเติบโตอย่างยั่งยืน แต่การท่ีธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ตรงจุดนี้ได้ ธุรกิจจะต้องพ่ึงพา
แรงงานหรือพนักงานระดับล่างในการทํางาน ดังนั้นแรงงานคนจึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้สิ่งเหล่านี้
เกิดข้ึนได้ แต่ปัญหาในภาพรวมของธุรกิจปี 2554 พบว่าพนักงานระดับล่าง มีอัตราการลาออกท่ีสูงมากกว่า
ผู้บริหารระดับสูง เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 8 โดยพนักงานระดับล่างของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก มีอัตราการลาออกสูงท่ีสุด 
เม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศ จากข้อมูลของสมาคมการจัดการงานบุคคลปี 2554 พบว่าอัตราการ
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ลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมค้าปลีก จะมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 29 
เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีพนักงานระดับล่างจํานวนมาก โดยการลาออกของพนักงานส่วนใหญ่มีอายุงาน
ประมาณ 0-3 ปี เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้เม่ือทํางานระยะหนึ่ง พบว่างานท่ีทําไม่เหมาะกับตนเองและเริ่มท่ีจะ
มองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับตนเอง ปัญหาการลาออกของแรงงานในธุรกิจค้าปลีกจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะเม่ือธุรกิจต้องสูญเสียพนักงานท่ีมีความชํานาญ หรือพนักงานท่ีมีความรู้เบ้ืองต้นในงาน อีกท้ังยังต้อง
เสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้มีความรู้ความชํานาญเทียบเท่ากับ
พนักงานเก่าท่ีลาออกไป ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกจึงให้ความสนใจดูแล รักษา และพัฒนากําลังคนในองค์กรกันมาก
ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมอัตราค่าจ้าง การฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน นอกจากการดูแลดังกล่าว
แล้ว บทบาทของหัวหน้างานระดับร้านก็มีส่วนสําคัญในการดูแลพนักงานด้วยเช่นกัน เพราะหัวหน้างานระดับ
ร้านมีความใกล้ชิด ทราบถึงความต้องการและปัญหาของพนักงานมากกว่าผู้บริหารระดับสูง 
 ดังนั้นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานระดับใดก็ตาม จําเป็นต้องมีภาวะผู้นําเพราะภาวะผู้นําเป็น
ปัจจัยข้ันพ้ืนฐานและมีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อความสําเร็จขององค์กร หัวหน้างานท่ีมีภาวะผู้นําจะมี
ความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผู้นํา และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาและ
บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน (Koontz O Donnell & Weihrich, 1994: 121) ตลอดจนการนําองค์กร ให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน (พิชาภพ, 2554: 2) อีกท้ังผู้นํายังต้องมีความสามารถในการจูงใจให้พนักงาน
ทํางาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Lussier, 2010: 385) ผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายของตนกับทีมงานและองค์กร สามารถทําให้ผู้อ่ืนทําตามท่ีตนเองต้องการ ตลอดจนจูงใจให้
คนเหล่านั้นเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ได้ (Kurt, 2002) 

 ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงมีกระบวนการสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีภาวะผู้นําท่ีเหมาะสม รวมถึง
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ท่ีให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําขององค์กรไม่เว้นแม้แต่ผู้นําระดับร้านสาขา 
นั่นก็คือ ผู้จัดการร้าน 7-11 โดยส่งเสริมให้ผู้จัดการร้านมีลักษณะเป็นผู้นําท่ีมีความมุ่งม่ัน มีความรับผิดชอบ 
พัฒนางานในหน้าท่ี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ การทํางานเป็นทีม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพของงาน เพ่ือให้
งานท่ีออกมาบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

 นอกจากความสําเร็จเรื่องงานของภาวะผู้นําแล้ว สิ่งท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและความเชื่อม่ันของ
องค์กร อีกประการหนึ่งก็คือทีมงาน ร้าน 7-11 ก็เช่นกันท่ีเล็งเห็นว่าความสําเร็จขององค์กรมาจากทีมงาน
ระดับร้านท่ีเป็นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีจะนําพาธุรกิจให้เติบโตท้ังผลประกอบการและการขยายสาขา แต่ใน
ปัจจุบัน 7-11 ยังประสบปัญหาพนักงานลาออกในอัตราท่ีสูงกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะพ้ืนท่ี BS ท่ีมีพนักงาน
ลาออกในอัตราท่ีสูงกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ หลายปีติดต่อกัน ซ่ึงสถานการณ์การลาออกของพนักงานไม่เป็นผลดีต่อ
องค์กรแน่นอน 

 โดยท่ัวไปการท่ีพนักงานลาออกจากงานมีปัจจัยมากมายไม่ว่าจะเป็นความไม่พึงพอใจในค่าตอบแทน
ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในงาน ทํางานหนัก ไม่พึงพอใจในองค์กรหรือผู้ร่วมงาน นอกจากสาเหตุดังกล่าวแล้วยังมี
ผลการวิจัยของนักวิชาการไม่น้อยท่ีสะท้อนให้เห็นว่า การลาออกเป็นผลมาจากหัวหน้างานท่ีทําให้พนักงานเกิด
ความเครียดและเบ่ือหน่ายในการทํางาน พนักงานจะแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการทํางานความ
ขัดแย้งประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและตัดสินใจลาออกจากงานในท่ีสุด (Spector, 1997)                        

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน กับความต้ังใจ
ลาออกจากงานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพราะจากการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลของบริษัทพบว่า ยังไม่
มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน จะส่งผลต่อความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานร้านหรือไม่ เพ่ือนําผลผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
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ปรับปรุงและพัฒนาผู้จัดการร้านท่ัวท้ังองค์กรให้มีภาวะผู้นํา สามารถจูงใจ รักษาและพัฒนากําลังคนท่ีเป็น
หัวใจสําคัญของธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7-11 พ้ืนท่ี BS 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านกับความต้ังใจลาออกจากงานของ

พนักงานร้าน 7-11 พ้ืนท่ี BS 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
 องค์กรทุกองค์กรในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจ

ค้าปลีกในประเทศท่ีต้องมีการแข่งขันกับคู่แข่ง ปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ดังนั้นองค์กร
ต้องมีกระบวนการทํางานท่ีมีความยืดหยุ่น ผู้บริหารจําเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นําในองค์กร 
ท้ังนี้เพราะผู้นํามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนผู้ตามให้ร่วมมือทํางานจนบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

 ผู้นําท่ีดีจะต้องเป็นผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการสื่อสาร ทําให้ผู้อ่ืนไว้วางใจ มีพลังและมีอิทธิพลต่อ
กลุ่มบุคคล (Northouse, 2001) นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ แสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมและเอ้ืออาทรแก่ผู้อ่ืน มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนทําตามด้วยความเต็มใจ (Ivancevich 
and Matteson, 2002)  

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นความสามารถของบุคคลในการหลอมความแตกต่างทางด้านความคิดความ
ต้องการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ 
ไม่มีความขัดแย้งเกิดในองค์กรในขณะใดขณะหนึ่ง หรือในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 
 ทฤษฎีภาวะผู้นํา                                  
 ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้นําทฤษฎีความเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership Theories) มาเป็นแนวทางในการศึกษาเพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง มีการ
แข่งขันสูง ผู้นําต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ ในทฤษฎีนี้ Bass พบว่าพฤติกรรมของผู้นําในการนํากลุ่ม ผู้นํา
จะต้องแสดงความเป็นผู้นําท้ัง 2 ลักษณะร่วมกัน คือ ความเป็นผู้นําเชิงเป้าหมายและความเป็นผู้นําเชิงปฏิรูป 
ซ่ึงได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้นําเอง สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 
สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ซ่ึงจะสอดคล้องกับภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7-11 ท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดังนั้นภาวะผู้นําระดับผู้จัดการร้านสาขาของ 7-11 จึงมี
บทบาทสําคัญอย่างมากต่อการดูแลรักษา และพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับในร้านสาขา ให้พนักงานมี
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญในการจูงใจให้พนักงานมีความมุ่งม่ัน มีเป้าหมาย
ในการทํางานร่วมกัน 

 ในปี ค.ศ.1991 Bass และ Avolio ได้พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้นํา
แบบเต็มรูปแบบ (Model of Full Range of Leadership) 

 
 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 365 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 1: ภาพโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรูปแบบ (Model of Full Range of Leadership) 
ท่ีมา: Northouse (2001: 136)  

 
 แนวคิดเก่ียวกับความตั้งใจลาออกจากงาน 
 ความต้ังใจท่ีจะลาออกนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นแนวโน้มในการลาออกของพนักงาน (Ferris และคณะ, 

1996) และเป็นการประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะลาออกจากองค์กรอย่างถาวรในอนาคตอันใกล้ (Vandenberg 
and Nelson, 1999 อ้างอิงใน เปรมจิตร, 2548) ซ่ึงการลาออกของพนักงานนั้นมีท้ังผลดีและผลเสียต่อองค์กร 
ในกรณีท่ีพนักงานทํางานไม่เต็มกําลังความสามารถ ลาออกจากองค์กรไปก็ถือว่าเป็นผลดีกับองค์กร แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพมีความรู้ความชํานาญงาน แล้วพนักงานต้องการลาออกจากงาน องค์กร
ก็จะสูญเสียพนักงานท่ีมีคุณภาพ (Dalton, D. R., D. M. Krackhardt and L. M. Porter., 1981) ท่ีเป็นกําลัง
สําคัญขององค์กรและยังสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่อีกด้วย 

 แนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการลาออก 
 1. แนวทางการศึกษาด้านพฤติกรรม (Behavioral Schools of Thought or Approach) เป็น

การศึกษาท่ีพยายามค้นหาสาเหตุของการลาออก และผลกระทบต่อองค์กร ซ่ึง Lawler III (1983) ได้กล่าวถึง
การลาออกว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน ความไม่พอใจในงาน รวมถึงผู้บังคับ 
บัญชา เพ่ือนร่วมงาน ความม่ันคงขององค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการลาออกของพนักงานได้ 

 2. แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Schools of Thought or Approach) 
เป็นแนวทางการศึกษาท่ีกล่าวถึงภาวะแรงงานท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน หากช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ขาข้ึนมีผลให้อัตราการจ้างงานสูง โอกาสในการเปลี่ยนงานก็จะสูงเช่นกัน 

 3. แนวทางการศึกษาทางด้านปัจจัยท่ีเป็นแรงผลัก (Push actors) เช่น ค่าจ้าง ขนาดองค์กร เป็นต้น 
และปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors) เช่น ตลาดแรงงาน โอกาสก้าวหน้า ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า เป็นต้น 

 อย่างไรก็ดี ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการลาออกในภาพรวมๆ ไว้ว่า
การลาออกของพนักงานระดับท่ัวไปนั้น จะมีเหตุผลของการลาออกจากงานท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
เช่น สุขภาพ ความกดดันทางครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันการลาออกของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ท่ีมีความ

องค์ประกอบภาวะผู้นาํเต็มรูปแบบ 

    ภาวะผู้นํา                    ภาวะผู้นํา                     ภาวะผู้นํา        

การเปล่ียนแปลง             การแลกเปล่ียน             ปล่อยตามสบาย 
 

1.การมอีิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์                 
2.การสร้างแรง
บันดาลใจ                       
3.การกระตุ้นทาง
ปัญญา               
4.การคํานึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล       

1.การให้รางวัลตาม
สถานการณ์          
2.การบริหารแบบ
วางเฉย                
2.1 การบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรกุ          
2.2 การบริหารแบบ
วางเฉยเชิงรับ 

1.ภาวะผู้นาํแบบ
ปล่อยตามสบาย 
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ชํานาญเฉพาะด้าน จะเป็นเหตุผลเก่ียวกับงานและความไม่พอใจในค่าตอบแทนเสียมากกว่า นอกจากนี้ยัง
พบว่าองค์กรท่ีต้ังอยู่ในเมือง มีปัญหาการลาออกจากงานของพนักงานมากกว่าองค์กรท่ีอยู่ต่างจังหวัดและ
พนักงานท่ีมีอายุน้อยจะลาออกมากกว่าพนักงานอายุมาก ในทางกลับกันหากมีการว่างงานสูงจะทําให้อัตรา
การลาออกมีแนวโน้มตํ่าลง (Pigors & Myers, 1973) 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยผลักดันในส่วนของหัวหน้างานระดับผู้จัดการร้าน ท่ีมีผล
ต่อความต้ังใจลาออกจากงาน กล่าวคือหัวหน้างานจะต้องรู้ถึงพฤติกรรมของพนักงาน เพ่ือดึงความสามารถท่ีมี
อยู่ในตัวพนักงาน จูงใจให้พนักงานทํางานให้กับองค์กรด้วยความเต็มใจ และมีความผูกพันต่อองค์กร ก็จะ
สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานลงได้ แต่ในทางกลับกันถ้าหัวหน้างานปฏิบัติในทางตรงกันข้ามก็จะมี
ผลต่ออัตราการลาออกของพนักงานให้เพ่ิมมากข้ึน องค์กรจะต้องสูญเสียท้ังเวลาและค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงาน
ลาออกจากองค์กร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานท่ีปฎิบัติงานในร้าน 7-11 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในร้าน 7-11 ในเขตพ้ืนท่ี BS จํานวนพนักงานท้ังหมด 7,319 คน กําหนดโดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของ Yamane (1973: 727) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีจํานวน 400 คน 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และภาวะผู้นําของหัวหน้างาน

ระดับผู้จัดการร้าน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้จัดการร้านของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 เป็นแบบ 
สอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําสร้างโดย Bass และ Avolio เป็นแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
ใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า (Likert Rating Scale) ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความต้ังใจลาออกจาก
งานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ศึกษาภาวะผู้นําและความต้ังใจลาออกจากงาน จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กําหนด

กรอบแนวคิดของการวิจัยซ่ึงได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน และความต้ังใจลาออก
จากงานของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดประเด็นเนื้อหา ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม 
(Content Validity) ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัด (Reliability) โดยการนําไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Coeffient Alpha) เพ่ือวัดความสอดคล้องของข้อคําถามโดยค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามชุดนี้ท้ังฉบับ
เท่ากับ 0.89  

 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยทําหนังสือแจ้งทางบริษัทเพ่ือ

ขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปยังร้าน 7-11 เพ่ือดําเนินการแจก
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามกลับด้วยตนเองระหว่างเดือน ม.ค - มิ.ย 55 โดยได้รับแบบสอบถามคืนมา
ท้ังหมด 400 ฉบับ และทุกฉบับผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากกว่า 3 ใน 4 ถือว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ 
นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์และสรุปผล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์เพ่ือบรรยายลักษณะข้อมูล โดยใช้
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์ถึง
ลักษณะของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65) อายุมากกว่า 25 ปี 
(ร้อยละ 39.50) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 85.30) ส่วนใหญ่จบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 
42) มีอายุงานมากกว่า 3 ปี (ร้อยละ 31.50) รายได้ต่อเดือนมากกว่า 12,000 บาท(ร้อยละ 34) ตําแหน่งงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.30) 

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดการร้านของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69) 
มีอายุระหว่าง 30 -34 ปี (ร้อยละ 48.50) สถานภาพส่วนใหญ่เป็นโสด (ร้อยละ 50) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ร้อยละ 64.80) อายุงานส่วนใหญ่มากกว่า 5 – 10 ปี (ร้อยละ 54.50) 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน ตามโมเดลภาวะผู้นําเต็มรูปแบบพบว่า ผู้จัดการร้าน
7-11 มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับท่ีสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.04 และมีภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนและ
ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนมีค่าเฉลี่ย 3.62 และ
ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบายมีค่าเฉลี่ย 2.67 ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1: แสดงรูปแบบและระดับภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7-11 
 

ตัวแปร X S.D ระดับ 
ภาวะผู้นํา 
- ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
- ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน 
- ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย 

 
4.04 
3.62 
2.67 

 
0.61 
0.61 
1.17 

 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานพบว่า ความต้ังใจลาออกจากงาน

รวมของพนักงานอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.12 และเม่ือสอบถามถึงในอนาคตพนักงานต้องการลาออก
จากงานท่ีทําอยู่นี้แน่นอน พนักงานมีความต้องการลาออกอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.87 
ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: แสดงระดับความต้ังใจลาออกของพนักงาน 
 

ตัวแปร X S.D ระดับ 
- ความต้ังใจลาออกจากงานรวม 
- ในอนาคตอันใกล้ท่านออกจากงานท่ีทําอยู่นี้แน่นอน 

3.12 
2.87 

1.20 
1.24 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 4. เปรียบเทียบความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานด้านเพศ โดยใช้สถิติ t-test สําหรับตัวแปร

ด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด อายุงาน รายได้ต่อเดือนและตําแหน่งงานใช้ 
One – way ANOVA ในการทดสอบพบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาข้ันสูงสุด กับปัจจัยด้านอายุงานมีผลต่อ
ความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาข้ันสูงสุดพบว่าพนักงานท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุด ระดับปริญญาตรีจะมีความ
ต้ังใจลาออกจากงานมากกว่าพนักงานท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับมัธยมศึกษา 

 ปัจจัยด้านอายุงาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน 3 - 6 เดือน, อายุงานมากกว่า 1 – 3 ปี และอายุงาน
มากกว่า 3 ปี จะมีความต้ังใจลาออกจากงานมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 3 เดือน 

 5. การใช้สถิติ t – test เปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศของผู้จัดการร้าน ท่ีมีผลต่อความต้ังใจลาออกจาก
งานและสถิติ One – way ANOVA เปรียบปัจจัยด้านอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 
อายุงาน ท่ีมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานพบว่า ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผู้จัดการร้าน มีผลต่อความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานร้าน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาข้ันสูงสุดพบว่าผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะส่งผลให้
พนักงานมีความต้ังใจลาออกมากกว่าผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับอาชีวศึกษา มัธยมศึกษาและ
ปริญญาตรี และผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะส่งผลให้พนักงานลาออกมากกว่า ผู้จัดการ
ร้านท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับมัธยมศึกษา 

 6. การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7-11 ในพ้ืนท่ี BS กับความต้ังใจลาออก
จากงานของพนักงานร้าน พบว่าผู้จัดการร้านท่ีมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์ในทางลบ 
กับความต้ังใจลาออกจากงานมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ - 0.15 ผู้จัดการร้านท่ีมีภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยนและ
แบบผู้นําแบบปล่อยตามสบาย จะมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความต้ังใจลาออกจากงานมีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ 0.10 และ 0.41 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7 – 11 กับความต้ังใจลาออกจากงานของ 
     พนักงานร้าน 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา r Sig. 
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน 
ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย 

-0.15 
0.10 
0.41 

0.00** 
0.05* 
0.00** 

**ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 7. วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) เพ่ือทํานายความต้ังใจลาออก

จากงานของพนักงาน 7-11 ในพ้ืนท่ี BS ท่ีเป็นผลมาจากภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน 7-11 จากการวิจัยได้ค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.15 หรือ 15% สามารถอธิบายได้ว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นําแบบปล่อย
ตามสบายของผู้จัดการร้าน 7-11 ส่งผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงาน 15% ส่วนอีก 85% เป็นผล
มาจากตัวแปรหรือปัจจัยด้านอ่ืนๆ  
 
สรุป 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน  
 เพศของพนักงานมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานจากผลการวิจัยพบว่า เพศไม่มีผลต่อความต้ังใจ

ลาออกจากงาน ท้ังนี้เนื่องมาจากพนักงานในองค์กรต่างต้องปฏิบัติตามระเบียบและทิศทางของบริษัท ใน
ปัจจุบันท้ังเพศชายและเพศหญิงก็มีโอกาสก้าวหน้า มีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพศจึงไม่มีผลต่อความต้ังใจ
ลาออกจากงานเพราะท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ีปฏิบัติงาน ในตําแหน่งเดียวกันต่างต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
บริษัทกําหนด ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย ไชยามณีรัตน์, ลักษณบุล สุวรรณกิจ, วิชัย นทีธนสาร 
(2550) ท่ีได้ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการลาออกจากงาน (Turn Over) กรณีศึกษา ท็อปส์ 
ซุปเปอร์มาร์เกตท่ีพบว่าปัจจัยด้านเพศของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน  

 อายุของพนักงานมีผลต่อความต้ังใจลาออก ซ่ึงงานวิจัยของวสันต์ นภาศิริกุลกิจ (2549) ทําการศึกษา
ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเรื่องการลาออกของพนักงานในธุรกิจค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ซ่ึงพบว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อยจะมีความต้ังใจลาออกจากงานมากกว่า 

 แต่ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าอายุของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน สาเหตุท่ีอายุของ
พนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกเนื่องมาจากในธุรกิจค้าปลีก เซเว่นอีเลฟเว่นถือว่าเป็นบริษัทท่ีม่ันคงมี
ชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง อีกท้ังการปรับตําแหน่งของพนักงานก็ไม่คํานึงถึงอายุ
ของพนักงานเม่ือพนักงานมีความรู้ความสามารถ แม้อายุยังน้อยก็สามารถเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้างานได้ 

 สถานภาพสมรสของพนักงาน จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสของพนักงานไม่มีผลต่อความ
ต้ังใจลาออกจากงาน ท้ังนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่พนักงานจะมีสถานภาพโสด
มากกว่า 80% ซ่ึงจะสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันอีกท้ังคนโสดจะไม่มีภาระในการดูแลครอบครัว มุ่งม่ัน
ทํางานเป็นหลักเพ่ือความสําเร็จ และพนักงานท่ีมีคู่สมรสแล้วก็มองว่า 7-11 เป็นบริษัทท่ีม่ันคงจึงไม่คิดจะ
ลาออกเพ่ือไปทํางานกับบริษัทอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ นภาศิริกุลกิจ (2549)  ทําการศึกษาถึง
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขเรื่องการลาออกในธุรกิจค้าปลีกประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีพบว่าสถานภาพการ
สมรสไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน แต่ก็มีงานวิจัยท่ีได้ผลการวิจัยท่ีแตกต่างคือ งานวิจัยของสุวลักษณ์ 
แสนภักดี (2550) ศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของ 7-11 จังหวัดชลบุรี
พบว่า สถานภาพการสมรสของพนักงานต่างกันจะมีความต้ังใจลาออกต่างกัน     

 ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของพนักงานมีผล
ต่อความต้ังใจลาออกจากงาน โดยพนักงานท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี พนักงานจะมีความต้ังใจลาออกจากงาน
มากกว่าระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงพนักงานท่ีจบการศึกษาข้ันสูงสุดระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสหางานใหม่และ
เลือกงานได้มากกว่า อีกท้ังยังสามารถมองหางานท่ีได้รับผลตอบแทนสูง และก้าวหน้ากว่างานท่ีทําในปัจจุบัน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของหัถชัย ปานสวัสด์ิ (2546) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการลาออกของพนักงาน
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พบว่า พนักงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีการลาออกมากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าต่างจาก
งานของวสันต์ นภาศิริกุลกิจ (2549) พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงาน 

 อายุงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า อายุงานของพนักงานมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน     
โดยพนักงานท่ีมีอายุงาน 3 – 6 เดือน, อายุงานมากกว่า 1–3 ปีและอายุงานมากกว่า 3 ปีจะมีความต้ังใจ
ลาออกจากงานมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า 3 เดือน เนื่องมาจากพนักงานท่ีเพ่ิงเข้ามาทํางานยัง
ต้องการหาประสบการณ์ อีกท้ังยังต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม ยังเป็นอะไรท่ีใหม่ท้ังงานและเพ่ือนร่วมงานสร้างความต่ืน
ตาต่ืนใจ จึงไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการลาออกจากงาน ซ่ึงต่างจากพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทํางานแล้ว ค้นพบว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบงานท่ีทํา และเม่ือตนเองมีประสบการณ์การทํางานแล้วก็มี
ทางเลือกสําหรับงานใหม่ๆ ในองค์กรอ่ืนท่ีมีตําแหน่งท่ีสูงกว่าหรือรายได้ดีกว่า แต่ก็มีงานวิจัยท่ีพบว่าพนักงานท่ี
มีอายุงานน้อยจะมีความต้ังใจลาออกจากงานมากกว่า อาทิเช่น งานวิจัยของธวัชชัย บุญเพ่ิมราศรี (2552) 
และงานวิจัยของสาวิตรี จ่วนจุลินทร์พร (2551) ซ่ึงต่างจากงานวิจัยของปถมาภรณ์ บุนนาค (2552) 
ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานพบว่า อายุงาน
ของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออก โดยเห็นว่าอาจเป็นเพราะในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ประกอบการ
ในธุรกิจประเภทเดียวกันเป็นจํานวนมากจึงไม่มีผลต่อการลาออก 

 รายได้ต่อเดือนของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจ
ลาออกจากงาน เนื่องจาก 7-11 มีการจ่ายสวัสดิการ อัตราค่าจ้างมากกว่าท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด อีกท้ังยัง
มีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามตําแหน่งงานอย่างชัดเจน การจ่ายค่าตอบแทนก็จะมีอัตราท่ีใกล้เคียงกันในธุรกิจ
ค้าปลีกอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปถมาภรณ์ บุนนาค (2552) แต่แนวคิดของ Price (1977) เสนอตัว
แบบการลาออกจากงานและกล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็นตัวแปรหลักท่ีมีผลต่อการลาออก โดยมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับความต้ังใจลาออกจากงาน และแนวคิดของ Shikiar & Freudenberg (1982) ท่ีเสนอทฤษฎี
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors Theory) เป็นทฤษฎีท่ีชี้ให้เห็นว่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นปัจจัยภายนอกท่ี
ดึงดูดให้คนลาออกจากงาน ซ่ึงพบว่าปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานแต่
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่ารายได้ต่อเดือนของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกท้ังนี้เพราะในธุรกิจค้าปลีกมี
การจ่ายอัตราค่าจ้างในอัตราท่ีสูงกว่าค่าแรงข้ันตํ่า 

 ตําแหน่งงานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า ตําแหน่งงานของพนักงาน ไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออก
ท้ังนี้เพราะบริษัทได้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ พนักงานมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
ตําแหน่ง การคัดเลือกพนักงานให้มีการปรับตําแหน่ง ใช้เกณฑ์การประเมินตามผลการดําเนินงานของพนักงาน 
ตําแหน่งงานของพนักงานจึงไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงาน ซ่ึงจะสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย 
บุญเพ่ิมศรี (2552) ซ่ึงพบว่า ตําแหน่งงานของพนักงานไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออก เนื่องจากบริษัทมี
แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพทําให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ซ่ึงต่างจากงานวิจัยของหัถชัย ปานสวัสด์ิ 
(2546) พบว่าพนักงานท่ีมีตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดมีการลาออกมากกว่าพนักงานตําแหน่งอ่ืนๆ ซ่ึง
มองว่าพนักงานตําแหน่งนี้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจึงมีโอกาสเลือกงานได้มากกว่าพนักงานในตําแหน่ง
อ่ืนๆ อีกท้ังพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษากําลังเป็นเมืองเศรษฐกิจ มีการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกเป็นจํานวนมาก 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้จัดการร้านมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานร้าน 
 เพศของผู้จัดการร้าน จากการวิจัยพบว่า เพศของผู้จัดการร้านไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกของ
พนักงานร้าน ซ่ึงงานวิจัยท่ีศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานท่ีส่งผลต่อความต้ังใจลาออกของพนักงาน
โดยตรง นั้นมีน้อย ทางผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้างานท่ีส่งผลต่อด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น ความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร ผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย เพ่ือให้งานวิจัย



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 371 
 

ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องคือ งานวิจัยของศรีสกุล สังข์ศรี (2541) ได้ศึกษาลักษณะผู้นําของ
ผู้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า เพศของหัวหน้างานไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 อายุของผู้จัดการร้าน จากการวิจัยพบว่า อายุของผู้จัดการร้านไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออกเพราะ
ผู้จัดการร้านท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ซ่ึงมีวุฒิภาวะ สามารถถ่ายทอดความรู้ 
สอนงานให้กับทีมงาน และเป็นวัยท่ีไม่ห่างจากพนักงานมากนัก จึงมีความเข้าอกเข้าใจทีมงาน 
 สถานภาพสมรสของผู้จัดการร้าน จากการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสของผู้จัดการร้านไม่มีผลต่อ
ความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานร้าน นักวิจัยจะไม่ค่อยทําการศึกษาถึงสถาณภาพสมรสของผู้นํา ท้ังนี้
นักวิจัยส่วนใหญ่ มองว่าผู้นําควรจะมีการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน แต่ผู้วิจัยมองว่า สถานภาพสมรส
ของผู้นําก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจศึกษา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานก็เป็น
สิ่งท่ีแยกกันลําบาก แต่ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า สถานภาพสมรสของผู้นําไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออก
สอดคล้องกับงานวิจัยของปริมปราง พรหมมานพ (2549) ท่ีศึกษาภาวะผู้นํา ความผูกพันต่อองค์การและ
พฤติกรรมการทํางานของหัวหน้างานพบว่า สถานภาพการสมรสของหัวหน้างานไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน 

 ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผู้จัดการร้าน จากการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดของผู้จัดการ
ร้านมีผลต่อความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานร้าน โดยผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
พนักงานจะมีความต้ังใจลาออกมากกว่าผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาระดับอ่ืน ท้ังนี้เนื่องมาจากการทํางานใน
ธุรกิจค้าปลีกระดับปฏิบัติการร้านสาขา จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันท้ังลูกค้าและทีมงานภายในร้านไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการสอนงาน การถ่ายทอดนโยบายข้อมูลข่าวสารต่างๆ บางครั้งอาจจะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลกัน
มากกว่า 1 ครั้ง เพราะปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทํางานตอนต้น ความรู้ความเข้าใจ
ในงานยังมีน้อย ดังนั้นผู้จัดการร้านจึงต้องมีความใกล้ชิด มีการพูดคุยกันบ่อยครั้ง และภาษาท่ีใช้อาจจะต้อง
เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ซ่ึงบางครั้งผู้จัดการร้านท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทคิดว่า การพูดคุยเรื่อง
เดิมๆ เป็นสิ่งท่ีไม่จําเป็น พนักงานจึงขาดการกระตุ้นและดูแลเอาใจใส่ 

 อายุงานของผู้จัดการร้าน จากการวิจัยพบว่า อายุงานของผู้จัดการร้านไม่มีผลต่อความต้ังใจลาออก
จากงานของพนักงานร้าน ท้ังนี้เพราะเม่ือพนักงานมาดํารงตําแหน่งผู้จัดการร้าน ทางบริษัทก็จะมีการจัดการ
ฝึกอบรมให้พนักงานเก่ียวกับงานในตําแหน่ง ไม่ว่าพนักงานจะมีอายุงานเท่าไหร่ ความรู้ความเข้าใจในงานทาง
บริษัทจะมีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานเหมือนกัน 

 3. สมมติฐานท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านกับความต้ังใจลาออกของพนักงาน
จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการร้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้ังใจลาออก
จากงานของพนักงานร้าน โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า  

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา การแลกเปลี่ยนของผู้จัดการร้านมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานและมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่าเช่นกัน สําหรับผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นํา
แบบปล่อยตามสบายของผู้จัดการร้านพบว่า ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานในระดับปานกลาง   

 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านกับความต้ังใจลาออกจากงานของ
พนักงานมีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า ท้ังนี้เนื่องมาจากความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานจะมาจาก
ปัจจัยอ่ืนมากกว่าภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน อาทิเช่น ความพึงพอใจในงาน เพ่ือนร่วมงาน ผลตอบแทนท่ีได้รับ 
ปัจจัยภายนอกองค์กร (Mobley และคณะ, 1979) แต่ภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน ก็มีส่วนสําคัญท่ีจะให้
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พนักงานมีเป้าหมายในการทํางานโดยมองข้ามปัจจัยอ่ืนๆ (Bass and Avolio, 1994) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเบญจพร ถีระรักษ์ (2548) พบว่า ลักษณะความเป็นผู้นําของหัวหน้างาน จะส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
และความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เม่ือพนักงานมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมข้ึน ความ
ต้ังใจลาออกจากงานก็จะลดลงและการวิจัยของจิตราภรณ์ อักษรเลข (2545) ยังพบว่า ภาวะผู้นําของหัวหน้า
งานระดับกลางมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

 ดังนั้นบริษัทควรมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในส่วนของภาวะผู้นํา โดยเฉพาะการดูแลรักษาคน
เพราะผู้จัดการร้านถือว่าเป็นหัวหน้างานระดับต้นท่ีใกล้ชิดกับพนักงานเม่ือพนักงานมีปัญหา ผู้จัดการร้านจะ
ทราบปัญหามากกว่าผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นถ้าบริษัทสามารถส่งเสริมโดยการจัดฝึกอบรมให้ผู้จัดการร้าน
สามารถจัดการ และดูแลพนักงานไม่ให้ลาออก ก็ถือว่าเป็นการรักษาทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีจะเป็นกําลังสําคัญ 
ในการขยายธุรกิจต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
  1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําให้ทราบถึงภาวะผู้นําท่ีเป็นท่ีต้องการของพนักงาน บริษัท
สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากร เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้จัดการร้าน 7-11 เม่ือผู้จัดการร้านเป็นท่ีต้องการของ
พนักงาน การต้ังเป้าหมายในการทํางาน และเป้าหมายของตนเอง เห็นถึงความสําคัญของงาน ส่งเสริม
พนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจุดมุ่งหมายในการทํางานร่วมกัน และมีความรักในองค์กร ส่งผลให้อัตรา
การลาออกของพนักงานลดลง 

 1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบว่า ระดับของภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการ
ร้าน 7-11 ในพ้ืนท่ี BS อยู่ในระดับสูง เป็นภาวะผู้นําท่ีมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาและมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงาน ซ่ึง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะเป็นภาวะผู้นําท่ีเหมาะกับธุรกิจค้าปลีกเพราะธุรกิจค้าปลีกจะต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีโอกาสท่ี
จะพัฒนาภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการร้าน 7-11 ให้มากยิ่งข้ึน โดยนําหลักการและแนวคิดของ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นําให้มีความรู้ ทักษะ และความ
ชํานาญมากข้ึน เพ่ือความก้าวหน้าและรักษาบุคลกรของบริษัทต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป            
  2.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการให้พนักงานท่ียังคงทํางานอยู่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยท่ี

พนักงานไม่ได้ลาออกจากงานจริง การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการสัมภาษณ์พนักงาน (Exit Interview) ท่ีลาออก
จริงว่าปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการลาออกเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง                   

     2.2 จากการวิจัยถึงความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานเพ่ือมุ่งลดอัตราการลาออก ยังมี
ตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจแต่มิได้นํามาศึกษาการวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล 
ต่อความต้ังใจลาออกของพนักงานร่วมกับภาวะผู้นําของผู้จัดการร้าน อาทิเช่น ความเครียด ความเหนื่อยหน่าย 
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร เป็นต้น เพ่ือให้งานวิจัยครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

  2.3 การวิจัยด้านภาวะผู้นําของผู้จัดการร้านครั้งนี้เป็นการให้พนักงานประเมินภาวะผู้นําของ
หัวหน้างาน ซ่ึงการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้หัวหน้างานได้ประเมินภาวะผู้นําของตนเอง เพ่ือท่ีจะได้นํามา
เปรียบเทียบกับการประเมินภาวะผู้นําตามการรับรู้ของพนักงานเพ่ือความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจด้านส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
อายุต้ังแต่ 25 ปีข้ึนไป จํานวน 420 คน นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติสําหรับผลแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-squared test) และ t-test ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากงานวิจัยนี้พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิลทีวีใน
กรุงเทพมหานคร และส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคคลากร กระบวนการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของ
บริษัท ทรูวิชั่นส์ ในกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 
 คําสําคัญ: ลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม, พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ, ส่วนประสมทางการตลาด, 
เคเบิลทีวี 
 
ABSTRACT 
 The Objectives of the current study were (1) to study the social demographics and 
consumer behavior on cable TV watching in Bangkok (2) to study behavior and marketing 
mix factors affecting the choice of cable TV services in Bangkok. The method of data 
collection was questionnaire survey. The sample of this study is limited to the user of the 
True Visions. The study was conducted through the survey with 420 respondents aged over 
25 year living in Bangkok. The statistical techniques used to analyze were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by Chi-squared test and 
t-test at a significance level of 0.05. The results of the current study reveal the major factors 
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to be: (1) gender, (2) age, (3) status and (4) education affect the customer behavior. 
The study also found that marketing mix, for example, product, place, promotion, people, 
process, and physical evidence were related to consumer purchase. 
  Keywords: social demographics, consumer behavior, marketing mix, cable TV 
 
บทนํา 

โทรทัศน์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งท่ีเข้ามามีบทบาทกับการดํารงชีวิตของคนในปัจจุบัน 
มีการถ่ายทอดสาระความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสังคมโลกอย่างกว้างขวาง และรวดเร็วไปยัง
ผู้ชมจํานวนมาก ซ่ึงมีผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขีดความสามารถของการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ ปัจจุบันในประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ปกติท่ีเป็นประเภทโทรทัศน์แบบมีโฆษณาหรือฟรีทีวี (Free 
TV) จะแพร่ภาพออกอากาศในระบบ VHF (Very  High Frequency) ซ่ึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชมรายการ 
สถานีโทรทัศน์ประเภทนี้มีอยู่ด้วยกัน 6 สถานีคือ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท (องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย) สถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยช่อง 11 รวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส (Thai PBS) โดยมีรายการครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ให้กับประชาชนโดยท่ัวไป ซ่ึงยังไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนท่ีจะบริโภครายการท่ีมี
หลากหลายประเภท และความบันเทิงในเวลาท่ีต้องการได้อย่างเสรี (ศกุนตลา ลัคนศิยานนท์, 2539) 
                โทรทัศน์แบบมีโฆษณาหรือฟรีทีวี (Free TV) มีข้อจํากัดในการรับชมด้านสัญญาณภาพ มีการ
โฆษณาค่อนข้างมาก รวมท้ังในแต่ละสถานีมีการจัดผังรายการซํ้ากันในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น รายการละคร
หลังข่าว รายการเกมโชว์ รายการข่าว เป็นต้น จึงทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการรับชมให้กับ
ผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความต้องการชมรายการท่ีมีภาพคมชัด ไม่มีโฆษณาค่ัน และมี
รายการท่ีหลากหลาย ให้เลือกตามความสนใจ เช่นรายการข่าว กีฬา ดนตรี สารคดี และภาพยนตร์
ต่างประเทศ เป็นต้น ความต้องการเหล่านี้เป็นต้นกําเนิดของโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกหรือท่ีเรียกกันอีก
อย่างหนึ่งว่า เคเบิลทีวี  ซ่ึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้นโดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
รับชมรายการ 
                โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนใน
ยุคปัจจุบัน  ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมท่ีมีการต่ืนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ทําให้การบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงสาระบันเทิงต่าง ๆ สามารถทําได้โดยไม่มีข้อจํากัด เช่น การเลือกรับชมรายการท่ีแปลกใหม่แตกต่างไป
จากรายการโทรทัศน์ตามปกติโดยไม่มีโฆษณามาค่ัน หรือมีรายการให้เลือกชมได้มากกว่าท้ังด้านปริมาณและ
คุณภาพในเวลาใดก็ได้ สื่อโทรทัศน์ระบบปกติไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้ จึงเป็นข้อ
ได้เปรียบของกิจการเคเบิลทีวีหรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (สมศักด์ิ เอ่ียมพินิจกุล, 2540) 
 ปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผู้
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระดับประเทศ และกลุ่มผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระดับ
ท้องถ่ิน ซ่ึงการเปิดให้บริการนั้น จะต้องขออนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ลักษณะการให้บริการของเคเบิลทีวีจะแบ่งเป็น
ช่องๆ กล่าวคือช่องข่าวซ่ึงจะนําเสนอข่าวตลอดวัน ช่องกีฬาและการ์ตูนก็จะมีลักษณะคล้ายกัน นอกจากนี้จะมี
ช่องสารคดี ช่องภาพยนตร์ต่างประเทศ ช่องดนตรีและช่องอ่ืนๆอีกมากมาย โดยจัดเป็นผังรายการฉายวนใน
ลักษณะ 24 ชั่วโมง และในบางครั้งจะนํารายการถ่ายทอดสดกีฬาหรือเหตุการณ์สําคัญมานําเสนอ 
การให้บริการเคเบิลทีวีระดับท้องถ่ินจะให้บริการในลักษณะคล้ายกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย คือ จะทํา
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หน้าท่ีเสนอข่าวในท้องถ่ินและบริเวณใกล้เคียง หรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีโดยรอบ 
นอกจากนี้ยังมีช่องสําหรับให้บริการการบันทึกเทปรายการบันเทิงอ่ืนๆ จากสถานีโทรทัศน์แบบไม่เสียค่า
สมาชิกหรือฟรีทีวี (Free TV) และนํากลับมาเสนอฉายซํ้าในโอกาสต่อมา หลักการสําคัญคือเพ่ือให้สมาชิกหรือ
ลูกค้ามีโอกาสรับชมรายการอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีพลาดชมการออกอากาศครั้งแรก ในบางแห่งเคเบิลทีวี
ท้องถ่ินยังทําหน้าท่ีสถานีถ่ายทอดสัญญาณ (Relay Station) ให้กับท้องถ่ินนั้น เพ่ือสามารถรับชมสัญญาณ
โทรทัศน์แบบไม่เสียค่าสมาชิก (Free TV) ได้อย่างชัดเจน เดิมทีพ้ืนท่ีเหล่านี้ไม่อาจรับสัญญาณจากบางช่องได้
หรือมีสัญญาณซ้อนมากจนไม่อาจชมได้ตามปกติ แต่เม่ือผ่านระบบเคเบิลทีวีแล้ว สัญญาณจะกลับมาคมชัดใน
ทุกช่องดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้สมัครสมาชิกหรือลูกค้ามีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือ ต้องการได้รับการติดต้ัง
อุปกรณ์ เพ่ือให้ได้รับสิทธิในการชมโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าสมาชิกหรือฟรีทีวี (Free TV) ได้เท่าเทียมกับพ้ืนท่ี
อ่ืน รวมถึงเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงอย่างครบครัน (จักรภพ 
เพ็ญแข, 2542) 
 กิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทยท่ีถือว่าเป็นทางการ ได้เริ่มข้ึนในปี 2523 โดย IBC (International 
Broadcasting Corporation) เป็นผู้ให้บริการ มีการแพร่ภาพออกอากาศครั้งแรกเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2532 
โดยได้รับสัมปทานดําเนินการเป็นระยะเวลา 20 ปีจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท)  
ในช่วงปี  2536  ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงมาก เพราะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ถึง 3 ราย ได้แก่ ไอบีซี  (IBC) 
ดําเนินการโดยบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง คอร์ปอเรชันหรือไอบีซี  เริ่มให้บริการผ่านระบบ
ดาวเทียม  และอีกหนึ่งผู้ให้บริการซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท สยามบรอดแคสต้ิงแอนด์คอมมิวนิเคชั่น (Siam 
Broadcasting and Communication: SBC)  หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า ไทยสกายทีวี (Thai Sky TV) และ
สุดท้ายคือบริษัท ยูนิเวอร์แซล เคเบิล เน็ตเวอร์คจํากัด (มหาชน) หรือยูทีวี (UTV) เริ่มให้บริการผ่านระบบ
เคเบิล  อีกท้ังยังมีผู้ประกอบการย่อยในภูมิภาคเป็นจํานวนมาก และเม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง และเงินบาทอ่อนค่าลงในปี  พ.ศ. 2540 ไทยสกายได้หยุดดําเนินการลง และเพ่ือความ
อยู่รอด ไอบีซี และ ยูทีวี จึงรวมกิจการกันในวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยรวมเป็นยูบีซี เคเบิลทีวี 
(สายพิณ เจริญสุขพัฒนา, 2546) ปัจจุบันคือ ทรูวิชั่นส์ นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญ่อีก 3 ราย 
ได้แก่ บริษัท โพลี เทเลคอม จํากัด หรือ PSI บริษัท ดีมีวี เซอร์วิส จํากัด หรือ DTV และ บริษัท ไอพีเอ็มทีวี 
จํากัด หรือ IPM  

หากจะพิจารณาถึงการดําเนินกิจการของบริษัททรูวิชั่นส์แล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัททรูวิชั่นส์จะต้อง
แข่งขันท้ังกับโทรทัศน์ระบบปกติซ่ึงได้เปรียบในแง่ของการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับชม อีกท้ังยังต้องแข่งขันกัน
ในกลุ่มของโทรทัศน์บอกรับสมาชิกด้วยกันเอง ดังนั้นกลยุทธ์ในการดําเนินกิจการของบริษัททรูวิชั่นส์จะต้อง
สร้างความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตน 

ในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา 
การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ ประชากรมี
ความหลากหลายหลายเชื้อชาติและศาสนา กิจกรรมของประชากรในกรุงเทพมหานครมีตลอด 24 ชั่วโมง 
ทําให้กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นท่ีนิยมของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดูได้จากภาพท่ี 1 
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รูปท่ี 1: การขยายตัวของกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ท่ีมา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 3 มกราคม 2555 
 
  จากรูปท่ี 1 จะเห็นได้ว่ากิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเติบโตข้ึนเรื่อยๆทุกปีนับจากปี พ.ศ. 
2549 โดยมีอัตราเฉลี่ยของการเติบโตประมาณ 10-12% ต่อปี นอกจากนี้หากเปรียบเทียบอัตราการเติบโตนับ
จากปีพ.ศ. 2549 ถึงปีพ.ศ. 2554 พบว่ามีอัตราการเติบโตถึง 28%  

 
รูปท่ี 2: การเติบโตของธุรกิจทรูวิชั่นส ์
ท่ีมา: รายงานสําหรับนักลงทุน ประจําปี 2550-2555 บริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) 
 

จากรูปท่ี 2 จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาต้ังแต่ ปีพ.ศ.2550 ถึง ปีพ.ศ.2553 ทรูวิชั่นส์มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ใน ปีพ.ศ.2554 ทรูวิชั่นส์มีจํานวนสมาชิกลดลงเล็กน้อยซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการยกเลิกบริการใน
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กลุ่มลูกค้าระดับบน (โดยเฉพาะแพ็กเกจโกลด์) แต่ ณ สิ้นปีพ.ศ 2555 จํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนจาก 1.64 ล้าน
รายเป็น 2.04 ล้านราย เม่ือเทียบกับ ปีพ.ศ.2554 ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนถึง 24% 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีปัจจัยสําคัญหลายประการท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่ีประชากรซ่ึงเป็นผู้บริโภค ในการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ 
จํากัด (มหาชน) เช่น ความต้องการท่ีจะได้รับชมการถ่ายทอดสดรายการสําคัญประเภทต่างๆจากต่างประเทศ 
ความต้องการจะได้รับฟังเสียงภาษาต่างชาติในรายการจากต่างประเทศโดยมีคําบรรยายเป็นภาษาไทยบริเวณ
ด้านล่างของจอโทรทัศน์ หรือการท่ีผู้ชมไม่ต้องการท่ีจะรับชมโฆษณาใดๆในระหว่างช่วงเวลาค่ันรายการ 
จากเหตุผลดังกล่าวทําให้ธุรกิจเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) เจริญเติบโตข้ึนเรื่อยๆ จึงทําให้ผู้
ศึกษาต้องการท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อผู้ใช้บริการในการตัดสินใจใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ 
จํากัด (มหาชน)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครท่ีมีความหนาแน่นของประชากร รวมท้ังมีความ
หลากหลายของคุณลักษณะของประชากรศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีบริษัท 
ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) นําข้อมูลท่ีได้ไปพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมไปถึงบริษัทเคเบิลทีวีอ่ืนๆ 
สามารถนําผลวิจัยไปพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และท่ีสําคัญคือการ
ท่ีจะสามารถรองรับการแข่งขันในอนาคตได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมกับพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการเคเบิลทีวี ใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานงานวิจัย 
    1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิลทีวีของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
    2. การตัดสินใจด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิลทีวี
ในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้
รวบรวมข้อมูล โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้จะกระทําการศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สังคมของผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของ

บริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิลทีวี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานท่ี ด้านการจัดจําหน่าย กระบวนการ บุคคล และลักษณะทางกายภาพ 

ด้านประชากร 
ประชากรสําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) 

ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป มีท้ังหมด 50 เขต แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ตาราง 1  
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ตารางท่ี 1: แสดงกลุ่มการปกครองตามระบบบริหารและการปกครองกรุงเทพมหานคร 
 

กลุ่มเขต ประกอบด้วยสํานักงานเขต (พ้ืนท่ีเขต) 

1.  กลุ่มรัตนโกสิทร์ 
สํานักงานเขต ราชเทวี  บางซ่ือ  พญาไท  ดุสิต   ปทุมวัน  พระนคร  
ป้อมปราบศัตรูพ่าย  สัมพันธวงศ์  บางรัก  ( 9  สํานักงานเขต) 

2. กลุ่มบูรพา 
สํานักงานเขต  บางเขน  สายไหม   ดอนเมือง  หลักสี่   จตุจักร   ลาดพร้าว   
บึงกุ่ม   บางกะปิ  และวังทองหลาง (9  สํานักงานเขต) 

3. กลุ่มศรีนครินทร์ 
สํานักงานเขต  สะพานสูง   สวนหลวง  มีนบุรี  คลองสามวา   
หนองจอก  ลาดกระบัง  ประเวศ  และคันนายาว  ( 8  สํานักงานเขต ) 

4. กลุ่มเจ้าพระยา 
สํานักงานเขต  บางคอแหลม   วัฒนา  ดินแดง  ห้วยขวาง  คลองเตย  บางนา   
พระโขนง  สาธร   และยานนาวา  ( 9 สํานักงานเขต ) 

5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 
สํานักงานเขต บางกอกน้อย  ตลิ่งชัน  บางพลัด  บางกอกใหญ่  ภาษีเจริญ   
หนองแขม  และทวีวัฒนา  ( 7 สํานักงานเขต ) 

6. กลุ่มกรุงธนใต้ 
สํานักงานเขต  บางแค  ธนบุรี  บางขุนเทียน  บางบอน  จอมทอง   
ราษฎร์บุรณะ  ทุ่งครุ  และคลองสาน  (  8 สํานักงานเขต ) 

ท่ีมา : สํานักผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2544 
 

เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช่สูตรการกําหนดขนาดตัวอย่างของ W.G. 
Cochran, 1953 ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 
สูตรคํานวณ 

N =  Z2 p(1-p) 
e2 

เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        P = ค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรท้ังหมด 
        e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
        Z = ระดับความเชื่อม่ันกําหนดไว้ 
 ผู้ศึกษาต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.5 ของประชากรท้ังหมด ณ ระดับความเชื่อม่ัน 
95% และยอมรับค่าคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.5 ขนาดกลุ่มตัวอย่างคํานวณได้ดังนี้ 
แทนค่าสูตร 

n = (1.96)2(0.05)(1-0.05) 
      (0.05)2 
n = 0.9604 
      0.0025 
n = 384.16 
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ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความ
คลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล ผู้ทําการศึกษาจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 36 ตัวอย่าง รวมเป็นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 420 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) 
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ตามการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร แล้วใช้วิธีการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) โดยวิธีการ
จับฉลากในแต่ละกลุ่มการปกครองได้กลุ่มตัวอย่างละ 1 เขต รวมท้ังสิ้น 6 เขต ดังตาราง 2 

 
ตารางท่ี 2: แสดงเขตท่ีสุ่มได้แต่ละกลุ่มการปกครองและสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขต 
 

กลุ่มเขต รายช่ือเขตท่ีสุม่ได ้ จํานวนตัวอย่าง 
กลุ่มวังทองหลาง เขตบางซ่ือ 70 

กลุ่มบูรพา เขตดอนเมือง 70 
กลุ่มศรีนครินทร ์ มีนบุร ี 70 
กลุ่มเจ้าพระยา สาธร 70 

กลุ่มกรุงธนเหนือ บางกอกใหญ่ 70 
กลุ่มกรุงธนใต ้ ธนบุรี 70 

รวม 420 
 

2. ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) ในแต่
ละเขตจากข้ันตอนท่ี 1 โดยกําหนดสัดส่วนท่ีเท่ากันเขตละ 70 คน ดังตาราง 2 

3. ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) โดยเจาะจง
เก็บตัวอย่างเฉพาะผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด(มหาชน) ในเขตต่างๆท่ีสุ่มได้ตาม ข้ันตอนท่ี 
2 โดยการใช้แบบสอบถาม 
 4. ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการเดินเข้าไปเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ โดยสังเกตจานแดงท่ีติดต้ังอยู่บนหลังคาเรือน 

ด้านเวลา 
ใช้ระยะเวลาต้ังแต่ช่วงเดือน มิถุนายน 2555 ถึง กรกฎาคม 2555 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง ลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา
บริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) พบว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 420 คน เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือใช้ของผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท 
ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และค่า
เ บ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 เ ม่ือพิจารณาส่วนประสมการตลาดเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
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ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนใหญ่เลือกใช้แพ็คเกจทรูไลฟ์ ฟรีวิว เหตุผลท่ีเลือกติดเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์คือ ต้องการดูช่องรายการอ่ืนๆ
เพ่ิมเติม ซ่ึงพฤติกรรมการชมเคเบิลทีวีในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์) มากท่ีสุดคือ 4-5 ชม. ต่อวัน มีช่วงเวลาในการชมเคเบิลทีวีมากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 20.00-24.00 
(หัวคํ่าถึงดึก) และประเภทรายการท่ีชมบ่อยคือ รายการประเภทภาพยนตร์  

สมมุติฐานท่ี 1 จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมกับพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิล
ทีวีของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) พบว่า 

เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แพ็คเกจของทรูวิชั่นส์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ 
กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกใช้แพ็คเกจในอันดับท่ี 1 (แพ็คเกจฟรีวิว) และ อันดับท่ี 2 (แพ็คเกจโกลด์) เหมือนกัน 
แต่ในอันดับท่ี 3 นั้นเพศชายและหญิงเลือกแพ็คเกจแตกต่างกัน คือ เพศชายจะเลือกใช้แพ็คเกจแพลทินัม ส่วน
เพศหญิงจะเลือกแพ็คเกจโนวเลจ 

อายุ มีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเกจของทรูวิชั่นส์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ กลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 25-44 ปี เลือกใช้แพ็คเกจฟรีวิว ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างอายุ 45 ปีข้ึนไป จะเลือกแพ็คเกจโกลด์ 

สถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องช่วงเวลาในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 คือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสดกับหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่จะไม่ชมเคเบิลทีวีในช่วง 
04.00-08.00 น. ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสจะชมเคเบิลทีวีในช่วงเวลาดังกล่าว  

ระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมในเรื่องความถ่ีโดยเฉลี่ยในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ในวันหยุด 
(เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีความถ่ีในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ 6-7 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาโทจะมีความถ่ีในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ 4-5 ชั่วโมงต่อวัน 

สมมติฐานท่ี 2 จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการเคเบิลทีวีของ
บริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านบุคคล 
ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท 
ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครในระดับมาก 
 ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีของบริษัท 
ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพ
โสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท ส่วนใหญ่เลือกใช้แพ็คเกจทรูไลฟ์ ฟรีวิว และให้เหตุผลในการเลือกติดเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ คือ ต้องการ
ดูช่องรายการอ่ืนๆเพ่ิมเติมมากท่ีสุด ซ่ึงผลวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีในจังหวัดกระบ่ี  พบว่า สาเหตุท่ีใช้บริการ เพราะสัญญาณ
ฟรีทีวีไม่ชัดเจน และงานวิจัยของ สุนันทา คําภิระปาวงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการติดต้ังเคเบิล
ทีวีของลูกค้าร้านพะเยาเคเบิลทีวีในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจ
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เลือกติดต้ังเคเบิลทีวี เนื่องจากการรับชมโทรทัศน์แบบเดิมไม่มีความคมชัด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในแต่ละ
พ้ืนท่ีมีเหตุจูงใจในการติดต้ังเคเบิลทีวีท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากในพ้ืนท่ีต่างจังหวัดห่างไกลจากตัวเมืองท่ีมีความ
คมชัดของสัญญาณ จึงมีเหตุจูงใจในการติดต้ังเคเบิลทีวีท่ีแตกต่างจากผู้บริโภคท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ ผลวิจัยนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการชมเคเบิลทีวีโดยเฉลี่ย คือ 
4 ชั่วโมงต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเคเบิลทีวีในจังหวัดกระบ่ี และงานวิจัยของ สุนทรี ศิลป์สาคร (2549) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชมโทรทัศน์กับยูบีซีเคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากงานวิจัยนี้พบว่า ช่วงเวลาในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 21.00-22.00 น. 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจับของ สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
เคเบิลทีวีในจังหวัดกระบ่ี และงานวิจัยของ อุมาพร รชตวัฒนกุล (2549) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจสมัครเป็น
สมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก (เคเบิล ที.วี.) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา กรณีศึกษา บริษัท โสภณเคเบิล ที.วี.
พัทยา แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาในการพักผ่อน หลังจากท่ีผู้บริโภคเลิกงานหรือเดินทาง
กลับจากท่ีทํางาน นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า ประเภทรายการท่ีชมบ่อย คือ รายการประเภทภาพยนตร์ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ทิพย์รัตน์ (2547) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชมยูบีซี
เคเบิลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ อุมาพร รชตวัฒนกุล (2549) ศึกษาเรื่อง 
การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก (เคเบิล ที.วี.) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา กรณีศึกษา บริษัท 
โสภณเคเบิล ที.วี.พัทยา ซ่ึงพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกชมรายการประเภทข่าวสาร/สารคดีมากท่ีสุด และ
งานวิจัยของ สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวีในจังหวัด
กระบ่ี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกชมรายการประเภทเพลง ดนตรี คอนเสิร์ต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคใน
แต่ละพ้ืนท่ีมีความชื่นชอบในการชมรายการแต่ละประเภทแตกต่างกัน แต่มีช่วงเวลาและชั่วโมงในการชมต่อ
วันท่ีเหมือนกัน  
 ในการตัดสินใจติดต้ังเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ อุมาพร รชตวัฒนกุล (2549) ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์บอกรับสมาชิก (เคเบิล ที.วี.) ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพัทยา กรณีศึกษา 
บริษัท โสภณเคเบิล ที.วี.พัทยา ท่ีพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ราคา และงานวิจัยของ สุชีน เอ่งฉ้วน (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิลทีวี
ในจังหวัดกระบ่ี ท่ีพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนท่ีมีความต้องการและเหตุผลท่ีแตกต่างกัน จึงให้ความสําคัญกับการตัดสินใจในด้านส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างจะให้ความสําคัญกับความคมชัดของสัญญาณ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ เจริญสุขพัฒนา 
(2546) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อบริการของบริษัท เอสพีเอสเคเบิลทีวี จํากัด ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจะคํานึงถึงตัวผลิตภัณฑ์และสถานท่ีท่ีสะดวกต่อ
การใช้บริการ ก่อนตัดสินใจใช้บริการ 
  
สรุป 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
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2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้แพ็คเกจทรูไลฟ์ ฟรีวิว เหตุผลท่ีเลือกติดเคเบิลทีวีของทรู
วิชั่นส์คือ ต้องการดูช่องรายการอ่ืนๆเพ่ิมเติม ซ่ึงพฤติกรรมการชมเคเบิลทีวีในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และ
วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) มากท่ีสุดคือ 4-5 ชม. ต่อวัน มีช่วงเวลาในการชมเคเบิลทีวีมาก
ท่ีสุดคือ ช่วงเวลา  20.00-24.00 (หัวคํ่าถึงดึก) และประเภทรายการท่ีชมบ่อยคือ รายการประเภทภาพยนตร์ 
 3. เพศและอายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แพ็คเกจของทรูวิชั่นส์ 
 4. สถานภาพมีผลต่อช่วงเวลาในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ 
 5. ระดับการศึกษามีผลต่อความถ่ีในการชมเคเบิลทีวีของทรูวิชั่นส์ในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

6. ส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิล
ทีวีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครในระดับมาก ส่วนด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับปานกลาง 
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บทคัดย่อ 

กรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งและ
กระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆท้ังในและต่างประเทศ แต่จากปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็น
มูลเหตุท่ีสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่งและกระจายสินค้าเป็นอย่างมาก การจราจรเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับต้นทุนด้านการขนส่งและกระจายสินค้าซ่ึงสูงเป็นอันดับหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ท้ังหมด เส้นทาง
ในการขนส่งเป็นผลมาจากการวางผังเมือง ถ้าการวางผังเมืองสนับสนุนสอดคล้องกับระบบโลจิสติกส์ ก็จะทําให้
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันในทิศทางบวก ระบบการไหลของโลจิสติกส์ก็จะลื่นไหล แต่ถ้าระบบท้ังสองไม่
สอดคล้องกัน จะทําให้ความสัมพันธ์ออกมาในเชิงลบ ระบบการไหลของโลจิสติกส์ก็จะสะดุดและเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมาได้ ในบทความนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผังเมืองกับต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง
และกระจายสินค้า โดยใช้เครื่องมือระบบพลวัตร (Dynamic System: DS) และใช้แผนภูมิวงรอบเหตุและผล 
(Causal Loop Diagrams: CLD) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล และทําให้เห็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท่ีเกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังในด้านประชากรศาสตร์, ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, 
การคมนาคมขนส่ง, ด้านสังคมและด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายสําหรับนักผังเมืองและนักโลจิ
สติกส์ ในการออกแบบผังเมืองให้สอดคล้องเก้ือหนุนกับระบบโลจิสติกส์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการลด
ต้นทุนทางโลจิสติกส์ต่อไป 
 คําสําคัญ: ผังเมือง, ระบบพลวัตร, แผนภูมิวงรอบเหตุและผล 
 
ABSTRACT 
 Bangkok is not only the capitol of Thailand, but also the hearth of logistics and 
merchandise distribution to both domestic and overseas markets. However, traffic issue in 
Bangkok is happened to be the most challenge for an efficient transportation. It has also 
become the most impact factor to logistic cost. Transportation effectiveness depends 
heavily on how good the city plan is. If the city plan was well designed to accommodate the 
logistic system, then correlation will be positive and logistic will be very effective. On the 
other hands, a poor city plan design will make the correlation negative, and result in 
effective logistics flows. 
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This report is the study of correlation between “City plan” and “Logistics” by using 
Dynamics System: DS. Casual loop Diagrams: CLD is used in cause & effect analysis. Result of 
the analysis clearly illustrates the correlation among involved factors, including 
demographic, economic growth, transportation, social, and etc. This study definitely provides 
substantial information to help city planner and logistics planner in designing a sound city 
plan which supports effective and low cost logistics. 
 Keywords: Urban planning, Dynamic system, Causal Loop Diagram 
 
บทนํา 

เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ภาพรวมของมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของธุรกิจค้าปลีกท้ังปี 2555 น่าจะขยายตัวอยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 4.8-6.0 
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ท่ีมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2 (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย) ด้วยเหตุ
นี้สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกจะเข้มข้นยิ่งข้ึน มีการแข่งขันกันมากข้ึน เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่ง
การตลาดและกําลังซ้ือของผู้บริโภค กุญแจสําคัญท่ีส่งผลต่อการแข่งขันมากท่ีสุดคือต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ซ่ึง
เป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันท่ีสําคัญ ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แสดงต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะเห็นว่าตัวเลขสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP สูงถึง 
15.2% ในปี 2553 และอยู่ท่ี 14.5% ในปี 2554  

 

 
 
รูปท่ี 1: ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี 2553 
ท่ีมา: เอกสารประกอบการสัมมนารายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2554 โดยนายชาญวิทย์ อมตะ   
       มาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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จากข้อมูลรูปท่ี 1 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า มีมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่งสูงถึง 776.4 พันล้านบาท คิดเป็น 
47.2% ของต้นทุนโลจิสติกส์ท้ังหมด ส่วนต้นทุนด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลังสูงเป็นอับดับสอง มีมูลค่าถึง 
722.5 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 43.9% ของต้นทุนโลจิสติกส์ท้ังหมด จากตัวเลขภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์
แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนการขนส่งสินค้ามีมูลค่าสูงท่ีสุดในบรรดาต้นทุนทางโลจิสติกส์ท้ังหมด การลดต้นทุนด้าน
การขนส่งจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีนักโลจิสติกส์ควรคํานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นมูลเหตุท่ีสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการขนส่ง
และกระจายสินค้าเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดเนื่องจากปริมาณรถยนต์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี จากข้อมูล
จํานวนรถยนต์ ทุกประเภทสะสมท้ังหมดของกรุงเทพฯ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ดังรูปท่ี 2 
มีปริมาณสูงถึง 7,666,663 คัน เม่ือหักจํานวนรถจักรยานยนต์ออกจะเหลือปริมาณรถยนต์สะสมในกรุงเทพฯ
ท้ังหมด 4,779,101 คัน เม่ือเปรียบเทียบกับความยาวถนนของกรุงเทพฯ มีความยาวประมาณ 5,400-5,500 
กิโลเมตร สามารถรองรับปริมาณรถได้ประมาณ 1.2 ล้านคัน โดยคํานวณจากขนาดรถท่ีมีความยาวเฉลี่ย 4.5 
เมตร ซ่ึงเม่ือคํานวณกลับเพ่ือหาความยาวถนนเพ่ือรองรับกับปริมาณรถจํานวนนี้ ต้องการความยาวถนน
ท้ังหมด 21,505 กิโลเมตร จะเห็นได้ว่าถ้ารถทุกคันออกมาวิ่งบนท้องถนนในเวลาเดียวกันจะทําให้เกิดปัญหา
ต่อการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การวางผังเมืองท่ีดีจึงมีส่วนสําคัญกับการจัดการด้านโลจิ
สติกส์เป็นอย่างมาก 
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รูปท่ี 2: จํานวนรถท่ีจดทะเบียนสะสม 
ท่ีมา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผังเมืองกับต้นทุนโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งและ
กระจายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ผังเมือง 
“การผังเมือง” หมายถึง การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 

ในบริเวณเมืองท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท เพ่ือสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมือง 
หรือส่วนของเมืองท่ีได้รับความเสียหายเพ่ือให้มีหรือทําให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเป็น
ระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม
เพ่ือส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม เพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชน์
หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวั ติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือเ พ่ือบํารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

ผังเมืองมีหลายระดับไดัแก่ ผังประเทศ, ผังภาค/ผังอนุภาค, ผังกลุ่มจังหวัด/ผังจังหวัด, ผังอําเภอ, 
ผังเมืองรวม, ผังองค์การบริหารส่วนตําบล, ผังเมืองเฉพาะ, ผังเฉพาะกิจ / ผังพ้ืนทีเฉพาะ โดยในจํานวนนี้มี
เพียง 2 ประเภท ท่ีมีกฎหมายรับรองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 คือ ผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ สําหรับผังประเภทอ่ืน ๆ นั้น มีนโยบายและคําสั่งกระทรวงรองรับการปฏิบัติ ผังเมืองรวมใช้บังคับโดย
กฎกระทรวงมีอายุใช้บังคับ 5ปี และขยายอายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน1 ปี 

โดยหลักการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง มิให้กฎกระทรวงใช้
บังคับผังเมืองรวมมีผลบังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองท่ีดินท่ีได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินมาก่อนท่ีจะมีกฎกระทรวง
ใช้บังคับ และจะใช้ประโยชน์ท่ีดินเช่นนั้นต่อไป ซ่ึงหมายความว่ากฎหมายไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง 

ประเภทของข้อมูลท่ีมีความจําเป็นในงานวางผัง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ทางพ้ืนท่ี ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ระบบโครงข่ายคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ เป็นต้น 
2. ข้อมูลกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะดิน ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน 

เป็นต้น 
3. ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับงานผังเมือง เป็นข้อมูลเฉพาะด้าน และจัดเก็บโดยหน่วยงานเฉพาะท่ี

เก่ียวข้องกับการวางผัง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือท้องถ่ินในระดับเทศบาล เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เก็บภาษี หรืองานวางผังอาคาร หรืองานวางผังบริเวณ เป็นต้น             

2. ต้นทุนโลจิสติกส์ 
โลจิสติกส์หรือลอจิสติกส์ (logistics) เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูลและทรัพยากรอย่างอ่ืน

จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์จะเก่ียวข้องกับการผสมผสาน
ของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่ง
ของห่วงโซ่อุปทานท่ีเพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานท่ี (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยจะประยุกต์วิธีของดีลาเนย์ ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ ดังนี้ (คํานาย 
อภิปรัชญาสกุล, 2551)   
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1. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation cost) เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซ่ึง
ต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ําหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่ง
ท่ีก่อให้เกิดต้นทุนท่ีแตกต่างกัน 

2. ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs) ต้นทุนท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการ
จัดเก็บสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้า การเลือกสถานท่ีตั้ง เช่น โรงงาน คลังสินค้า ซ่ึงจะแปรผันไปตาม
ชนิดและปริมาณของสินค้า 

3. ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง ซ่ึงจะผันแปรไปกับปริมาณของสินค้าคงคลังและทําให้เกิดต้นทุนด้านต่าง ๆ อีก เช่น ต้นทุน
เงินทุน (Capital Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ต้นทุนในการดูแลสินค้าได้แก่ 
ค่าประกันภัย และภาษี ต้นทุนพ้ืนท่ีการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุนด้านสถานท่ีซ่ึงสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า 
ต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ความล้าสมัย การลักขโมย 

4. ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost) เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ 
   4.1 ระดับการให้บริการ (Customer Service Level) เป็นเงินท่ีจ่ายไปเพ่ือสนับสนุนการบริการ

ลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการทําให้คําสั่งซ้ือสมบูรณ์ 
   4.2 ต้นทุนกระบวนการสั่งซ้ือและระบบสารสนเทศ (Order Processing and Information 

Costs) ได้แก่ ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสั่งซ้ือ การกระจายการติดต่อสื่อสาร และการพยากรณ์อุปสงค์ 
             4.3 ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซ่ึงโดยหลักการแล้วจะข้ึนอยู่กับปริมาณสินค้าท่ีจัดซ้ือ
จัดหาและผลิต 

ต้นทุนของการขนส่งจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้(ดร. มณิสรา บารมีชัย, 
นางสาวบุศรินทร์ ศรีสตรียานนท์, 2552) 

1. ลักษณะของเส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง 
2. ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง 
3. อุปกรณ์และมาตรฐาน 
4. ลักษณะของสินค้าและบริการ 
5. สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ

 Mei-Chih Chen, Tong Po Ho and Chiou-Guey Jan(2006) ได้ใช้เครื่องมือระบบพลวัตรใน
การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน กรณีศึกษานโยบายการประเมินค่าอากาศ บริสุทธ์ เมือง 
โดยแสดงสภาวะการเจริญเติบโต การพัฒนาของเมืองไทเปในปัจจุบัน แสดงความสัมพันธ์โดยใช้ CLD และ
แสดงกราฟแนวโน้มการเจริญเติบโตในปี 2050 ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ประชากร(Population), การวางแผน
การใช้พ้ืนท่ีในเมือง(City planning area),ท่ีดินสําหรับการพัฒนาเมือง (Land for city development), 
พ้ืนท่ีสีเขียว (Green land), ปริมาณรถยนต์(Motor vehicle) 
 Charles RAUX (2003) นําเสนองานวิจัยท่ีใช้เครื่องมือระบบพลวัตรแสดงแบบจําลองระบบการเดิน
ทางการเคลื่อนย้ายในเขตเมือง (A Systems dynamics model for the urban travel system) โดยแสดง
แบบจําลองของผลกระทบจากนโยบายการขนส่งมวลชนท้ังในระยะกลางและระยะยาว  
 อัทธ์ พิศาลวานิช (2553) ได้นําเสนองานวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย
และการวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ํามัน เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ของแต่ละธุรกิจของไทย ปี 2549 
โดยเน้น 2 ส่วนสําคัญ คือ ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing Costs) เฉพาะคลังสินค้าสาธารณะ 
และต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) ให้มีความชัดเจนมากข้ึนท้ังในส่วนโครงสร้างการใช้ปัจจัยการ
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ผลิตและได้คํานวณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันดีเซลและ LPG ท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการ
ขนส่งและต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 
 พิชัย สุวรมงคล (2552) ได้จัดทํารายงานการศึกษาเรื่อง ข้อมูลผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางบก
ทางถนน (รถโดยสารประจําทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปีพ.ศ.2550) พบว่าการเดินทางของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครยังมีพฤติกรรมการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากระบบขนส่งมวลชนยังไม่
สมบูรณ์และมีความสะสวกสบายในการเดินทางมากกว่า 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือระบบพลวัตร(Dynamic System: DS) และใช้แผนภูมิวงรอบเหตุ
และผล (Causal Loop Diagrams: CLD) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจําลอง
พลวัตเป็นโปรแกรม Vensim เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Ventana System, inc. ซ่ึงเปิดให้ทดลองใช้ฟรีในรุ่น 
PLE (Personal Learning Edition) การสร้างแบบจําลองนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านโลจิสติกส์และปัจจัยด้านผังเมือง ท้ังยังเป็นการแสดงเหตุและผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรม Vensim แสดงภาพ (Projection) ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้า ช่วงระหว่าง
ปีพ.ศ.2556-2586 ของกรุง เทพมหานคร ท่ีมีการขยายตัว ท้ังในด้านประชากรศาสตร์  เศรษฐกิจ 
การคมนาคมขนส่ง ด้านสังคมและด้านอ่ืนๆ 

แผนภูมิวงรอบเหตุและผลเป็นเครื่องมือท่ีจําเป็นในระบบพลวัตร  ไม่เพียงแต่กําหนดในแบบจําลองเชิง
ปริมาณเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือท่ีมีค่าในการอธิบายและ ทําให้เข้าใจระบบด้วย(ศิรศักย เทพจิต, 2549; 
Coyle, 1979) แผนภูมิวงรอบเหตุและผล เป็นตัวแทนของโครงสร้างการโต้กลับ (Feedback Structure) 
ท่ีประกอบเข้ามาเป็นระบบ มีองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกัน 

ส่วนท่ี 1 ตัวแปร (Variable) ท่ีกําหนดข้ึน 
ส่วนท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เราจะเชื่อมด้วยลูกศร ซ่ึงเรียกว่า Causal Link 
ส่วนท่ี 3 ระหว่างความสัมพันธ์ท่ีปลายลูกศร แทนด้วยเครื่องหมาย (+) หรือ (–) 
ส่วนท่ี 4 เครื่องหมายประจํา Loop ของแต่ละ Loop เป็น Positive Loop หรือ Negative Loop 

(Sterman, 2000) 
แผนภูมิวงรอบเหตุและผล จะทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนได้ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบดังนี้ 
1. วงรอบการป้อนกลับ 1 วงรอบ หรือ มากกว่า ซ่ึงเป็นท้ังกระบวนการเสริมแรงและกระบวนการ

สร้างความสมดุล 
2. ความสัมพันธ์ของเหตุและผลกระทบระหว่างตัวแปรต่างๆ 
3. ความหน่วงของเวลา (Delays) คือ มีปัญหา (input) เข้ามา 
การวาดปัญหาออกมาเป็นแผนภูมิ จะทําให้มองออกว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผล 
S = Same หรือ + (Positive) 
O = Opposite หรือ – (Negative) 
R = Reinforcing Loop วงรอบเสริมแรง 
B = Balancing Loop วงจรปรับสมดุล 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงบวก(Positive Loop) หมายความถึง ถ้าสาเหตุมีค่าเพ่ิมข้ึน 

ผลกระทบก็มีค่าเพ่ิมข้ึนด้วย หากสาเหตุมีค่าลดลง ผลกระทบก็มีค่าลดลงไปด้วย 
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รูปท่ี 3: ข้อมูลท่ีมีความจําเป็นในการวางผังเมืองท้ัง 3 ประเภท 
 
จากรูปท่ี 3 แสดงข้อมูลท่ีจําเป็นในการวางผังเมืองท้ัง 3 ประเภท ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนมากจึงต้องนํา
ระบบพลวัตร (Dynamics system) มาเป็นเครื่องมือทําให้มองเห็นความสัมพันธ์ครอบคลุมท้ังระบบว่ามีอะไร
เก่ียวข้องกันบ้าง การมองปัญหาต่างๆให้อยู่ในรูปของ “ระบบ” ทําให้สามารถเห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย
เหตุและปัจจัยผลท่ีอยู่ภายในระบบว่าอะไรมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันหรือมีอิทธิพลต่อกัน เป็นการสร้างระบบ
คิดแบบวงจรย้อนกลับ (Feedback loop control) เพ่ือให้เห็นภาพองค์รวม (Holistic view) ของวามสัมพันธ์  

 

 
รูปท่ี 4: แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ปัจจัยด้านผังเมืองกับระบบโลจิสติกส์ 
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จากรูปท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยหลายๆด้านของผังเมือง ได้แก่ จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนเมือง เม่ือชุมชนเมืองมีการพัฒนาก็จะมีการกระตุ้น
เศรษฐกิจมากข้ึนและส่งผลในทิศทางบวกกับจํานวนประชากรต่อไป ส่วนในด้านประชากรกับปริมาณการใช้รถ 
เม่ือมีจํานวนประชากรมากข้ึนทําให้มีความต้องการการใช้รถมากข้ึน เม่ือมีปริมาณรถยนต์มากข้ึนจะส่งผลให้
ความหนาแน่นของการคมนาคมขนส่งมีมากข้ึน(สัมพันธ์ในทิศทางบวก) ส่งผลในทิศทางลบกับพ้ืนท่ีถนนท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดและระบบโครงข่ายคมนาคม ส่วนระบบโครงข่ายคมนาคมจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์คือ ถ้าระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งดีจะส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตํ่า และนอกจากนี้ระบบ
โครงข่ายคมนาคมขนส่งยังข้ึนอยู่กับข้อกําหนดด้านผังเมืองอีกด้วย  
ปัจจัยสต็อก(Stock) กับปัจจัยกระแส (Flow)  

ในทุกระบบจะมีปัจจัยสต็อกกับปัจจัยกระแส รูปท่ี 5 และ 6 แสดงโครงสร้างระบบพลวัตแบบง่ายท่ี
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสต็อกกับปัจจัยกระแส ปัจจัยสต็อกแสดงถึงระดับจํานวนหรือปริมาณการ
สะสมของค่าตัวแปรหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ปัจจัยกระแสทําให้ระดับหรือปริมาณนั้นเปลี่ยนไป ในโครงสร้างระบบ
แบบง่ายนี้ ค่ากระแสท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหนึ่งจะกําหนดโดยระดับจํานวนหรือปริมาณในสต็อกท่ีมีอยู่กับอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้น ซ่ึงอาจเป็นค่าคงท่ีหรือพารามิเตอร์ท่ีกําหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรท้ังสองข้อมูลว่าปริมาณสต็อกอยู่ท่ีระดับใดก็จะกําหนดให้ผู้ตัดสินใจต้องเปลี่ยนการดําเนินงานท่ี
จะทําให้ปัจจัยกระแสเปลี่ยนไป 

 

 
 

รูปท่ี 5: ปัจจัยสต็อกกับปัจจัยกระแส 
 

 
 
รูปท่ี 6: แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ของจํานวนรถท่ีใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

 
จากรูปท่ี 6 ปัจจัยสต็อก คือระดับจํานวนหรือปริมาณทางพิเศษเฉลิมมหานคร ณ เวลาหนึ่ง ท่ีมีอยู่

อย่างจํากัด ปัจจัยกระแส คือจํานวนรถท่ีใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะเป็นข้อมูลท่ีส่งผลเป็นวงจร
ย้อนกลับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถของผู้ท่ีมาใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลท่ีคาดว่าจะไดัรับจากงานวิจัยในครั้งนี้ คือการสร้างแบบจําลองแสดงภาพความสัมพันธ์ของของผัง
เมืองท่ีส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ปริมาณรถท่ีเพ่ิมข้ึน การเติบโตของจํานวนประชากร การย้ายถ่ิน 
พ้ืนท่ีอาคาร สิ่งก่อสร้าง พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ ลักษณะภูมิประเทศ ระบบโครงข่ายคมนาคม และข้อกําหนด
ต่างๆด้านผังเมืองเป็นต้น เพ่ือให้เห็นภาพองค์รวม (Holistic view) ของความสัมพันธ์ในการบอกทิศทางของ
ปัญหาและผลของปัจจัยต่างๆในอนาคต ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือนํามาประมวลผลและต่อยอด
ในการทําแบบจําลองโดยใช้เครื่องมือระบบพลวัตรและแผนภูมิวงรอบเหตุและผลต่อไป 
 
สรุป 
 การวิจัยในครั้งนี้จะทําให้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ของปัญหาด้านโลจิสติกส์และผังเมืองท่ีเกิดจาก
การพัฒนาท้ังด้านโครงสร้างเมืองและการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ควบคู่กันไปอย่างไม่หยุดนิ่งเนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆท้ังในและต่างประเทศ ผลท่ีคาด
ว่าจะไดัรับจากงานวิจัยในครั้งนี้ คือการสร้างแบบจําลองแสดงภาพความสัมพันธ์ของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 
30 ปีข้างหน้า ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556-2586 เป็นการสร้างระบบคิดแบบวงจรย้อนกลับ (Feedback loop 
control) แสดงถึงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ท้ังในแนวทางเดียวกันและในทางตรงข้าม เพ่ือช่วย
พัฒนาระบบในการตัดสินใจ (Decision Making Support System) และสร้างนโยบายสําหรับนักผังเมืองและ
นักโลจิสติกส์ ในการออกแบบผังเมืองให้สอดคล้องเก้ือหนุนกับระบบโลจิสติกส์สืบต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
สังคม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคในร้านบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคในร้านบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่ใน
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ประกอบด้วย สถิติวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi- squared test) และ t-test ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 30-40 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมี
สถานภาพโสดระดับการศึกษาอยู่ท่ีปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท พฤติกรรม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการ มีความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 2-3 ครั้งต่อเดือน
ส่วนใหญ่เลือกซ้ือวันจันทร์-วันศุกร์ใช้จ่ายเงินในการเลือกซ้ือหนังสือแต่ละครั้ง 101-200 บาท ใช้เวลาในการ
เลือกซ้ือหนังสือแต่ละครั้ง 15-30 นาทีและส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือด้วยตนเอง ด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการมากท่ีสุดด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 
  คําสําคัญ: ลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม, พฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือ, ส่วนประสมทาง
การตลาด, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
 The purpose of the study were 1) to study and analyze the social demographic 
characteristics, including gender, age, marital status, education, occupation and income that 
affected the customer’s book buying behavior at Book Smile shop located in the hospital in 
Bangkok and 2) to study and analyze the satisfaction with the marketing mix (product, price, 
place, promotion, personnel, service process, physical characteristics) which influenced the 
customer’s book buying behavior at Book Smile shop located in the hospital in Bangkok. The 
population was 400 consumers who were buying book at Book Smile shop located in the 
hospital in Bangkok. The research tool was the questionnaire. The statistical techniques used 
to analyze were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were 
tested buy chi-squared test and t-test at a significance level of 0.05. This study found that 
most respondents were female, age range between 31-40 years, single with bachelor’s 
degree, working in private sector, average income were 10,000-20,000 baht per month. The 
results of this study indicate that most respondents decided to buy book in the category of 
life and leisure, the frequency of purchase were 2-3 times each month and visit the store on 
Monday to Friday. Most of respondents visited the store for about 30 minutes and spent 
101-200 baht each time by themselves. According to customer buying behavior, service 
process was the highest level that influenced the buying behavior. The personnel, physical 
evidence, place, product, price and promotion affected the book buying behavior at the 
high level. 
 Keywords: Social Demographics, Consumer’s Book Buying Behavior, Marketing Mix, 
Satisfaction 
 
บทนํา 
 หนังสือเป็นขุมทรัพย์ความรู้ท่ีสําคัญสําหรับคนทุกเพศทุกวัยมาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตาม 
อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการสื่อข้อมูลต่างๆระหว่างผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง หรือระหว่างคนจากวัฒนธรรมหนึ่งไป
ยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนทําให้เกิดเครื่องมือท่ีใช้ในการสื่อข้อมูล
หลากหลายประเภทนอกเหนือจากหนังสือ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน๊ต เป็นต้น จนบางคนดูเหมือนว่า
สื่อรูปแบบใหม่ๆเหล่านั้นอาจเข้ามาแทนท่ีหนังสือ แต่หนังสือก็ยังสามารถขายได้ในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง
ของสื่อต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ดีหนังสือก็ยังสามารถขายได้ในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงของสื่อต่างๆ ดังกล่าว 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหนังสือใหม่ออกสู่ตลาดเกือบทุกวันและมีหลากหลายประเภทมากข้ึน ซ่ึงส่วนหนึ่งอาจ
เป็นผลมาจากวัฒนธรรม และรสนิยมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงค่านิยมต่างๆ ในช่วงระยะเวลาท่ี
แตกต่างกันทําให้ผู้ซ้ือมีสิทธิในการเลือกซ้ือหนังสือให้ตรงกับความต้องการของตนเองมากข้ึน และแม้ว่า
เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงตกตํ่าหรือซบเซาเพียงใด จํานวนคนอ่านหนังสือก็เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ดังนั้นเม่ือคนยัง
ต้องการอ่านหนังสือ จึงทําให้ธุรกิจร้านหนังสือต่างๆ ยังคงได้รับความนิยมและมีผู้เข้าใช้บริการอยู่เสมอ  

บริษัทหนังสือและสํานักพิมพ์ต่างๆ ยังคงมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึน ร้านหนังสือยังคงมีการขยาย
สาขา ซ่ึงเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกําไรท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือสามารถบริการลูกค้า
ได้อย่างท่ัวถึงมากข้ึน ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ภายใต้การก่อต้ังของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นส่วน
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หนึ่งของธุรกิจร้าน เซเว่นอีเลฟเว่น ได้ขยายร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้อยู่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 
ยกตัวอย่างเช่น ในโรงพยาบาลและในห้าง Tops supermarket ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในการประกอบธุรกิจขายหนังสือ 
ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างท่ัวถึง โดยสามารถแบ่งรูปแบบร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ และ
จํานวนสาขาท่ัวประเทศ ดังนี้  
 
ตารางท่ี1: แสดงรูปแบบร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ และจํานวนสาขาท่ัวประเทศ 
 

รูปแบบร้าน จํานวน (สาขา) 
Book Smile ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 3076 
Book Smile ในห้าง Top supermarket 6 

Book Smile ในโรงพยาบาล 5 
รวม Book Smile  3087 

 
ท่ีมา: ฝ่ายสถิติบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  (2554) 
    

จากการท่ีร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ได้เริ่มขยายสาขาไปเปิดในโรงพยาบาลได้ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลใน
ปัจจุบันไม่ได้เป็นสถานท่ีเพ่ือรักษาผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ในแต่ละโรงพยาบาลมีบริการความสะดวกสบายใน
ด้านอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น มีร้านหนังสือ ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น สถานเสริมความงาม ธนาคาร 
ร้านกาแฟ ร้านขนมปังเบเกอร์รี่ ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายเสื้อผ้า ร้านจําหน่ายรองเท้าเพ่ือสุขภาพ และร้าน
จําหน่ายอาหารเสริม ทําให้ธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆ มุ่งท่ีจะขยายกิจการไปตามโรงพยาบาล เพราะได้รับ
การตอบรับจากผู้บริโภคท่ีเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี 

ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีเปิดในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน ท้ังหมด 5 สาขาได้แก่ 
สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2 สาขาโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ สาขาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ 
สาขาโรงพยาบาลตํารวจ และสาขาโรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยยอดขายรวมสาขาร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่
ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี 1 
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2552 2553 2554
พญาไท2 เกษมราษฎร

สมิติเวช

110,774 บาท

133,305 บาท

135,431 บาท

65,325 บาท

72,459 บาท
72,981 บาท

144,531 บาท

169,857 บาท

185,651 บาท

126,321 บาท

158,330 บาท
150,988 บาท

182,887 บาท

ตํารวจ เจาพระยา

 
 
แผนภาพท่ี1: ยอดขายร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ฝ่ายการตลาดบุ๊คสไมล์ (2554)  
 
 ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการเติบโตของรายได้เพ่ิมข้ึน 
และจํานวนสาขาเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจร้านหนังสือท่ีทวีความรุนแรงข้ึนในปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มการอ่านหนังสือของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาในเรื่อง คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สังคมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือของ
ผู้บริโภคในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความเข้าใจใน
พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจร้านหนังสือในยุคปัจจุบัน 
 โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจ และสามารถนําข้อมูลท่ีได้เป็น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย รวมถึงเป็น
แนวทางในการพิจารณาหาสถานท่ีต้ังร้านค้าท่ีมีความเหมาะสมในการจําหน่ายหนังสือ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นในการศึกษาท่ีกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่
ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 5 สาขา เนื่องจากเป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญของธุรกิจร้าน
หนังสือท่ีตั้งในโรงพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหนังสือในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ใน
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากรและด้านลักษณะทางกายภาพ 
และพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการเลือกซ้ือหนังสือในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคท่ีเข้ามาซ้ือหนังสือในร้านบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ใน

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรกลุ่มตัวอย่างคือจํานวนผู้บริโภคท่ี
เข้ามาซ้ือหนังสือในการคํานวณหาขนาดตัวอย่างท่ีต้องใช้เป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดได้ เนื่องจากไม่
ทราบขนาดของประชากรท่ีเข้ามาซ้ือหนังสือ จึงคํานวณสูตร ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทําการ
สํารวจกรณีไม่ทราบจํานวนประชากร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2553) ดังนั้นในการยอมรับให้ผิดพลาดได้ร้อยละ 5 คือ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95 จํานวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจากการคํานวณมีค่าเท่ากับ 384 ตัวอย่าง แต่ใน
การออกแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอย่างเพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาด ในการ
เก็บข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยทําการสุ่มตัวอย่างดังนี้ โรงพยาบาลพญาไท2 โรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลเจ้าพระยา 
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และโรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. ศึกษาข้อมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน
หนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. การปรับปรุงและดัดแปลงเป็นแบบสอบถามท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้
ในการวิจัย 

3. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้
ข้อคําถามท่ีมีข้อความตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตรวจสอบแก้ไขก่อนนําไปใช้ 

4. หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ด้วยวิธีทดสอบก่อน โดยนําไปทําการทดสอบกับผู้บริโภคท่ี
เลือกซ้ือหนังสือร้านบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเลือกจากกลุ่มตัวอย่างจริงโดย
รวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกครบถ้วนจํานวน 30 ชุด จากนั้นคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ด้วยวิธีการ
คํานวณของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2554) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านหนังสือ 
บุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลพญาไท2 โรงพยาบาลตํารวจ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา โดยใช้มาตร
วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)    
        2. ไปแจกแบบสอบถามท่ีโรงพยาบาลท่ีระบุข้างต้น ให้ผู้เข้ามาใช้บริการร้านหนังสือบุ๊คสไมล์เท่านั้น 
โดยให้ตอบแบบสอบถามตามอัธยาศัย 1 คนแจกแบบสอบถามเพียง 1 ชุด หากตอบแล้วจะไม่ให้ตอบซํ้า   
        3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีเก็บสมบูรณ์โรงพยาบาลละ 80 ชุด ได้จํานวนรวม 400 ชุด 
        4. นําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการแปรความหมายและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

           ค่าสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 เก่ียวกับคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สังคม ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

อนึ่งในการทดสอบในการวิจัยครั้งนี้เน้นพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซ้ือเท่านั้น ใช้ในการทดสอบสมติฐาน
สถิติแบบไคสแควร์ (Chi-Squared test) และสถิติ t-test (One–sample t-test) เนื่องจากเก็บข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มเดียว คือกลุ่มท่ีมาซ้ือหนังสือเท่านั้น 

2. การวิเคราะห์สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมมีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ

เลือกซ้ือหนังสือ ในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร คํานวณโดยใช้ค่าสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-Squared test) 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การทดสอบความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหนังสือ ในร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าสถิติ t – test (One–sample t–test) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.0) มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี (ร้อยละ 40.3) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 49.5) สถานภาพโสด (ร้อยละ 
52.0) มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรี (ร้อยละ52.0) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
(ร้อยละ 37.0) 
 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหนังสือ พบว่าส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการ 
(ร้อยละ 34.4) โดยมีความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 2-3 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 33.5) ส่วนใหญ่เลือกซ้ือวัน
จันทร์-วันศุกร์ (ร้อยละ 53.5) ใช้เวลาในการซ้ือ15-30 นาที (ร้อยละ 51.0) จํานวนเงินท่ีซ้ือหนังสือ101-200 
บาทต่อครั้ง (ร้อยละ 28.0) และส่วนใหญ่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือด้วยตัวเอง (ร้อยละ 76.0) 
 จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการมากท่ีสุด ส่วนด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 ประชากร 

เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

พฤติกรรม  

ประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ *   * * * 
ความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ * *  *   
วันท่ีเลือกซ้ือหนังสือ  * *    
จํานวนท่ีใช้จ่ายในการซ้ือ
หนังสือ 

 * * * * * 

เวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ  *   *  
ผู้มีส่วนร่วมในกาเลือกซ้ือ
หนังสือ 

 *     

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
 จากตารางสรุปผลการวิจัยสามารถแจกแจงตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเพศส่งผลต่อ
ประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือและความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ อายุส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ วันท่ี
เลือกซ้ือหนังสือ จํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือ เวลาในการเลือกซ้ือหนังสือและผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือ
หนังสือ ส่วนอาชีพส่งผลต่อวันท่ีเลือกซ้ือหนังสือและจํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือ ด้านสถานภาพส่งผล
ต่อประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือและจํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือ 
นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ จํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือ
และเวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ สุดท้ายรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือและจํานวนเงิน
ท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือ 
 
ตารางท่ี 3: การทดสอบความพึงพอใจของส่วนผสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้านท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค  
      ในการเลือกซ้ือหนังสือในร้านบุ๊คสไมล์ ท่ีตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนประสมทางการตลาด      Test Value =3.41    แปลผล t Sig. 

            S.D 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.70 0.67 มาก 8.943 0.000* 
ด้านราคา 3.86 0.64 มาก 14.167 0.000* 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.91 0.53 มาก 19.111 0.000* 
ด้านช่องทางจัดจําหน่าย 3.92 0.66 มาก 15.472 0.000* 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.97 0.60 มาก 18.714 0.000* 
ด้านบุคลากร 4.20 0.57 มาก 27.846 0.000* 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.25 0.63 มากท่ีสุด 26.651 0.000* 
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก ซ่ึงด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจเป็นอันดับแรก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ เปิดบริการทุกวัน ได้รับบริการท่ีรวดเร็วทันใจ ความถูกต้องแม่นยําในการคิดราคา ซ่ึงผู้วิจัย
เห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากระบวนการในการให้บริการ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคได้รับความ
สะดวกสบายในด้านต่างๆ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการใหม่ ดังนั้นกระบวนการในการ
ให้บริการ จึงเป็นสิ่งสําคัญขององค์กรท่ีจะทําให้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท ซ่ึงจะทําให้บริษัทมีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป  
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคให้
ความสนใจในการเลือกซ้ือหนังสือเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิง และหนังสือท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือ
เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือหมวดชีวิตและสันทนการการ หนังสือเก่ียวกับสุขภาพ ธรรมะ แม่และเด็ก ซ่ึงทาง
ร้านบุ๊คสไมล์จึงควรจัดสรรหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและด้านส่วนผสมทางการตลาด 
ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านกระบวนการให้บริการ เป็นอย่างยิ่งซ่ึงการเปิดทําการทุกวัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
การเปิดให้บริการทุกวันทําให้ผู้บริโภคท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลซ่ึงเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ของร้านหนังสือ
บุ๊คสไมล์ได้รับความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการได้ทุกวันและได้รับการบริการท่ีรวดเร็วทันใจ รวมถึงความ
ถูกต้องแม่นยําในการคิดราคา ทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ัง
อยู่ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
ประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือจากงานวิจัยนี้พบว่า เพศส่งผลต่อประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ โดยเพศหญิงส่วนใหญ่
เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุดในเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงกว่า (คิดเป็น 35.1%) ในขณะท่ีเพศชาย
ส่วนใหญ่ก็เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุดเช่นเดียวกันแต่ในเปอร์เซ็นต์ท่ีน้อยกว่าเพศหญิง 
(คิดเป็น 33.7%) สถานภาพส่งผลต่อประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ โดยสถานภาพโสด สมรส ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ
หนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุด (คิดเป็น 30.8%, 27.7%) ตามลําดับ ระดับการศึกษาส่งผลต่อ
ประเภทหนังสือท่ีเลือกซ้ือ โดยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปวส./อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุด 
(คิดเป็น25.0%, 19.7%, 31.9%, 39.4%, 38.5%, 33.3%) ตามลําดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อประเภท
หนังสือท่ีเลือกซ้ือ โดยรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท 
30,001 - 40,000 บาท และมากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป (คิดเป็น 25.5%, 28.4%, 42.1%, 51.3%, 31.6%, 
31.0%) ตามลําดับส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุด จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นร้าน
หนังสือในโรงพยาบาล จึงควรคัดเลือกหนังสือนี้ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 
 จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
ความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ เพศส่งผลต่อความถ่ีในการซ้ือหนังสือ โดยเพศชายส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือก
ซ้ือหนังสือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุดในเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงกว่าเพศหญิง (คิดเป็น 29.1%) เพศหญิงส่วนใหญ่มี
ความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุดแต่ในเปอร์เซ็นต์ท่ีน้อยกว่าเพศชาย (คิดเป็น 27.2%) 
อายุส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยอายุต่ํากว่า 20 ปี อายุ 20 - 30 ปี อายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่
มีความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด (คิดเป็น 46.1%, 41.1%, 37.5%) ตามลําดับ 
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สถานภาพส่งผลต่อความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยสถานภาพโสด สถานภาพสมรส สถานภาพหย่า/ร้าง 
สถานภาพหม้าย ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือหนังสือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือนมากท่ีสุด (คิดเป็น 33.2%, 33.5%, 
35.3%, 40.0%) ตามลําดับ ความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่แล้วอยู่ท่ี 
2 - 3 ครั้งต่อเดือน นั่นหมายความว่าผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการร้านหนังสือเกือบทุกสัปดาห์ ดังนั้นการบริหาร
หนังสือของร้านจึงควรมีการหมุนเวียนหนังสือใหม่ทุกสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีเข้ามาในร้านหนังสือแล้วได้ซ้ือ
หนังสือใหม่ๆ อยู่เสมอ  
 จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
วันท่ีเลือกซ้ือหนังสือ พบว่าอายุส่งผลต่อวันท่ีเลือกซ้ือหนังสือ โดยอายุ 20 - 30 ปี อายุ 31 - 40 ปี และอายุ 
41 - 50 ปี ส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือ วันจันทร์ - วันศุกร์ มากท่ีสุด (คิดเป็น 52.8%, 56.7%, 72.9%) 
ตามลําดับ อาชีพส่งผลต่อวันท่ีเลือกซ้ือหนังสือ โดยอาชีพข้าราชการ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว อาชีพบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่เลือกซ้ือหนังสือวันจันทร์ - วันศุกร์ มากท่ีสุด (คิดเป็น 56.3%, 58.3%, 
60.8%, 57.2%) ตามลําดับผู้บริโภคให้ความสนใจเลือกซ้ือหนังสือในวันจันทร์-วันศุกร์ มากท่ีสุดท้ังนี้เป็น
เพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นพนักงานท่ีทํางานในโรงพยาบาล และมาทํางานวันจันทร์-วันศุกร์มากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้นร้านหนังสือในโรงพยาบาลจึงควรจัดพนักงานในการให้บริการให้เพียงพอเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการ
บริการอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
จํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือต่อครั้ง โดยพบว่าอายุตํ่ากว่า 20 ปี อายุ 20 -30 ปี ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินใน
การซ้ือหนังสือ 101 - 200 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 39.3%, 33.3%) ตามลําดับ อายุ 31 - 40 ปี ส่วนใหญ่ใช้
จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 201-300 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 28.9%)  อายุ 41 - 50 ปี ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินใน
การซ้ือหนังสือ ตํ่ากว่า 100 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 28.6%) อาชีพส่งผลต่อจํานวนเงินท่ีซ้ือหนังสือ โดยอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินท่ีซ้ือหนังสือ 101 - 200 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 35.2%) อาชีพ
ข้าราชการส่วนใหญใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 201 - 300 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 46.2%) อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือตํ่ากว่า 100 บาทมาก (คิดเป็น 48.1%) อาชีพธุรกิจส่วนตัว
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 501 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด (คิดเป็น 26.7%) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 101 - 200 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 34.4%) สถานภาพส่งผลต่อจํานวน
เงินท่ีซ้ือหนังสือ โดยสถานภาพโสด สมรส หย่า/ร้าง ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 101 - 200 บาทมาก
ท่ีสุด (คิดเป็น35.5%, 22.4%, 53.8%) ตามลําดับ ระดับการศึกษาส่งผลต่อจํานวนเงินท่ีซ้ือหนังสือ โดยระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือตํ่ากว่า 100 บาทมากท่ีสุด 
(คิดเป็น 100%, 43.5%, 33.3%) ตามลําดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับปวส./
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 101 - 200 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 47.9%) 
ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้จ่ายจํานวนเงินในการซ้ือหนังสือ 201 - 300 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 30.3%) 
ระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่ใช้จ่ายจํานวนเงินในการซ้ือหนังสือ 501 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด (คิดเป็น 45.5%) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อจํานวนเงินท่ีซ้ือหนังสือ โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินท่ีซ้ือหนังสือตํ่ากว่า 100 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 41.2%)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 101 
- 200 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 34.9%, 26.7%) ตามลําดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ส่วน
ใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 201-300 บาทมากท่ีสุด (คิดเป็น 34.9%) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,00 -
50,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซ้ือหนังสือ 501 บาทข้ึนไป
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มากท่ีสุด (คิดเป็น 53.8%, 100.0%) ตามลําดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจํานวนเงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือแต่ละ
ครั้งในด้านอายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เลือกซ้ือหนังสือในหมวดเดียวกันแต่
ราคาแตกต่างกัน เช่นหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการผู้บริโภคให้ความสนใจซ้ือต้ังแต่หนังสือราคาถูกไปจนถึง
หนังสือราคาแพง เพราะฉะนั้นร้านหนังสือในโรงพยาบาลจึงควรมีความหลากหลายของหนังสือ และมีหลาย
ช่วงราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกซ้ือตามความต้องการ 

จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
เวลาในการซ้ือหนังสือต่อครั้ง พบว่าอายุส่งผลต่อเวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยอายุ 20 - 30 ปี อายุ 31 - 40 
ปี อายุ 41 - 50 ปีและอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ 15 - 30 นาทีมากท่ีสุด (คิด
เป็น 55.1%, 44.7%, 60.8%, 57.1%) ตามลําดับ ระดับการศึกษาส่งผลต่อเวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ โดย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเลือกซ้ือหนังสือ 15 - 30 นาทีมากท่ีสุด (คิดเป็น 51.9%, 45.3%, 
67.7%, 53.4%) ตามลําดับ ดังนั้นผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ คือ เวลา 15 - 30 นาที 
ร้านหนังสือในโรงพยาบาลจึงควรมีการจัดเรียงหนังสือใหม่หนังสือขายดีให้โดดเด่นสะดุดตาผู้บริโภค เพ่ือให้
ผู้บริโภคท่ีต้องการหนังสือหาหนังสือใด้ง่าย นอกจากนั้นพนักงานในร้านต้องมีความรู้ในตัวหนังสือเป็นอย่างดี 
และพนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีการแนะนําเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือใหม่หนังสือ
ขายดีประจําสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการบริการท่ีประทับใจในการเลือกซ้ือหนังสือในร้านหนังสือท่ีอยู่ใน
โรงพยาบาล 
 จากงานวิจัยนี้สรุปผลการทดสอบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในด้าน
ผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือหนังสือ โดยพบว่าอายุส่งผลต่อผู้มีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยอายุตํ่ากว่า 20 ปี 
อายุ 20 - 30 ปี อายุ 31 - 40 ปี อายุ 41 - 50 ปี อายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือด้วย
ตนเอง (คิดเป็น 58.3%, 74.0%, 79.5%, 75.7%, 85.7%) ตามลําดับ ผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วตัดสินใจซ้ือ
หนังสือด้วยตัวเอง เพราะว่าหนังสือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตัดสินใจซ้ือได้ด้วยตัวเอง โดยผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ
หนังสือจากหมวดหนังสือท่ีชอบ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องน่าสนใจ ถึงแม้หนังสือบางเล่มจะมีโปรโมชั่นลดราคาหรือมี
สินค้าแถม พนักงานมีการแนะนําสินค้าเชิญชวนให้ซ้ือหนังสือท่ีกําลังอยู่ในกระแสแต่ถ้าไม่ใช้หนังสือท่ีผู้บริโภค
ให้ความสนใจผู้บริโภคก็จะไม่ซ้ือ เพราะผู้บริโภคท่ีชอบอ่านหนังสือจะตัดสินใจซ้ือหนังสือด้วยตัวเองเท่านั้น 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
หนังสือ ดังนี้ 

เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
ด้านเพศและด้านอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือ ซ่ึงผลงานท่ีสนับสนุนผลดังกล่าว ได้แก่ 

ปรินทร ชูเชิดกิจวัฒนา (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการซ้ือหนังสือร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติการซ้ือหนังสือแต่ละประเภทอยู่ในระดับปานกลาง 
และส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20 -30 ปี และมีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับผลงานของ จารุภา เกตุราทร (2542) ได้ศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมาซ้ือหนังสือท่ีแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี และมีระดับการศึกษาส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีผู้บริโภคเลือกเป็นลูกค้าประจําของห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง
คือ สินค้ามีราคาถูก และความสะดวกในการเดินทาง ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีผู้บริโภคชอบมากท่ีสุด คือ 
การลดราคา 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 407 
 

อาชีพ สถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านอาชีพสถานภาพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติการเลือกซ้ือหนังสือ ซ่ึงผลงานท่ีสนับสนุน

ดังกล่าวได้แก่ ปรินทร ชูเชิดกิจวัฒนา (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการซ้ือหนังสือร้านหนังสือ 
ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติการซ้ือหนังสือแต่ละประเภทอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท และสอดคล้องกับ จารุภา เกตุราทร (2542) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคท่ีซ้ือหนังสือท่ีแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษา 
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีผู้บริโภคเลือกเป็นลูกค้าประจําของห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่ง
หนึ่งคือ สินค้ามีราคาถูก และความสะดวกในการเดินทาง ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีผู้บริโภคชอบมาก
ท่ีสุด คือ การลดราคา 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือหนังสือ ดังนี้ 

ด้านราคา 
ด้านราคา เป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีได้รับความสนใจในการเลือกซ้ือหนังสือ ซ่ึงจากผลการศึกษา พบว่า 

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือ คือ ราคา ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของ พรเพ็ญ รุจิโพธิ์ 
(2550) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือจากร้านจําหน่ายหนังสือในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือหนังสือ คือ ราคา และปัญหาของผู้ใช้บริการ
ร้านจําหน่ายหนังสือ คือหาหนังสือท่ีต้องการไม่พบ หนังสือมีราคาสูงเกินความเหมาะสมและหนังสือท่ีต้องการ
หมดจากสต๊อกของร้านและสอดคล้องกับผลงานของ ปพิชญา วัชรวิชานันท์ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าปัจจัยด้านราคามีความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 
จากผลงานการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือหนังสือ พบว่าผู้ประกอบการให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของ ตุลย์ ชโลธรรังสี (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาด
ท่ีมีผลต่อการซ้ือหนังสือ พบว่า ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อระดับความสําคัญในการซ้ือหนังสือจากร้านหนังสือ
ประเภทเชนสโตร์ โดยปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ 
ณัฐพล เลิศวิภาภัทร (2546) ได้ศึกษาเรื่องการดําเนินงานของร้านหนังสือเช่าในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
โดยผู้ประกอบการให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจําหน่าย มากท่ีสุด  

ด้านบุคลากร 
จากผลงานการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือหนังสือด้านบุคลากร พบว่าผู้ประกอบการควรมีความหลากหลายของการให้บริการโดยการคัดเลือก
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ เกล็ดดาว ดังชัยภูมิ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจร้านหนังสือในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า แนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ร้านหนังสือ คือ ควรมีความหลากหลายของการให้บริการ ควรมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับแวดวง
หนังสือ พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และรักษาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพไว้ด้วยค่าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม  
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ผู้วิจัยเห็นว่าการประกอบการร้านหนังสือ ผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และควรมีความหลากหลายของ
การให้บริการ ควรมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกับหนังสือ พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และออกแบบร้านให้มีความเหมาะสมกับสถานท่ี เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าร้านหนังสือมากข้ึน 

 
สรุป 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ท่ีระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท 
 หนังสือท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือมากท่ีสุด คือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการ จากงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกซ้ือหนังสือหมวดชีวิตและสันทนาการมากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้นร้านหนังสือในโรงพยาบาล จึงควรคัดเลือกหนังสือนี้ให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉลี่ยมีความถ่ีในการซ้ือหนังสือ 2-3 ครั้งต่อเดือน จากค่าความถ่ีในการเลือกซ้ือ
หนังสือของผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแสดงให้
เห็นว่าผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการเกือบทุกสัปดาห์ ดังนั้นการบริหารหนังสือของร้านจึงควรมีการหมุนเวียน
หนังสือใหม่ทุกสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีเข้ามาในร้านหนังสือแล้วได้ซ้ือหนังสือใหม่ๆอยู่เสมอ ท้ังนี้ยังพบอีกว่า
ส่วนใหญ่ผู้บริโภคให้ความสนใจเลือกซ้ือหนังสือในวันจันทร์-วันศุกร์ มากท่ีสุดท้ังนี้เป็นเพราะว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานท่ีทํางานในโรงพยาบาล และมาทํางานวันจันทร์-วันศุกร์มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นร้านหนังสือใน
โรงพยาบาลจึงควรจัดพนักงานในการให้บริการให้เพียงพอเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและ
ท่ัวถึงโดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือประมาณ 15-30 นาที ร้านหนังสือในโรงพยาบาลจึงควรมี
การจัดเรียงหนังสือใหม่หนังสือขายดีให้โดดเด่นสะดุดตาผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ีต้องการหนังสือหาหนังสือ
ใด้ง่าย นอกจากนั้นพนักงานในร้านต้องมีความรู้ในตัวหนังสือเป็นอย่างดี และพนักงานมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ มีการแนะนําเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือใหม่หนังสือขายดีประจําสัปดาห์เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้รับการบริการท่ีประทับใจในการเลือกซ้ือหนังสือในร้านหนังสือท่ีอยู่ในโรงพยาบาล  

จํานวนเงินท่ีผู้บริโภคใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือเฉลี่ย 101-200 บาทต่อครั้ง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจํานวน
เงินท่ีใช้จ่ายในการซ้ือหนังสือแต่ละครั้งเม่ือเทียบกับอายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่าผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือในหมวดเดียวกันแต่ราคาแตกต่างกัน เช่นหนังสือหมวดชีวิตและสันทนา
การผู้บริโภคให้ความสนใจซ้ือต้ังแต่หนังสือราคาถูกไปจนถึงหนังสือราคาแพง เพราะฉะนั้นร้านหนังสือใน
โรงพยาบาลจึงควรมีความหลากหลายของหนังสือ และมีหลายช่วงราคาให้ผู้บริโภคได้เลือกซ้ือตามความ
ต้องการ นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือด้วยตนเอง เพราะว่าหนังสือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถตัดสินใจซ้ือได้ด้วยตัวเอง โดยผู้บริโภคจะเลือกซ้ือหนังสือจากหมวดหนังสือท่ีชอบ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง
น่าสนใจ ถึงแม้หนังสือบางเล่มจะมีโปรโมชั่นลดราคาหรือมีสินค้าแถม พนักงานมีการแนะนําสินค้าเชิญชวนให้
ซ้ือหนังสือท่ีกําลังอยู่ในกระแสแต่ถ้าไม่ใช่หนังสือท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจผู้บริโภคก็เลือกท่ีจะไม่ซ้ือ             

ส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้าน พบว่าด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วน
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจมาก ซ่ึงด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความพึงพอใจเป็นอันดับแรก 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ เปิดบริการทุกวันได้รับบริการท่ีรวดเร็วทันใจ ความถูกต้องแม่นยําในการคิดราคา 
ซ่ึงผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ากระบวนการในการให้บริการ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคได้รับความ
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สะดวกสบายในด้านต่างๆ ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริการใหม่ ดังนั้นกระบวนการในการ
ให้บริการ จึงเป็นสิ่งสําคัญขององค์กรท่ีจะทําให้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท   

เห็นได้ว่าร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีผู้บริโภคให้ความสนใจใน
การเลือกซ้ือหนังสือเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีเป็นเพศหญิง และหนังสือท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่หนังสือหมวดชีวิตและสันทนการการ หนังสือเก่ียวกับสุขภาพ ธรรมะ แม่และเด็ก ทางร้านบุ๊คสไมล์จึง
ควรจัดสรรหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ทางด้านส่วนผสมทางการตลาด พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านกระบวนการการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง การเปิดให้บริการทุกวันทําให้ผู้บริโภคท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลซ่ึงเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ของร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ได้รับความสะดวกในการเข้าไป
ใช้บริการได้ทุกวันและได้รับการบริการท่ีรวดเร็วทันใจ รวมถึงความถูกต้องแม่นยําในการคิดราคา ทําให้
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการร้านหนังสือบุ๊คสไมล์ ท่ีต้ังอยู่ในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมและส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจและ
พฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือที่ร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
กรณีศึกษา ร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มียอดขายสูงสุด 10 สาขา จากทั่วประเทศ 
The Social Demographic Characteristics and Marketing Mix Factors Effecting 
on the Customer’s Book Buying Behavior at Booksmile Shop in 7-Eleven 
Convenience Store: Case Study of the 10 Most Successful Shops in Thailand. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะประชากรศาสตร์สังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
หนังสือ รวมถึงวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงกลุ่มประชากรในงานวิจัยนี้เป็นผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น จํานวน 410 คน นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติสําหรับผลแบบสอบถามโดยการหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติ
วิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-squared test) และ t-test ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี สภานภาพโสด การศึกษาระดับมัธยม/ปวช.และมีรายได้
อยู่ระหว่าง 10,000-20,000 บาท โดยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะใกล้
บ้าน โดยซ้ือเฉลี่ยเดือนละ 2 - 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เล่ม ค่าใช้จ่าย 101 - 200 บาท ต่อครั้ง ใช้เวลาในการเลือกซ้ือ 
15 - 30 นาที ส่วนใหญ่เลือกซ้ือช่วงเวลา 18:00 - 21:00 น. เหตุผลท่ีเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์เพราะ
สะดวก หนังสือท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือหมวดสุขภาพ 
 คําสําคัญ: คุณลักษณะประชากรศาสตร์, พฤติกรรมการเลือกซ้ือ, บุ๊คสไมล์  
 
ABSTRACT   

The purpose of the current study was to study and analyze the social demographics 
characteristics that affected the book-buying behavior at Booksmile shop in 7-Eleven 
convenience store. The population of this study was consumers who were buying the book 
at 7-Eleven (n=410). The statistical techniques used to analyze were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by Chi-squared test and t-test at a 
significance level of 0.05. This study found that most consumers were women between the 
ages of 23-30 years, single with a secondary and/or vocational education, income between 
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10,000 to 20,000 baht, average 2-3 times visiting the store every month, spend 101-200 baht 
per visit, average time spend per visit was 15-30 minutes and choose to visit the store at  
6:00-9:00 pm. The reason for buying book at Booksmile shop in 7-Eleven because it was 
convenient and the most interesting book was in the health category. 
 Keywords: Social Demographic Characteristics, Buying Behavior, Booksmile 
 
บทนํา 

ศูนย์กลางสําหรับนักอ่านและแสวงหาหนังสือถูกเปลี่ยนแปลงจากห้องสมุดกลายเป็นร้านหนังสือ 
จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้ร้านหนังสือเป็นสถานท่ีสําหรับผู้อ่านหนังสือ ท่ีผู้ซ้ือ ผู้อ่าน หรือผู้บริโภค
มีโอกาสได้มาพบสินค้าและตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ ซ่ึงจํานวนคนอ่านหนังสือท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจการผลิต
หนังสือ และร้านหนังสือมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีสูงข้ึนทุกปี การขยายสาขาเป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก
เพ่ือให้ได้ผลกําไรท่ีมากข้ึน  

ในส่วนของภาครัฐ ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมนิสัยการอ่านอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549-2553 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนิสัยให้รักการอ่านหนังสือ เพ่ือการพัฒนาตนเอง รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ตามกระแสโลกาภิวัตน์ท่ี
หลั่งไหลอย่างรวดเร็ว อันเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างภูมิคุ้มกันตนเองในการรับรู้ และแสวงหา
ความรู้ รวมถึงปัจจัยสําคัญด้านการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐท่ีกําหนดให้ ปี พ.ศ.2552 - 2561 
เป็น “ทศวรรศการอ่านแห่งชาติ” และมีมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ “ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง” เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ
และสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษานอกระบบ และปัจจัยบวกท่ีเพ่ิมมาตรการทางภาษีท่ีส่งเสริมการ
บริจาคหนังสือแก่ห้องสมุด ส่งผลให้มูลค่าตลาดหนังสือโดยรวมในปีพ.ศ.2553 มีมูลค่าตลาดเพ่ิมข้ึนจาก 
19,600 ล้านบาท เป็น 20,000 - 21,000 ล้านบาท หรือมีอัตราเติบโตร้อยละ 5-7.5% (สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้
จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2554)  

ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์เป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้นําในการ
ดําเนินการธุรกิจค้าปลีก ร้านหนังสือบุ๊คสไมล์วางกลยุทธ์ “ร้านหนังสือชุมชน” สร้างหนังสือให้เติบโต 
รุกตลาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ราคาประหยัด 39-59 บาท โดยคัดเลือกหนังสือท่ีมียอดขายดีและซ้ือลิขสิทธิ์กับ
สํานักพิมพ์และนักเขียนเพ่ือมาปรับรูปแบบการเขียนใหม่เพ่ือจําหน่ายเฉพาะในร้านบุ๊คสไมล์เท่านั้น 
โดยสามารถจําหน่ายได้ในราคาตํ่า เป็นกลยุทธ์ท่ีขยายฐานตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าระดับกลางและตํ่ากว่า
ระดับกลางมากข้ึน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของกลุ่มพ็อกเก็ตบุ๊ค ราคาของหนังสือได้ถูกใช้ในการแบ่ง
ส่วนตลาด หนังสือท่ีมีราคาประมาณ 160 บาทข้ึนไปจะถูกจัดอยู่ในส่วนตลาดกลางข้ึนบน ซ่ึงตลาดส่วนนี้นั้น
สํานักพิมพ์ส่วนใหญ่ไม่กล้าผลิตหนังสือออกมาขายเพราะขายได้น้อยและไม่คุ้มทุนร้าน หนังสือบุ๊คสไมลจึงได้
ร่วมมือกับทางสํานักพิมพ์ ผลิตหนังสือให้สอดคล้องกับกําลังซ้ือของลูกค้า รวมถึงมีการพัฒนาพ็อกเก็ตบุ๊คราคา
ไม่เกิน 100 บาท  นําหนังสือดังในอดีตมาจําหน่าย มียอดพิมพ์เฉลี่ย 10,000-30,000 เล่มต่อปก สัดส่วน
รายได้กลุ่มนี้ 25%  และหนังสือท่ีขายตามท้องตลาดท่ัวไป ซ่ึงเป็นสัดส่วนรายได้หลัก 50 % 

ปัจจุบันมีร้านหนังสือเกิดข้ึนจํานวนมากทําให้ลูกค้ามีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึนในการเลือกซ้ือหนังสือและ
เลือกใช้บริการ ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าให้สามารถเลือกซ้ือหนังสือได้
พร้อมกับการเลือกซ้ือสินค้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ประกอบกับร้านขายหนังสือแต่ละร้านมีการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดใหม่ๆเพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้า งานวิจัยนี้จึงต้องการทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าท่ีเข้ามาซ้ือ
หนังสือ รวมถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีทําให้ลูกค้าเลือกซ้ือหนังสือในร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะประชากรศาสตร์สังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ี
เข้ามาใช้บริการร้านบุ๊ค สไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กรณีศึกษาร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดขาย
สูงสุด 10 สาขา จากท่ัวประเทศ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: ร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดขายหนังสือสูงสุด 10 สาขา จากท่ัวประเทศ 
 

ลําดับ ร้านสาขา จังหวัด 
1 ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
2 นิคม 304 ปราจีนบุรี 
3 ก่ิงแก้ว  สมุทรปราการ 
4 โพธิ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร 
5 นิคมบางปู สมุทรปราการ 
6 สหพัฒน์ ชลบุรี 
7 ราม กรุงเทพมหานคร 
8 จันตเขต บุรีรัมย์ 
9 ศุภนัฐ  สงขลา 
10 อารักษ์ นครสวรรค์ 

 
ท่ีมา: สถิติกลาง สํานักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) (2554) 
 

ผู้ศึกษาต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.5 ของประชากรท้ังหมด ณ ระดับความเชื่อม่ัน 
95% และยอมรับค่าคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.5 ของขนาดกลุ่มตัวอย่างคํานวณได้ 384 
ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล จึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 116 ตัวอย่าง รวมเป็น
ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 500 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยการเลือกสาขาท่ีมียอดขายสูงสุดท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ท่ีมี
ยอดขายสูงสุด 10 สาขา จากท่ัวประเทศ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) 
โดยกําหนดจํานวนตัวอย่างในแต่ละสาขา ๆ 50 คน ท้ังหมด 10 สาขา รวมท้ังหมด 500 คน การวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้
บริการร้านบุ๊คสไมล์ท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดขายสูงสุด 10 สาขา จากท่ัวประเทศ โดยเก็บข้อมูลผู้บริโภคท่ี
เข้ามาใช้บริการท้ังท่ีเลือกซ้ือและไม่เลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านจํานวน 50 คนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันต่อ 1 สาขา 
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โดยไม่ซํ้าคนเดิม ซ่ึงแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ สอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยใช้มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือหนังสือ โดยใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval scale)   

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติสําหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Statistical 
Testing Hypothesis) ในการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ซ่ึงใช้สถิติทดสอบ   
Chi-Squared ในสมมุติฐานท่ี 1 คุณลักษณะประชากรศาสตร์สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยจําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของลูกค้าท่ีร้านบุ๊คสไมล์ใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และใช้สถิติทดสอบแบบ One sample t-
test ในสมมติฐานท่ี 2 ท่ีเน้นองค์ประกอบด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือหนังสือของลูกค้าท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงจะทําการทดสอบเฉพาะผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ซ้ือ
หนังสือเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
Error! Not a valid link. 

รูปท่ี 1: ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
 
 จากรูปท่ี 1 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 451 คน พบว่ามีผู้บริโภคท่ีเคยเลือกซ้ือหนังสือ 410 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีอายุระหว่าง 23-30 ปี จํานวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.0 มีระดับการศึกษามัธยม/ปวช จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานเอกชน จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท จํานวน 187 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมีสถานภาพโสด จํานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค  
จากการศึกษาเรื่องคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมและส่วนประสมทางการตลาดกับการ

ตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ 
เก่ียวกับผู้บริโภคโดยยึดหลัก 6W 1H คือ 

- ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
- ผู้บริโภคซ้ืออะไร 
- ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ 
- ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ 
- ผู้บริโภคซ้ือเม่ือไหร่ 
- ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน 
- ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร 

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  โดยเลือกซ้ือร้านหนังสือท่ีใกล้บ้าน เดือนละ 2-3 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1 เล่ม ค่าใช้จ่าย 101-
200 บาท ต่อครั้ง ใช้เวลาในการเลือกซ้ือ 15-30 นาที ส่วนใหญ่เลือกซ้ือช่วงเวลา 18:00-21:00 น. เหตุผลส่วน
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ใหญ่ท่ีเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะสะดวก หนังสือท่ีสนใจเลือกซ้ือคือหมวด
หนังสือสุขภาพ 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค  
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับตัวแปรด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2: วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 
 
ส่วนประสมทางการตลาด X S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ด้านผลิตภัณฑ์ 3.65 0.689 มาก 
2.ด้านราคา 4.07 0.678 มาก 
3.ด้านการจัดจําหน่าย 4.18 0.679 มาก 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.67 0.796 มาก 
5.ด้านบุคคล 4.10 0.745 มาก 
6.ด้านกระบวนการ 4.22 0.713 มากท่ีสุด 
7.ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.22 0.617 มากท่ีสุด 
 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคเลือกซ้ือ
หนังสือจาก ตรายี่ห้อ/Logo/สํานักพิมพ์ ชื่อเสียงของผู้แต่งหนังสือ หนังสือท่ีเลือกซ้ือได้เฉพาะท่ีร้านบุ๊คไมล์ 
และการรับประกันสินค้า (เช่น ชํารุด) 

ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือ
จาก ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของหนังสือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับราคาใน
ท้องตลาด และการขายหนังสือตามราคาท่ีระบุบนปกหนังสือ 

ด้านการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคเลือก
ซ้ือหนังสือจากร้านท่ีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน  อยู่ใกล้บ้านหรือท่ีทํางาน รวมไปถึงร้านมีการหมุนเวียนสินค้าใหม่
สมํ่าเสมอ และยังให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมากท่ีสุด ในเรื่องของทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อ
การเดินทาง   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภค
เลือกซ้ือหนังสือซ่ึงมีรายการพิเศษลดราคาเป็นระยะ มีการแจกของสมนาคุณช่วงเทศกาล มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  และมีการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ผ่าน Website รวมไปถึงสมาชิกบัตร Smart 
purse ซ้ือหนังสือได้รับแต้มสะสม 

ด้านบุคคล ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคเลือกซ้ือ
หนังสือจากร้านท่ีพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พนักงานพูดจาสุภาพ 
และพนักงานสามารถตอบคําถามได้เป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการ ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู้บริโภค
เลือกซ้ือหนังสือจากการท่ีร้านมีการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และการได้รับบริการท่ีรวดเร็วทันใจ และยังให้
ความสําคัญด้านความถูกต้องแม่นยําในการคิดราคาอยู่ในระดับมาก 
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ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดย
ผู้บริโภคเลือกซ้ือหนังสือท่ีความสะอาดของสถานท่ี แสงสว่างภายในพ้ืนท่ีร้านมีเพียงพอ มีป้ายราคาสินค้า
ชัดเจน และการจัดวางสินค้าบนชั้นวางชัดเจนและยังให้ความสําคัญในการเลือกซ้ือหนังสืออยู่ในระดับมากด้าน
การตกแต่งร้านภายใน-ภายนอกสวยงาม และมีสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านชัดเจน  

 
ตารางท่ี 3: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 
            พฤติกรรม 
 
ประชากรศาสตร์ 

ค ว าม ถ่ี ในกา ร
เลือกซ้ือหนังสือ 

จํานวนเล่ม
ท่ีซ้ือต่อครั้ง 

จํานวนเงินท่ี
ซ้ือต่อครั้ง 

เวลาท่ีใช้ในการ
เลือกซ้ือหนังสือ 

ช่วงเวลาท่ีเลือก
ซ้ือหนังสือ 

1.เพศ      
2.อายุ    * * 
3.ระดับการศึกษา     * 
4.อาชีพ *    * 
5.รายได้   *  * 
6.สถานภาพ * *    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีแตกต่างกัน สามารถแยกเป็นสมมติฐาน
ย่อย ดังนี้ 
  จากสมมติฐานย่อยท่ี1.1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ จํานวน
เล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง จํานวนเงินท่ีซ้ือต่อครั้ง เวลาท่ีใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสือ 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามอายุไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 
จํานวนเล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง และจํานวนเงินท่ีซ้ือต่อครั้ง แต่ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สังคมจําแนกตามอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ในด้านเวลาท่ีใช้ในการ
เลือกซ้ือหนังสือ และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือ
หนังสือ จํานวนเล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง จํานวนเงินท่ีซ้ือต่อครั้ง และเวลาท่ีใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ แต่พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมจําแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือด้านช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามอาชีพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านจํานวนเล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง จํานวนเงิน
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ท่ีซ้ือต่อครั้ง และเวลาท่ีใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ แต่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สังคมจําแนกตามอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือในด้านความถ่ีในการ
เลือกซ้ือหนังสือ และด้านช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามรายได้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านความถ่ีในการเลือกซ้ือหนังสือ 
จํานวนเล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง เวลาท่ีใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสือ แต่พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมจําแนกตามรายได้มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
หนังสือด้านจํานวนเงินท่ีซ้ือต่อครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  สมมติฐานย่อยท่ี 1.6 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคม
จําแนกตามสถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านจํานวนเงินท่ีซ้ือต่อครั้ง เวลาท่ี
ใช้ในการเลือกซ้ือหนังสือ และช่วงเวลาท่ีเลือกซ้ือหนังสือแต่ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์สังคมจําแนกตามสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ ท้ังด้านความถ่ี 
ในการเลือกซ้ือหนังสือ จํานวนเล่มท่ีซ้ือต่อครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 2 องค์ประกอบด้านส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
หนังสือของผู้บริโภคท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซ่ึงสรุปได้ว่าองค์ประกอบด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ในด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือในระดับ
มากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4: แสดงค่าเฉลี่ยของส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อรัดับพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
Test Value = 3.41 

แปลผล t-test Sig. 
X S.D. 

1.ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.22 0.617 มากท่ีสุด 26.677 0.000* 
2.ด้านกระบวนการ 4.22 0.713 มากท่ีสุด 23.047 0.000* 
3.ด้านการจัดจําหน่าย 4.18 0.679 มาก 23.119 0.000* 
4.ด้านบุคคล 4.10 0.745 มาก 18.625 0.000* 
5.ด้านราคา 4.07 0.678 มาก 19.635 0.000* 
6.ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.67 0.796 มาก 6.656 0.000* 
7.ด้านผลิตภัณฑ์ 3.65 0.689 มาก 7.085 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
สรุป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่องคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์สังคมและส่วนประสม
ทางการตลาดกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สรุปผล
การศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค ในด้านประชากรศาสตร์
สังคม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ  

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 451 คน ท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
เป็นผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือหนังสือ 410 คน ไม่เคยเลือกซ้ือหนังสือ 41 คน การทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้ศึกษา
จากผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือหนังสือเท่านั้น ซ่ึงพบว่าผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการท่ีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเลือกซ้ือ
หนังสือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.4 มีช่วงอายุระหว่าง 
23-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 40.6 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ท่ี
ระดับ มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
39.0  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภค  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ใน

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  โดยเลือกซ้ือร้านหนังสือท่ีใกล้บ้าน เดือนละ 2-3 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1 เล่ม ค่าใช้จ่าย 101-
200 บาท ต่อครั้ง ใช้เวลาในการเลือกซ้ือ 15-30 นาที ส่วนใหญ่เลือกซ้ือช่วงเวลา 18:00-21:00 หนังสือท่ีสนใจ
เลือกซ้ือคือหมวดหนังสือสุขภาพ และให้เหตุผลท่ีมาซ้ือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะสะดวก 
แสดงให้เห็นว่าการเลือกซ้ือหนังสือท่ีร้านบุ๊คสไมล์ลูกค้าเน้นท่ีความสะดวกสบายเป็นหลัก แต่ถ้าต้องการ
หนังสือท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน โดยไม่เน้นความสะดวกสบาย ลูกค้าจะเลือกเข้าร้าน Bookstore ดังนั้น
การท่ีลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการร้านหนังสือได้มากข้ึน จะข้ึนอยู่กับสถานท่ีท่ีไปมาสะดวก หนังสือมีให้เลือกซ้ือได้
หลากหลาย เพ่ือเป็นการกระตุ้นการซ้ือหนังสือของผู้บริโภค การรับประกันสินค้า (เช่น ชํารุด) เป็นสิ่งท่ี
ผู้บริโภคให้ความสําคัญใส่ใจในคุณภาพสินค้าในระดับมากเช่นกัน และผู้บริโภคยังสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือ
หนังสือได้สะดวกข้ึนโดยดูจากราคาขายหนังสือตามราคาบนปกหนังสือ ในเรื่องของทําเลท่ีต้ังต้องสะดวกต่อ
การเดินทาง ดังนั้นการสรรหาทําเลท่ีต้ังท่ีสามารถให้ผู้บริโภคเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าเกิดความสะดวกสบาย 
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จะทําให้เกิดความถ่ีในการซ้ือได้เพ่ิมข้ึน รวมถึงถ้ามีการจัดรายการพิเศษจะสามารถกระตุ้นการซ้ือได้เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจําลองผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) กล่าวคือ เม่ือมีการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าทางการตลาด โดยอาศัยเครื่องมือทางการตลาด เกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ เล็งเห็นความจําเป็นของ
ผลิตภัณฑ์จนเกิดความต้องการใช้และซ้ือในท่ีสุด ประกอบกับตัวพนักงานท่ีสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการตอบ
คําถาม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ลูกค้าได้รับการบริการท่ีรวดเร็วและสามารถเข้ามาเลือกซ้ือ
หนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีแสงสว่างสว่างบนพ้ืนท่ีขายพอเพียง การจัดวางสินค้าบนชั้นวางและมีป้ายราคา
ติดชัดเจน ซ่ึงลูกค้าสามารถใช้เวลาในการเลือกซ้ือได้มากข้ึนและเพ่ิมโอกาสการขายให้กับร้านมากข้ึน และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศท่ีดีภายในร้าน 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค  
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับตัวแปรด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงองค์ประกอบด้านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือของผู้บริโภคท่ี
ร้านบุ๊คสไมล์ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยองค์ประกอบด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือในระดับมากท่ีสุด องค์ประกอบด้านส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านบุคคล ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การจัดทําบัญชีและระบบควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดทําบัญชีและการควบคุมภายในของมูลนิธิในเขต
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในของมูลนิธิ 3) เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะการจัดทําบัญชี และการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมกับมูลนิธิในประเทศไทย ประชากรท่ีจะ
นํามาใช้ในการสํารวจ คือ มูลนิธิท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครเป็นองค์การสาธารณกุศลปี 2554 จํานวน 
608 มูลนิธิ การศึกษาทําการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี Taro Yamane เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 
และสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า การรับเงินของมูลนิธิ มีการออกเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ท้ังการรับ
บริจาคโดยตรง จากการรับบริจาคเป็นเงินสด และการรับบริจาคเป็นทรัพย์สินอ่ืน การรับบริจาคท่ัวไป มีการ
บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีทุกครั้งเม่ือมีการจ่ายเงิน มีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และในกรณีท่ีไม่มีเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน จะมีการจัดทําใบสําคัญจ่ายให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในใบสําคัญจ่าย และวิธีปฏิบัติในการ
จ่ายเงินต้องมีการบันทึกบัญชีทุกครั้งเม่ือมีการจ่ายเงิน ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินครบถ้วน ในเอกสารการ
จ่ายเงิน ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ คือ ประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการเลขานุการ
มูลนิธิ จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ โดยมูลนิธิ เช่น ทะเบียน สัญญาเช่า และเก็บรักษาไว้กับมูลนิธิ การ
ควบคุมภายในการรับเงินของมูลนิธิ ท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ มีการกําหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินและ
เก็บรักษาเงิน เรื่องการควบคุมภายในเก่ียวกับการจ่ายเงินของมูลนิธิ ท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ก่อนการสั่ง
จ่ายเงินทุกครั้งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของมูลนิธิ พบว่า ผู้ทํา
บัญชีของมูลนิธิไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง มีปัญหาในระดับ มากท่ีสุด ปัญหาการจัดหาคู่มือ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีสําหรับมูลนิธิ มีปัญหาในระดับน้อย ปัญหาระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
อย่างรัดกุม มีปัญหาในระดับน้อยท่ีสุด ปัญหาความถูกต้องครบถ้วนและการตรวจสอบได้ มีปัญหาในระดับ
น้อยท่ีสุด ปัญหาค่าตอบแทนสําหรับผู้จัดทําบัญชี มีปัญหาในระดับปานกลาง 

คําสําคัญ: มูลนิธิ, การจัดทําบัญชี, ระบบควบคุมภายใน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this survey research were 1) to study the preparation of the 
accounts and internal control system of foundations in Bangkok, 2) to study problems 
concerning to accounting system and internal control system of foundations in Bangkok, and 
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3) to find out the suggestions for the preparation of the accounts and internal control 
suitable for foundations in Thailand. The population of this research was 608 charitable 
organizations registered in Bangkok in the year 2011. Taro Yamane was used to take a 
random samples. The tool used for this study was questionnaire and the statistics used for 
data analysis was frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results were revealed that most of money that the foundations received through 
direct donation in cash, donation box, rental fee, and indirect donation as general assets, 
would be accompanied by receipt or accounting documents.  
 Most of the foundation’s payments were recorded in account book accompanied by 
payment documents. In case, there was no payment document, the foundations would 
provide identification papers for receivers to sign. There would be recorded in the 
accounting documents, whenever there was a payment.   
 The foundation’s director and secretary would look after the foundation’s assets, 
and most of the foundations’ assets were registered.  The foundation’s documents such as 
register, contracts of rent etc were kept at the foundations. 
 The most common practice on internal monetary control of most foundations was in 
the form of regulations concerning to receiving and keeping money. Most common practice 
on foundation’s payment was that before payment it must be approved by the 
authoritarian.  The main problems and obstacles of most foundations were that the 
accountant in charge of creating the foundation’s account didn’t graduate account. The 
minor problem was about finding the accounting manual. The least problem was about 
keeping the monetary documents which was the same as the problem on accountability. 
The problem on payment for the foundation’s accountant was at a moderate level.  

Keyword: foundation, preparation of the accounts, internal control systems 
 

บทนํา 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีมูลนิธิการกุศลต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย มีเงินบริจาคให้มูลนิธิจากแหล่งต่างๆ 

เป็นจํานวนมาก ซ่ึงในการรับเงินบริจาครวมท้ังการใช้จ่ายเงินบริจาคของมูลนิธิโดยปกติแล้วควรจะต้องมีการ
จัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มูลนิธิจดทะเบียน
ในประเทศไทยปัจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้น 11,123 มูลนิธิ (สิงหาคม 2554, กรมการปกครอง) โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครจํานวน 3,972 มูลนิธิ และพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ จํานวน 7,151 มูลนิธิ มูลนิธิท่ีเป็นองค์การสา
ธารณกุศลท่ีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร จํานวน 608 มูลนิธิ (พฤศจิกายน 2554, www.rd.go.th) ปัจจุบัน
มูลนิธิท่ีจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางราชการและข้อบังคับท่ีจดทะเบียนแล้ว
ของมูลนิธิ เม่ือมูลนิธิได้มีการจดทะเบียน ท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะต้องมีการกําหนดในเรื่องของการ
จัดทําบัญชี การดําเนินงานด้านการเงิน อํานาจสั่งจ่าย การตรวจสอบบัญชี การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
มูลนิธิ แต่ปัจจุบันมูลนิธิส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดทําบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ จาก
การขาดการควบคุม องค์กรไม่แสวงหากําไร ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะโดยไม่มุ่งแสวงหากําไร การ
บริหารจัดการจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องมีเงินทุนเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์กร ซ่ึงรายรับท่ีได้
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ส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาค ซ่ึงบางองค์กรมีเงินบริจาคหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ท่ีได้รับบริจาคมาเป็นจํานวนมาก การท่ี
จะแสดงให้เห็นว่าได้นําเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือไม่ จะต้องมีระบบการควบคุม
ภายในทางการเงินและบัญชีท่ีดี การนําเงินท่ีได้รับบริจาคไปใช้โดยไม่มีการควบคุมดูแลทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดภาวะหนี้สินข้ึนได้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของมูลนิธิ ว่ามูลนิธิต่างๆ มีการจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิอย่างไร
บ้าง รวมท้ังมีปัญหาในการจัดทําบัญชีมูลนิธิอย่างไร โดยมุ่งศึกษามูลนิธิท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการจดทะเบียนมูลนิธิมากท่ีสุดในประเทศไทย เพ่ือท่ีจะสามารถนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทําบัญชีท่ีเหมาะสมกับมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร อันจะส่งผลให้การทํางานของมูลนิธิมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และเป็นองค์กรท่ีได้รับความน่าเชื่อถือ ซ่ึงนําไปสู่การดําเนินงานของมูลนิธิท่ีโปร่งใสอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศยิ่งๆ ข้ึนไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดทําบัญชีและการควบคุมภายในของมูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในของมูลนิธิ 
3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะการจัดทําบัญชี และการควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมกับมูลนิธิในประเทศไทย 

ตามท่ีกฎหมายบังคับต้องจัดทํางบการเงินและให้มีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) ประชากรท่ีจะนํามาใช้ในการสํารวจ คือ 
มูลนิธิท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลซ่ึงกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์การ
สาธารณกุศลปี 2554 ตามรายชื่อท่ีเผยแพร่แก่สาธารณชน องค์การสถานสาธารณกุศลท่ีกรมสรรพากร
ประกาศมีท้ังสิ้น 608 องค์การ (พฤศจิกายน 2554, www.rd.go.th) ซ่ึงประกอบด้วย สมาคม มูลนิธิ กองทุน
โดยในการวิจัยครั้งนี้จะนําเฉพาะมูลนิธิ มาเป็นประชากรท่ีจะนํามาใช้ในการสํารวจ ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 608 
มูลนิธิ โดยไม่คํานึงถึงว่ามูลนิธิเป็นประเภทใด หรือมีวัตถุประสงค์อย่างไร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบวิธีการจัดทําบัญชีมูลนิธิและการควบคุมภายใน รวมท้ังปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําบัญชี
และการควบคุมภายในของมูลนิธิในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ได้ข้อมูลทางการเงินและบัญชี เพ่ือรายงานแก่สมาชิกไห้ได้ทราบถึง การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 

3.  ได้ทราบข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเงินเพ่ือรายงานให้ส่วนราชการกรมสรรพากร และกระทรวง 
มหาดไทยได้ถูกต้อง 

4. ได้แนวทางจัดทําบัญชีท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสู่การควบคุมภายในท่ีดีของมูลนิธิและนําเสนอ        
ข้อเสนอแนะต่อมูลนิธิท่ีสนใจในการแก้ปัญหาจัดทําบัญชี 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศึกษาเก่ียวกับระบบบัญชีและการควบคุมภายในของมูลนิธิพบว่าผู้ทําการศึกษามีจํานวนน้อย
ราย ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 
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ชัดตา รัตนานนท์ (2548) ทําการศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและระบบบัญชีของวัดไทยใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชีและขาดการควบคุมภายในท่ีดี 
โดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินและทรัพย์สิน ผู้จัดทําบัญชีส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และขาดความรู้ด้านบัญชี 
นอกจากนี้ระบบบัญชีปัจจุบันไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการดูแลทรัพย์สินกับการจัดทําบัญชี ซ่ึงอาจนําไปสู่การ
ทุจริตได้ง่าย การศึกษาครั้งนี่ได้แนะนําระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับขนาดของวัดอันจะนําไปสู่การควบคุมภายใน
ท่ีดี พร้อมท้ังเสนอแนะให้มีการจัดทําผังบัญชีและรหัสบัญชี การเสนอรูปแบบของเอกสารบัญชี รายงานทาง
การเงิน การกําหนดทางเดินของเอกสารของวงจรท่ีสําคัญเพ่ือการควบคุมภายในของแต่ละส่วนของระบบบัญชี
รวมถึงวิธีการตรวจสอบการควบคุมภายในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึนและถูกต้องด้วย
มาตรฐานบัญชี 

ขวัญสุรางค์ ขําแจง (2543: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดทําบัญชีของวัด ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า วัดส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดทําบัญชีเริ่มต้นจากเงินท่ีได้รับบริจาคท่ีมีการออกใบอนุโมทนาบัตร และ
นํามาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีในสมุดหรือทะเบียนรับบริจาคการควบคุมทางบัญชีของวัดเน้นการป้องกันการ
สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ และรายรับจากเงินบริจาค การควบคุมรายรับจากเงินบริจาค กําหนดให้ตู้รับ
บริจาคต้องมีกุญแจปิด และเม่ือถึงกําหนดท่ีจะเปิดตู้เพ่ือนับเงิน ไวยาวัจกรหรือพระสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมายต้อง
ได้รับอนุมัติจากเจ้าอาวาสก่อนจึงจะเปิดตู้ได้ พร้อมท้ังนําเงินไปบันทึกบัญชีและนําฝากธนาคาร การควบคุม 
ด้านทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งของวัดไม่มีการให้เลขรหัสทรัพย์สิน แต่ใช้วิธีการควบคุมโดยบันทึกและตรวจสอบทุก
ครั้งท่ีมีการยืมและคืนทรัพย์สิน ในการจัดทํารายงานวัดมีการจัดทําสุมดบัญชีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสมุดรับ
เงินบริจาค สมุดบันทึกรายรับต่างๆ สุมดรายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ เป็นต้น 
และการจัดทํารายงานโดยส่วนใหญ่จะจัดทําเป็นรายปี ท้ังรายรับ รายจ่าย และรายงานเก่ียวกับทรัพย์สิน 

สิงหะ ลีฬหาชีวะ (2545: คัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดทําบัญชีขององค์กรอิสระท่ีไม่มุ่งหวังผลกําไร 
กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุเอเชียคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ทางศูนย์ฝึกอบรม
ผู้สูงอายุเอเชีย ใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึกบัญชี รายรับจะมีการจัดทํา ใบสําคัญรับ โดยบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะทําการจัดพิมพ์ออกมาเก็บรวบรวมกับเอกสารประกอบท่ีได้รับ ด้านของรายจ่ายจะ
มีการจัดทําใบสําคัญจ่าย รวมท้ังมีการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แยกตามรายจ่ายท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือ
จ่ายผ่านธนาคารโดยแยกตามสกุลเงินทําการกระทบยอดระหว่างรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ือทํา
การตรวจสอบความถูกต้องทําการออกรายงานค่าใช้จ่ายโดยท่ีรายงานค่าใช้จ่ายจะออกทุกๆ 3 เดือน เพ่ือส่งไป
ยังสํานักงานใหญ่ท่ีประเทศอังกฤษ เม่ือครบ 1 ปี ก็จะทําการสรุปยอดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
ได้จัดทําไว้เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานประจําปี ในส่วนของการควบคุมภายในจะเน้นหนักไปในทางการ
อนุมัติการเบิกจ่ายรายจ่าย รวมไปถึงการกระทบยอดท้ังยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติงานจะเกิดข้ึนจากการท่ีมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเพียงผู้เดียวทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชีมิได้เป็นผู้เก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมภายในทําให้การ
เบิกจ่ายเกิดความล่าช้า การใช้เกณฑ์เงินสดในการจัดทําบัญชี และประเด็นสุดท้ายคือการแบ่งแยกหน้าท่ี การ
ทํางานยังไม่เป็นท่ีเหมาะสม บางครั้งจะมีการนําเจ้าหน้าท่ีบัญชีไปช่วยงานในส่วนอ่ืน ทําให้งานท่ีรับผิดชอบไม่
สามารถทําได้อย่างเต็มท่ีเกิดข้อผิดพลาดในด้านของเอกสารและความถูกต้องได้บ่อยครั้ง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดทําบัญชีและระบบควบคุมภายในของมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร” 
เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) ท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
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ประชากร การวิจัยนี้ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ มูลนิธิท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร และ
เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลซ่ึงกฎหมายกําหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศลปี 2554 ตามรายชื่อท่ี
เผยแพร่แก่สาธารณชน จํานวน 608 มูลนิธิ  

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาจะทําการสุ่มตัวอย่างจากประชากรท้ังหมดโดยวิธีไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
ใช้การคัดเลือกตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) กําหนดขนาดตัวอย่างท่ีจะทําการเก็บ
ข้อมูล ด้วยวิธีการคํานวณตัวอย่างของ TARO YAMANE ได้จํานวนตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
เท่ากับ 42 แต่เนื่องจากในการเก็บข้อมูลจะเก็บโดยวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซ่ึงมีอัตราการตอบ
กลับท่ีประมาณ ร้อยละ 25 ดังนั้น เพ่ือให้ได้แบบสอบถามครบตามจํานวนท่ีต้องการ ท้ังหมด จํานวน 200 ชุด 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง ซ่ึงคําถามในทุกส่วนของแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบปลายปิด โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับมูลนิธิ 
ส่วนท่ี 2  การจัดทําบัญชีและรายงาน เป็นข้อคําถามแบบปลายปิดให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 3  การรับเงิน เป็นข้อคําถามแบบปลายปิด ให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 4  การจ่ายเงิน เป็นข้อคําถามแบบปลายปิด ให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 5  ทรัพย์สินของมูลนิธิ เป็นข้อคําถามแบบปลายปิดให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 6  การควบคุมภายใน เป็นข้อคําถามแบบปลายปิด ให้ผู้ตอบเลือกตอบ 
ส่วนท่ี 7  การสอบถามปัญหาและอุปสรรค คําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ประเมินค่า 5 ระดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการส่งแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทางไปรษณีย์ ไปให้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับเลือก ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับมาภายใน 10 วัน  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยนี้จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการสรุปข้อมูลพ้ืนฐานจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ 
ท่ีจําเป็นสําหรับการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมาจาก มูลนิธิองค์กรของเอกชน ร้อยละ 76.00 มีจํานวนสมาชิกในมูลนิธิ เฉลี่ย
29.63±30.78 คน โดยมูลนิธิท่ีมีสมาชิกน้อยสุด จํานวน 5 คน และมากท่ีสุดจํานวน 130 คน มูลนิธิ แต่งต้ัง
ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ของมูลนิธิ คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือแต่งต้ังกรรมการ
เหรัญญิก เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ของมูลนิธิ คิดเป็นร้อยละ 26.00 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกรรมการ
เหรัญญิก ร้อยละ 28.00 โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ทําบัญชี ร้อยละ 52.00 และไม่ใช่ผู้ทําบัญชี ร้อยละ 
48.00 มีหน้าท่ีอ่ืนๆ นอกจากการทําบัญชีในมูลนิธิ ร้อยละ 66.00 และไม่มีหน้าท่ีอ่ืน ร้อยละ 24.00 
ประสบการณ์ในการทําบัญชีของมูลนิธิ มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 68.00 

มูลนิธิมี ผู้สอบบัญชีของมูลนิธิเป็นผู้จัดทําบัญชี โดยจ้างบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความรู้ด้านบัญชี
จัดทําบัญชีของมูลนิธิ การจัดทําบัญชีของมูลนิธิเป็นไปตามหลักบัญชีคู่ และกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิ มีหน้าท่ี
ตรวจความถูกต้องในการทําบัญชีของมูลนิธิ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันของ 
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ขวัญสุรางค์ ขําแจง (2543) ท่ีศึกษาการจัดทําบัญชีของวัด ในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดทํา
บัญชีเริ่มต้นจากเงินท่ีได้รับบริจาคท่ีมีการออกใบอนุโมทนาบัตร และนํามาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีในสมุดหรือ
ทะเบียนรับบริจาคการควบคุมทางบัญชีของวัดเน้นการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ และรายรับจาก
เงินบริจาค การควบคุมรายรับจากเงินบริจาค กําหนดให้ตู้รับบริจาคต้องมีกุญแจปิด และเม่ือถึงกําหนดท่ีจะ
เปิดตู้เพ่ือนับเงิน ไวยาวัจกรหรือพระสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมายต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าอาวาสก่อนจึงจะเปิดตู้ได้ 
พร้อมท้ังนําเงินไปบันทึกบัญชีและนําฝากธนาคาร การควบคุมด้านทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งของวัดไม่มีการให้เลข
รหัสทรัพย์สิน แต่ใช้วิธีการควบคุมโดยบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการยืมและคืนทรัพย์สิน ในการจัดทํา
รายงานวัดมีการจัดทําสุมดบัญชีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสมุดรับเงินบริจาค สมุดบันทึกรายรับต่าง ๆ สุมด
รายจ่ายท่ีต้องจ่ายเป็นเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือ เป็นต้น และการจัดทํารายงานโดยส่วนใหญ่จะ
จัดทําเป็นรายปี ท้ังรายรับ รายจ่าย และรายงานเก่ียวกับทรัพย์สิน และสิงหะ ลีฬหาชีวะ (2545) ได้ศึกษาการ
จัดทําบัญชีขององค์กรอิสระท่ีไม่มุ่งหวังผลกําไรกรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุเอเชียคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าจะบันทึกใบสําคัญรับ ลงในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะทําการจัดพิมพ์ออกมา
เก็บรวบรวมกับเอกสารประกอบท่ีได้รับ ด้านของรายจ่ายจะมีการจัดทําใบสําคัญจ่าย รวมท้ังมีการบันทึกข้อมูล
ลงในคอมพิวเตอร์แยกตามรายจ่ายท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านธนาคารโดยแยกตามสกุลเงินทําการกระทบ
ยอดระหว่างรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องทําการออกรายงานค่าใช้จ่าย
โดยท่ีรายงานค่าใช้จ่ายจะออกทุกๆ 3 เดือน การควบคุมภายในจะเน้นหนักไปในทางการอนุมัติการเบิกจ่าย
รายจ่าย รวมไปถึงการกระทบยอดท้ังยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคาร 

การควบคุมภายในการรับเงินของมูลนิธิ มีการกําหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินและเก็บรักษาเงิน มี
ผู้รับผิดชอบในการรับเงินและเก็บรักษาเงินโดยเฉพาะ เม่ือออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ลงบัญชีรายรับและอ้าง
เลขท่ีใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย การรับเงินส่วนใหญ่มีการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีทุกครั้งเม่ือมีการรับเงิน การรับ
บริจาคโดยตรง  (รับบริจาคเป็นเงินสด) การรับบริจาคโดยตรง (รับบริจาคเป็นทรัพย์สินอ่ืน) การรับบริจาค
ท่ัวไป การรับเงินจากการจัดประโยชน์ มีการออกเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สอดคล้องกับ สิงหะ ลีฬหา
ชีวะ (2545) ท่ีพบว่า การจัดทําบัญชีขององค์กรอิสระท่ีไม่มุ่งหวังผลกําไร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุ
เอเชียคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดทํา ใบสําคัญรับ โดยบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ 
หลังจากนั้นจะทําการจัดพิมพ์ออกมาเก็บรวบรวมกับเอกสารประกอบท่ีได้รับ  

การควบคุมภายในการจ่ายเงินของมูลนิธิ ก่อนการสั่งจ่ายเงินทุกครั้งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ 
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนการจ่ายทุกครั้ง มีการกําหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ่ายเงินทุก
ครั้งต้องมีเอกสารประกอบการจ่ายเงินครบถ้วน ส่วนใหญ่ จ่ายเป็นเช็ค มีการบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีทุกครั้ง
เม่ือมีการจ่ายเงิน มีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และในกรณีท่ีไม่มีเอกสารประกอบการจ่ายเงิน จะมีการจัดทํา
ใบสําคัญจ่ายให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในใบสําคัญจ่าย วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ต้องมีการบันทึกบัญชีทุกครั้งเม่ือ
มีการจ่ายเงิน ต้องมีเอกสารการจ่ายเงินครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทุกครั้งก่อนการจ่ายเงิน 
ต้องมีการประทับ ตรา “จ่ายแล้ว” ในเอกสารการจ่ายเงิน สอดคล้องกับ สิงหะ ลีฬหาชีวะ (2545) ท่ีพบว่าการ
จัดทําบัญชีขององค์กรอิสระท่ีไม่มุ่งหวังผลกําไร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมผู้สูงอายุเอเชีย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายจ่ายจะมีการจัดทําใบสําคัญจ่าย รวมท้ังมีการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แยก
ตามรายจ่ายท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายผ่านธนาคารโดยแยกตามสกุลเงินทําการกระทบยอดระหว่างรายการเงิน
สดและเงินฝากธนาคารเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกต้องทําการออกรายงานค่าใช้จ่ายโดยท่ีรายงานค่าใช้จ่าย
จะออกทุกๆ 3 เดือน  
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การควบคุมภายในเก่ียวกับทรัพย์สินของมูลนิธิ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ ประธาน
กรรมการมูลนิธิ และกรรมการเลขานุการมูลนิธิ จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ มีการจัดทําทะเบียน
ทรัพย์สินของมูลนิธิ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดทําทะเบียนทรัพย์สินของมูลนิธิ คือ คนอ่ืน นอกเหนือจากประธานมูลนิธิ 
กรรมการเหรัญญิกมูลนิธิ และกรรมการเลขานุการมูลนิธิ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทรัพย์สินของมูลนิธิ ส่วนใหญ่เม่ือ
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จําหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สินโดยระบุสาเหตุ การเก็บรักษา
เอกสารเก่ียวกับทรัพย์สินของมูลนิธิ เช่น ทะเบียน สัญญาเช่า ส่วนใหญ่เก็บรักษาไว้กับมูลนิธิ การยืมทรัพย์สิน
ของมูลนิธิ มีการจดบันทึกการยืมและการคืนทรัพย์สิน ไม่สอดคล้องกับ ขวัญสุรางค์ ขําแจง (2543) ท่ีพบว่า 
การจัดทําบัญชีของวัดในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กว่าครึ่งหนึ่งของวัดไม่มีการให้เลขรหัสทรัพย์สิน แต่ใช้
วิธีการควบคุมโดยบันทึกและตรวจสอบทุกครั้งท่ีมีการยืมและคืนทรัพย์สินแทน 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของมูลนิธิ ในเรื่องผู้ทําบัญชีของมูลนิธิไม่ได้จบการศึกษา
ทางด้านบัญชีโดยตรง ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับ มากท่ีสุด ปัญหาการจัดหาคู่มือปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
สําหรับมูลนิธิ ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับน้อย ปัญหาการจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถมาทําบัญชีและ
ควบคุมดูแลทรัพย์สินของมูลนิธิ มีปัญหาในระดับ ปานกลาง น้อย และระดับน้อยท่ีสุด เท่ากัน ปัญหาระบบ
การจัดเก็บรักษาเอกสารทางการเงินอย่างรัดกุม มีปัญหาในระดับน้อยท่ีสุด ปัญหาความถูกต้องครบถ้วนและ
การตรวจสอบได้ มีปัญหาในระดับน้อยท่ีสุด ปัญหาค่าตอบแทนสําหรับผู้จัดทําบัญชี ส่วนใหญ่มีปัญหาในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ ชัดตา รัตนานนท์ (2548) ท่ีศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและระบบบัญชีของวัดไทย
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้จัดทําบัญชีส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และขาดความรู้ด้านบัญชี  นอกจากนี้ระบบ
บัญชีปัจจุบันไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการดูแลทรัพย์สินกับการจัดทําบัญชี 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา มูลนิธิส่วนใหญ่ระบุว่ามีการจัดทําบัญชีเป็นไปตามหลักบัญชีคู่ และมีการตรวจความ
ถูกต้องในการทําบัญชี มีการควบคุมภายในการรับและการจ่ายเงิน หรือการใช้ทรัพย์สินของมูลนิธิโดยการ
บันทึกทุกครั้ง แต่ท้ังนี้ก็ยังเกิดปัญหาในการจัดทําบัญชีและระบบควบคุมภายใน เนื่องจากผู้จัดทําบัญชีของ
มูลนิธิไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง ทําให้ไม่เข้าใจระบบท่ีถูกต้องเท่าท่ีควร รวมท้ังกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องจําเป็น ซ่ึงอาจจะทําให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้ เช่น มูลนิธิส่วนใหญ่ทรัพย์สินกว่าครึ่งไม่ได้มีการทํา
ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น ถึงแม้ในการใช้ทรัพย์สินจะมีการลงบันทึกก็อาจจะมีการผิดพลาดได้  

ข้อดังนั้นในส่วนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะมีการให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชีมูลนิธิ แก่
มูลนิธิต่างๆ ให้มากข้ึนรวมท้ังควรจะมีการตรวจสอบบัญชีมูลนิธิอย่างจริงจังด้วย เนื่องจากบางมูลนิธิมี
ทรัพย์สินท่ีรับมาจากการบริจาคเป็นจํานวนมาก หากการจัดทําบัญชีและระบบควบคุมภายในไม่ดีพอก็อาจจะ
เกิดปัญหาตามมาได้ รวมท้ังอาจจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยควรจดบันทึกรายการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแยกบันทึกหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนทุนสะสม ตลอดจนรายได้และค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามหลักบัญชีสากลและเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือ
ประโยชน์ 

1.  ทราบฐานะการเงินว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนสะสม จํานวนเท่าใด 
2. ทราบรายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรอบบัญชีว่ามีจํานวนมากน้อยอย่างไร 
3. เพ่ือเป็นสถิติการจัดการงานของมูลนิธิได้ตลอดไป 
4. เป็นหลักฐานท่ีต้องนําเสนอสมาชิกอย่างโปร่งใสและหลีกเลี่ยงจากการทุจริต 
5. เพ่ือให้ถูกต้องข้อระเบียบบังคับของกระทรวงมหาดไทย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชิ่อของธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษานโยบาย ข้ันตอนในการบริหารสินเชื่อ และ 
ประสิทธิภาพของการใข้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสิน 

วิธีการวิจัยใช้แบบสอบถามจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารออมสิน ได้แก่ 
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานปฏิบัติการด้านสินเชื่อ รวม 44 คน และจากการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสินเชื่อ 

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสิน 
ในอําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ทางบัญชี ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล
อยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ สามารถให้ข้อมูลทางบัญชีกับลูกค้าเม่ือมาใช้บริการ และ
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี ด้านการนําไปใช้ ประสิทธิภาพการใช้
ข้อมูลอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ประเภทงบแสดงฐานะ
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ประเภทงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อก่อนเสมอ 
และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีทําให้บริการสินเชื่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 

คําสําคัญ: การบริหารสินเชื่อ, มาตรฐานการบัญชี, ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูล 
 
ABSTRACT 

The research in the topic of The using of accounting information in the management 
of the Government Saving Bank, in Bang Bua Thong district, Nonthaburi province, in the 
objectives 2 articles as in order to study for the policy, the step of Credit management and 
usage efficiency of accounting information in the management of The Government Saving 
Bank. 

The method to query from the research involved the analysis of bank loan credit of 
The Government Saving Bank such as Manager, Assistant Managers. The total operating staff 
of 44 people, and academic data correction documents related to credit management. 
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The results showed that efficiency using of accounting information in the 
management of the bank loan of The Government Saving Bank, Bang Bua Thong district in 
Nonthaburi province as a whole at the most level, in knowledge of accounting, performance 
data at the highest level is to provide information to customers on account of the service, 
and the main point where in the minimum is knowledge of accounting standards and their 
application. The performance data at the most level. The issue of the most powerful 
statement is financial accounting information effectively and the least efficient is the using of 
accounting statements of comprehensive income, the effective achievement. The effective 
use of information is at the highest level. The issue is the most efficient is use of accounting 
information to provide information to customers for a loan first. The point is to use the least 
amount of accounting information to make financial services more effectively. 

Keywords: management credit, finance, accounting standards, effective use of 
information.   
 
บทนํา 

ธนาคารออมสินเกิดจากแนวความคิดต้นแบบการออม โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก การประหยัด การเก็บออม มี
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย จึงทรง ริเริ่มจัดต้ังคลังออมสิน
ทดลองข้ึน เพ่ือทรงใช้ศึกษาและสํารวจนิสัยคนไทยในการออมเบ้ืองต้น พระองค์ ทรงเข้าใจในราษฎรของ
พระองค์และทรงทราบดีว่าควรใช้ กุศโลบายใดอันจะจูงใจคนไทยให้มองเห็นความสําคัญ ของการออม คําขวัญ
ของธนาคารออมสินในสมัยก่อน “ออมสิน ออมสิน เก็บออมไว้กินวันหน้า” 

จากแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐธนาคารออมสินได้กําหนดวิสัยทัศน์ ปี 2556-2560 คือ “เป็นสถาบัน
การเงินท่ีม่ันคงเพ่ือการออม และเป็นผู้นําในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล”  ธนาคารออมสินนอกจากจะเป็นสถาบันการเงินท่ีทําหน้าท่ี
เป็นตัวกลางในการระดมเงินออมนําไปให้บุคคลหรือธุรกิจอ่ืนกู้ยืมและทําหน้าท่ีเก่ียวกับการเงิน เช่น การ
รับรองเครดิตของผู้ขายหรือผู้ซ้ือ การประกันการซ้ือ-ขาย และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ธุรกิจ
ธนาคารเป็นธุรกิจสถาบันการเงิน ท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันการซ้ือขาย
ติดต่อกันระหว่างประเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางธนาคารเป็นธุรกิจท่ีให้บริการเพ่ืออํานวยความ
สะดวก ความรวดเร็ว และความม่ันคงปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ทําให้การดําเนินธุรกิจทุกประเภทเป็นไปด้วย
ความคล่องตัว 

เม่ือ พ.ศ. 2537 ธนาคารได้เริ่มมีนโยบายท่ีจะพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์มากข้ึน จึงได้เพ่ิมบริการด้าน 
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้สินเชื่อซ่ึงถือเป็นรายได้หลักของธนาคาร โดยเปิดให้บริการสินเชื่อ ณ 
ธนาคารออมสินทุกสาขาท่ัวประเทศโดยแบ่งเป็นสินเชื่อบุคคลเช่น สินเชื่อ เคหะ สินเชื่อสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และสินเชื่อเพ่ือธุรกิจ เช่น สินเชื่อสู่ภูมิภาค สินเชื่อธุรกิจ 
สินเชื่อเพ่ือสถานศึกษาการให้สินเชื่อทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่ได้รับชําระเงินคืนหรือเกิดหนี้ท่ี
ไม่ก่อรายได้ข้ึนซ่ึงขณะนี้ทุกธนาคารต้องกันเงินสํารองเพ่ือต้ังหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยซ่ึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดําเนินงานของธนาคาร อย่างไรก็ตามการบริหารสินเชื่อท่ีดีมี
ส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้ค้างชําระโดยเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์เพ่ืออนุมัติเงินกู้ท่ีมีประสิทธิภาพมีการ
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ติดตามการรับชําระหนี้เพ่ือดูแนวโน้มความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าในอนาคตและครอบคลุมไปจนถึง
การวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาประนอมหนี้ให้แก่ลูกค้าการบริหารสินเชื่อท่ีดีต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีเป็น
เครื่องมือท่ีสําคัญในการวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน สภาพคล่องของกิจการ ประเมินผลการ
ดําเนินท้ังในอดีตและปัจจุบัน รวมท้ังการวางแผนในอนาคต เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อติดตาม
ฐานะของลูกหนี้เพ่ือดูแนวโน้มความสามารถในการชําระหนี้ว่าอาจจะเกิดการค้างชําระได้หรือไม่และช่วยใน
การตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนี้ค้างชําระให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้
ทําการศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงข้ันตอนและวิธีการท่ีสามารถนําข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหาร
สินเชื่อของธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน 
ข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลทางการบัญชีท่ีสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาว่า ข้อมูลใดมี

ประโยชน์มากกว่า ข้อมูลใดมีประโยชน์น้อยกว่า อย่างไรก็ตามข้อมูลทางการบัญชีท่ีได้จากวิธีปฏิบัติแต่ละวิธี
อาจจะมีลักษณะเชิงคุณภาพแต่ละลักษณะไม่เท่ากัน ดังนั้นจะต้องพิจารณาให้ดีว่าลักษณะใดท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ขณะนั้น โดยข้อมูลทางการบัญชีอาจหมายถึงงบการเงิน, Bank Statement และ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ ดังนี้ 

1) งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) หมายถึง รายงานท่ีแสดงฐาน
การเงินของกิจการ โดยแสดงถึงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ/ผู้ถือหุ้น ณ วันใดวันหนึ่ง ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (และมาตรฐานการบัญชี) งบแสดงฐานะการเงินแสดงถึงผลกระทบรวมสุทธิของ
รายการบัญชี ณ วันใดวันหนึ่ง โดยงบแสดงฐานะการเงิน ชื่อเดิมคือ งบดุล (Balance Sheet) โดยให้เหตุผลว่า
งบแสดงฐานะการเงินเป็นชื่อท่ีสะท้อนถึงหน้าท่ีของงบการเงินได้ดีและสอดคล้องกับแม่บทการบัญชีท่ีกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของงบการเงินท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินของกิจการ ส่วนงบดุลเป็นชื่อท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการบันทึกด้วยระบบบัญชีคู่ท่ีด้านเดบิตต้องเท่ากับ
ด้านเครดิตเท่านั้น ไม่ได้แสดงถึงเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของงบการเงิน 

2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Income) หมายถึง รายงานท่ีแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการหรือความสําเร็จในการดําเนินงานสําหรับงวดเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงให้ทราบถึงรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในงวดบัญชีนั้น ผู้ใช้งบการเงินใช้รายงานนี้ในการพิจารณาความสามารถในการทํากําไร
ของกิจการ ผลตอบแทนจากการลงทุน และพิจารณาให้สินเชื่อแก่กิจการ งบกําไรขาดทุนจึงให้ข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและเจ้าหนี้ในการประเมินจํานวน จังหวะเวลาและความแน่นอนของกระแสเงินสดใน
อนาคต 

3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง งบการเงินท่ีแสดงท้ังการเปลี่ยนแปลง
ของผู้เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว จะประกอบด้วยบัญชีทุน และบัญชีเงินถอน หากเป็นกิจการ
ห้างหุ้นส่วน จะประกอบด้วยบัญชีทุนและบัญชีเดินสะพัดของหุ้นส่วนแต่ละคน ถ้าเป็นกิจการบริษัทจํากัด จะ
เรียกว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเพ่ิมทุน ถอน
ทุน กําไร ขาดทุน และแบ่งผลตอบแทนคืนแก่เจ้าของ และในทางปฏิบัติกิจการในรูปบริษัทอาจจะมีงบกําไร 
(ขาดทุน) สะสมเพ่ือแสดงรายละเอียดของการเพ่ิมข้ึนและลดลงในระหว่างปีของกําไรสะสม 

4) งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดยแสดงแยกตามประเภทของกิจกรรม
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ของกิจการ ซ่ึงได้แก่ กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) และ
กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) 

5) หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง ข้อมูลท่ีนําเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินให้ข้อมูลเก่ียวกับคําอธิบายรายการ รายละเอียดของรายการต่างๆ ท่ีแสดงในงบการเงิน
และข้อมูลเก่ียวกับรายการท่ีไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการในงบการเงินท่ีนําเสนอ ข้อพิจารณาโดยรวมการ
นําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

6) Bank Statement หมายถึง ในภาษาทางการเงินการธนาคารหมายความถึงการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี ท้ังนี้กรณีมีสมุดคู่ฝากอยู่แล้วสามารถ Up Date สมุดคู่ฝากได้และใช้เป็น Bank Statement ได้แต่
กรณีสมุดคู่ฝากไม่ได้ถูก Update เป็นประจําธนาคารจะทําการ รวมยอดเป็นรายการ ดังนั้นคุณต้องขอหนังสือ
รับรองของธนาคาร แต่อย่างไรก็ตามจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าคุณไม่มีกระแสเงินสดเข้า-ออกบัญชี ท้ังนี้
เนื่องจาก ธนาคารไม่ได้รู้จักธุรกิจของคุณทุกคน งบการเงินของธุรกิจ SMEs โดยเฉลี่ยมีความผิดพลาด
สูง  ธนาคารจึงอ้างอิงกระแสเงินสดเข้า-ออกบัญชี หรือ Bank Statement ในการประเมินรายได้ ดังนั้นการ
เดินบัญชีจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะสร้างประวัติธุรกิจของคุณกับธนาคาร และเป็นเครื่องมือช่วยให้อนุมัติสินเชื่อได้
ง่ายข้ึน 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
สิริพร ใจแพทย์ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของ

ธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้มีประสบการณ์
ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 22 ราย จาก
ประชากรท้ังหมด 36 ราย ผลการศึกษาพบว่า การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารสินเชื่อ สามารถนําไปใช้ใน
ข้ันตอนการวิเคราะห์สินเชื่อและการอนุมัติให้กู้เงิน การรับชําระหนี้ และ ติดตามผลการดําเนินงาน การติดตาม
หนี้และแก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชีท่ีนําไปใช้ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ ใช้หลักการ C’s Policy (หลักการ
วิเคราะห์เพ่ือดูคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อ) การวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวมแบบแนวต้ัง การวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน การวิเคราะห์ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์เพ่ือหา
ยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนข้อมูลในงบการเงินไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ และ อาจไม่ใช่ข้อมูล
จากการดําเนินงานท่ีแท้จริง เช่น งบการเงินจัดทําข้ึนเพ่ือส่งสรรพากร จึงทําให้การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น ธนาคารควรจะทําการพิสูจน์ข้อมูลท่ีได้รับจากลูกค้าให้แน่ใจว่าเป็น
ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและครบถ้วน 

นที ศรีสุทธิ์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง ข้อมูลทางการเงินท่ีมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของธนาคารออมสิน ภาค 7 ซ่ึงทําการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก 
คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสิน ภาค 7 จํานวน 45 ราย จากประชากรท้ังหมด 142 ราย 
ผลการศึกษาพบว่า ในการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 
จะอาศัยข้อมูลทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ โดยข้อมูล
ทางการเงินแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพและข้อมูลทางการเงินเชิงปริมาณ 
ข้อมูลทางการเงินเชิงคุณภาพประกอบด้วย ข้อมูลด้านหลักประกันและข้อมูลด้านเงินทุน โดยข้อมูลด้าน
หลักประกันพิจารณาถึงมูลค่าด้านหลักประกันนั้น มีมูลค่าเพียงพอกับจํานวนสินเชื่อท่ียื่นขอหรือไม่ รวมท้ัง
พิจารณาถึงสิทธิของธนาคารต่อหลักประกันดังกล่าว ข้อมูลด้านเงินทุนพิจารณาถึง ส่วนร่วมทุนของกิจการซ่ึง
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ประกอบด้วย จํานวนสินทรัพย์ของผู้ขอสินเชื่อท่ีมีอยู่ในกิจการ และ จํานวนส่วนของเจ้าของท่ีมีอยู่ในกิจการ
ของผู้ขอสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ข้อมูลในงบการเงิน ซ่ึงจะพิจารณาข้อมูลในงบ
กําไรขาดทุนเป็นหลักและ รองลงมาคือข้อมูลท่ีอยู่ในงบกระแสเงินสด โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์สถานะผลการดําเนินงาน และ สถานะทางการเงินของกิจการ โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนกําไร
สุทธิต่อยอดขายเป็นหลัก และรองลงมาคือ การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานปัญหาท่ีพบ
ในการใช้ข้อมูลทางการเงินต่อการพิจารณาสินเชื่อ คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่มีระบบการจัดการ
ทางการเงินท่ีดี ไม่มีการบันทึกรายการทางบัญชี ทําให้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อได้รับข้อมูลในลักษณะ
การประมาณการ และปัญหาการสร้างเอกสารหลักฐานทางการเงินปลอม ทําให้คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ขาดความเชื่อม่ันในข้อมูลทางการเงินดังกล่าว 

สิริรัตน์ พัวศิริ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลําปาง ทําการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุ่ม
อุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลําปาง แล้วสรุปผลโดยแสดงเป็นร้อยละของการเปิดเผยข้อมูล และ ไม่เปิดเผย
ข้อมูล โดยงบการเงินท่ีรวบรวม เลือกเฉพาะกิจการในรูปแบบบริษัทจํากัด ซ่ึงมี จํานวน 29 ราย ผลการศึกษา
พบว่า งบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลําปาง ทุกกิจการได้จัดทํางบดุล งบ
กําไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน กิจการส่วนใหญ่ได้จัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น แต่ไม่ได้จัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและแสดงรายการตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกําหนด บางกิจการได้เปิดเผยข้อมูลผิดจากมาตรฐานการบัญชี เช่น นโยบายสินค้าคงเหลือไม่ได้
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ สิทธิเหนือสินทรัพย์ และหลักประกันหนี้สินของรายการสินทรัพย์การดําเนินงาน
ต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเสี่ยงผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา คือ ควรจัดให้มีการส่งเสริม
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เข้าใจและสามารถจัดทําข้อมูลทางบัญชีให้อย่างถูกต้อง และโปร่งใสตาม
หลักการกํากับดูแลท่ีดี ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และเป็นประโยชน์ต่อกิจการในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนภาษีและมีข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
หรือเจ้าหนี้เงินกู้ โดยมีหลักการจัดการข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องยุติธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รับ
ชําระหนี้ และ ติดตามผลการดําเนินงาน การติดตามหนี้และแก้ไขหนี้ ข้อมูลทางการบัญชีท่ีนําไปใช้ได้แก่ งบ
ดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร หลักการ
วิเคราะห์สินเชื่อ ใช้หลักการ C’s Policy (หลักการวิเคราะห์เพ่ือดูคุณภาพของผู้ขอสินเชื่อ) การวิเคราะห์ร้อย
ละของยอดรวมแบบแนวต้ัง การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายและข้ันตอนในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินในเขตอําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินในเขตอําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ใน 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ทางบัญชี ด้านการนําไปใช้ ด้านผลสัมฤทธิ์ของการใช้ข้อมูล 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของธนาคารออมสินในอําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี รวมท้ังสิ้น 50 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) สําหรับขนาดกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงใช้วิธีการสูตรคํานวณความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5% 

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 
44 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88 

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 75.มีอายุไม่เกิน 25 ปี 

ร้อยละ 43.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ร้อยละ 97.6 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 46.2 ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 54.5 ทํางาน
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 46.6 และส่วนใหญ่รายได้ปัจจุบัน 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 56.8 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1: จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 11 25.0 
หญิง 33 75.0 
รวม 44 100.0 

อายุ   
ไม่เกิน 25 ปี 19 43.2 
26 – 40 ปี 15 34.1 
มากกว่า 40 ปี 10 22.7 
รวม 44 100.0 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา    
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 40 97.6 
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 1 2.4 
รวม 41 100.0 

สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา   
บริหารธุรกิจ 18 46.2 
ศึกษาศาสตร์ 3 7.7 
รัฐศาสตร์ 4 10.3 
บัญชี 13 33.3 
อ่ืนๆ 1 2.6 
รวม 39 100.0 
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ข้อมูลท่ัวไป จํานวน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการทํางาน  

น้อยกว่า 5 ปี 20 45.5 
5 ปีข้ึนไป 24 54.5 
รวม 44 100.0 

รายได้ปัจจุบัน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 1 2.3 
10,001 - 20,000 25 56.8 
20,001 - 30,000 3 6.8 
มากกว่า 30,001 บาท 15 34.1 
รวม 44 100.0 

ตําแหน่ง   
เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 13 40.6 
พนักงานปฏิบัติการ 4 11 34.4 
พนักงานปฏิบัติการ 5 5 15.6 
พนักงานปฏิบัติการ 7 3 9.4 
รวม 32 100.0 

 
2. ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสิน ในอําเภอ

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคาร

ออมสิน ในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ±SD. = 4.15±0.65) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน เป็นดังนี้ 

ด้านความรู้ทางบัญชี ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับมาก X ±SD เท่ากับ 4.08±0.72 
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ สามารถให้ข้อมูลทางบัญชีกับลูกค้าเม่ือมาใช้บริการ X ±SD เท่ากับ 
4.20±0.70 และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี X ±SD เท่ากับ 
3.93±0.90 

 
ด้านการนําไปใช้ ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับมาก X ±SD เท่ากับ 4.12±0.67 ประเด็น

ท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชีประเภทงบแสดงฐานะการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ X ±SD 
เท่ากับ 4.25±1.30 และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชี ประเภทงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ X ±SD เท่ากับ 4.05±1.03 

ด้านผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับมากท่ีสุด X ±SD เท่ากับ 4.30±0.61 
ประเด็นท่ีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด คือ ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในการขอสินเชื่อก่อนเสมอ 
X ±SD เท่ากับ 4.43±0.70 และประเด็นท่ีประสิทธิภาพน้อยท่ีสุด คือ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีทําให้บริการ
สินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล X ±SD เท่ากับ 4.21±0.78 
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อภิปรายผล 
ในการจัดทําวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารสินเชื่อ

ของธนาคารออมสิน ในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงสามารถสรุปผลงานวิจัยและวิเคราะห์ผลท่ีได้
ในบทท่ี 4 งานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้สําหรับธนาคารพาณิชย์อ่ืนท่ีมีความสนใจงานบริหารสินเชิ่อของ
พนักงาน โดยวัดความรู้ด้านบัญชีต่องานด้านสินเชื่อเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของพนักงานและใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานท่ีมีต่อข้อมูลทางด้านบัญชีต่อไป รวมท้ังแนวทางในการวางแผนด้านความรู้
ของพนักงานท่ีจะเข้ามาทํางานในอนาคตโดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานในองค์กรต่างๆ ท่ีให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชน 
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การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Cost Analysis Of Undergraduate Student’ Private higher education institutions 
 In Bangkok and its vicinity 
 

พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา 
Panpen Sittipatna 

 
คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้ งนี้ มีจุ ด มุ่ งหมายเ พ่ือการศึกษาค่าใช้จ่ ายของนัก ศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณทล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาท่ี
กําลังอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/การบัญชี ของสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนจํานวน 10 สถาบัน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล นักศึกษา จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน ซ่ึงเป็นลักษณะคําถามปลายเปิดและปลายปิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการ วิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง โดยเฉลี่ยจํานวน 47,949.85บาทต่อคน และค่าใช้จ่ายรายหัวเฉลี่ยของนักศึกษาจําแนกตามคณะ 
หลักสูตร และชั้นปี ปรากฏผลดังนี้ 1.1) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายรายหัวเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ 55,907.71บาท 1.2) นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด คือ 45,167.55 บาท 1.3) 
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด 45,287.40 บาท ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจําแนก
ตามคณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตร มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจําแนกตามชั้นปี มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2) วิเคราะห์ความต้องการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความต้องการ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษามากท่ีสุด คือ ความต้องการด้านความต้องการทางการศึกษา  โดยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ 3.47 ส่วนความต้องการน้อยท่ีสุด คือ ความต้องการด้านความต้องการทางสังคมและบันเทิง  

คําสําคัญ: ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษา, ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ABSTRACT 

This research aims to study the costs of college students private college in the 
province of Bangkok and vicinty areas at samples used in this study was students currently 
in undergraduate college private colleges. Bangkok Metropolitan Areas and academic year at 
2552 students. Business Administration/Accounting. Faculty of Arts/Law/Arts Science/Nursing 
and Faculty of Engineering/Technology of 400 data were collected using a test developed 
by the researcher. Statistical analysis was used to mean, and ANOVA test. The results 
showed that 1) Student private college private sector in the province of Bangkok 
Metropolitan Areas and Vicinity areas at costs associated with education and other expenses 
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related 47,949.85 per person and cost headcount average student by the course 1.1) Faculty 
of Engineering /Technology for the average person, most of 55,907.71 THB 1.2) The fourth 
year students had cost the most 45,167.55 THB 1.3) Students have 2-3 years as the most 
cost 45,287.40 THB Comparison of the average cost of private college students. The 
promotion of education. And expenses related by class year, and of course, the results 
below. Costs of students by the difference between statistical significance 0.05. Costs of 
students. By the course. The differences were statistically significant 0.05. 2.3 Costs of 
students. By year. The differences were statistically significant 0.05 Analyze the cost of 
undergraduate students of private higher education institutions. In Bangkok and surrounding 
provinces found that the cost of most students. The costs requirements. Most studies. 
Demand for education. The mean is 3.47 

Keywords: Expenditure on education, the costs involved, private higher education 
institutions. 
 
บทนํา 

สภาพเศรษฐกิจของสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงทําให้เกิดการแข่งขันทุกภาคส่วนท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับประเทศ ทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งสําคัญในการแข่งขัน และกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคัญก็
คือ กลุ่มกําลังของชาติ ได้แก่ นักศึกษา ซ่ึงการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้การอุดมศึกษาไทยต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการตระหนักถึง
ความสําคัญของความรู้ในฐานะการเป็นปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญอันดับต้นของกระบวนการพัฒนาการศึกษาและ
ปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในขณะท่ีต้นทุนการจัด
การศึกษาระดับอุดม ศึกษาของอุดมศึกษาเอกชน ผู้เรียนต้องมีส่วนรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของตนเอง 
โดยเฉพาะถ้าสถาบัน อุดมศึกษาอยู่ในย่านของความเจริญด้วยแล้วค่าใช้จ่ายยิ่งเพ่ิมสูงข้ึนอีกจึงอาจทําให้
เยาวชนจํานวนมากต้องเสียโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้ปัญหาทางด้านการเงินจึงถือ
ว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญและรายได้ของผู้ปกครองก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเช่นกันท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเยาวชนจะได้
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเข้าศึกษาแล้วสามารถศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรการศึกษา 

ดังนั้นเพ่ือท่ีจะได้ทราบค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงได้ทําการศึกษา
เรื่องค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลรวมท้ังเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองในการ
พิจารณาและวางแผนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมให้บุตรเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาว่า 
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาท่ีเป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการวางแผน
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 
 
  
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาท่ีเรียน คณะท่ีแตกต่างกันจะมีค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน 
2. นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน 
3. นักศึกษาท่ีเรียนชั้นปี แตกต่างมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เพ่ือให้สถาบันเป็นข้อมูลใช้ในการวางแผนการผลิต การ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ทําให้ทราบว่าเกิดความสูญเปล่าในค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการศึกษาเนื่องจากลาออก
กลางคันและการเรียนไม่จบภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาหรือ
การหามาตรการกระตุ้นให้นักศึกษามีจิตสํานึกในการเรียนให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 

3. ทําให้ทราบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยเอกชนอย่างแท้จริง ซ่ึงสามารถนํามาวางแผนในการ
จัดสรรภาระว่าสถาบันควรต้องรับภาระต้นทุนการศึกษาเป็นสัดส่วนอย่างไร 

 

1. ข้อมูลทัวไปของนักศึกษา 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 คณะวิชาที่ศึกษา 
1.4 หลักสูตร 
1.5 ชั้นปีที่ศึกษา 
1.6 ภูมิลําเนา 
1.7 การพักอาศัยของนักศึกษา 
1.8 อาชีพบิดา/มารดา 
1.9 รายได้ของบิดา/มารดา 
1.10 สถานะการเงินของนักศึกษา 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
2.1 ต้นทุนเก่ียวกับ ค่าใช้จ่ายการศึกษา 
2.2 ต้นทุนเก่ียวกับ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

3. ความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
3.1 ด้านความต้องการพื้นฐาน 
3.2 ด้านความต้องการทางการศึกษา 
3.3 ด้านความต้องการทางสังคมและบันเทิง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้กําหนดประชากร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคสมทบ ของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 9,807 คน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะยอมรับได้ว่ามากพอท่ีจะใช้
เป็นตัวแทนของประชากรได้ตามสูตรของ Taro Yamane ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม จํานวน 385 คนหรือ
มากกว่านั้น โดยผู้ทําการวิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยมีลําดับข้ันตอนการดําเนินการ

ดังนี้ ศึกษาเอกสารวิจัยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษาท่ีมีผู้ทําการวิจัยไว้แล้วนํามาประมวลเข้าด้วยกัน สร้าง
เป็นแบบ สอบถามการสร้างและทดสอบเครื่องมือเพ่ือให้ได้เครื่องมือในการวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและความ
เชื่อม่ันสูง ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การสร้างแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยค้นคว้าได้ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานการศึกษาท่ี
เก่ียวข้องและใกล้เคียงกันกับเรื่องการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2 นําข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ข้ันตอนท่ี 3 นําเสนอแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจแบบสอบถามอีกครั้ง  
ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้ันตอน ท่ี  5  จากนั้ นนํ าแบบสอบถาม ท่ีแก้ ไขแล้ ว ไปทดสอบ (Pretest)  กับนัก ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้อคําถามของมาตรวัดท่ีได้จัดทําข้ึน โดยกําหนดว่าค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามท้ังชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coeffcient ต้องไม่ตํ่ากว่า 0.7 ณ ระดับค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 95% ท่ีนัยสําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 และจากการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ได้ค่าความ
เชื่อม่ัน 0.91 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วนํามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดและแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ หลักสูตร/คณะ
วิชาท่ีท่านกําลังศึกษา ชั้นปีท่ีกําลังศึกษา ภูมิลําเนา การพักอาศัยของนักศึกษา อาชีพ ของ
บิดาและมารดา รายได้ประมาณการต่อเดือน   

ส่วนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา เก่ียวกับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเฉลี่ยนประมาณ ต่อ
ภาคการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าใช้ประเภท เก่ียวกับส่วนตัว ประมาณ 
ต่อเดือน 
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ส่วนท่ี 3  คําถามวัดระดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายต่างๆของนักศึกษา ได้แก่ ด้านความต้องการ
พ้ืนฐาน ด้านความต้องการทางการศึกษา  ด้านความต้องการทางสังคมและบันเทิง   

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยใช้ความถ่ี ค่าร้อยละ และใช้ F-test ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สถานภาพส่วนบุคคลของนักศึกษา 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.75 อายุอยู่ในช่วงท่ี 19-21 ปี 

เรียน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และกําลังศึกษาระดับปีท่ี 3 (หรือปี 1ของหลักสูตร 
4 ปี เทียบโอน) ภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะอาศัยร่วมบิดา–มารดาท่ีมีประกอบอาชีพเป็น
รับจ้าง โดยมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า 20,000 บาท และมีสถานภาพของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
นักศึกษาได้รับการอุปการะทางการเงินจากมารดามากท่ีสุดโดยได้รับ คือ ประมาณ 1,001–2,000 บาท 
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะประสบปัญหาเก่ียวกับทางการเงิน มีการแก้ปัญหาโดยวิธีการขอยืมเงินจาก
เพ่ือนและมีการทํางานพิเศษ โดยมีรายได้จากการทํางานประมาณ 2,001–3,000 บาท นอกจากนี้การวิจัย 
พบว่า นักศึกษามีการวางแผนมาเรียนในการใช้จ่ายเก่ียวกับการเรียน เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยจะเป็นประเภท กยศ. ท่ีมีค่าครองชีพท่ีได้รับแต่ละเดือนประมาณ 2,000 บาท 

2. ผลสรุปการศึกษาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในจังหวัดกรุงเทพและปริมณทล 
2.1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจําแนกคณะ 

เม่ือทําการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา พบว่า ผลวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษา ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1:  แสดงการสรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามคณะ  

ประเภทค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของนักศึกษาจําแนกคณะ (หน่วย:บาท) 
บริหารธุรกิจ/

บัญช ี
ศิลปศาสตร์/
นิติศาสตร์/ 
นิเทศศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์/ 
พยาบาลศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 
/เทคโนโลยี 

รวม 

1. ค่าใช้จ่ายการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน 
ค่าธรรมเนียม  

40,441.32 40,128.53 40,120.49 48,952.95 42,410.82 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับท่ีพัก พาหนะ และเบ็ดเตล็ด 

9,605.90 7,775.60 7,662.36 6,954.76 7,999.66 

รวมค่าใช้จ่ายการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืน   
ท่ีเกี่ยวข้อง 

50,047.22 47,904.13 47,782.85 55,907.71 50,410.48 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษา โดยพบว่านักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ/บัญชี จะมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้มากท่ีสุด อาจเป็นจํานวนของกลุ่มตัวอย่างมากและการ
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วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง พบว่า กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์มีจํานวน
มากว่านักศึกษาคณะอ่ืนๆ อาจเป็นนักศึกษากลุ่มนี้มีเก่ียวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวประเภทเครื่องสําอางค์ เครื่อง
ประทินผิว มากกว่าคณะอ่ืนๆ 

เม่ือทําการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนคณะต่างกันมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาจะไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ค่าตําราเรียนและเอกสารประกอบการเรียนค่า และค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามนัยสําคัญ 0.05 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีเกียวข้องกับการศึกษา พบว่า มีค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับค่าพาหนะเดินทางไปกลับระหว่างท่ีพักและวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว เช่น เครื่องสําอางค์/สบู่ 
ยาสีฟัน, ค่าใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ/บันเทิง และค่าเดินทางไปกลับภูมิลําเนาจะแตกต่างกัน 
ยกเว้น ค่าท่ีพัก, ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก, ค่ารักษาพยาบาล/ยารักษาโรค, ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ,ค่า
เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเช่น ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายต่างกันโดยไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ี 0.05  

2.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจําแนกหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 2:  แสดงการสรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามหลักสูตร 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของนักศึกษาจําแนกตามหลักสูตร(หน่วย:บาท) 

4 ปี (เทียบโอน) 4  ปี รวม 

1. ค่าใช้จ่ายการศึกษา 40,761.95 40,097.35 40,429.65 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 9,050.90 8,717.79 8,884.35 

รวมค่าใช้จ่าย 45,287.40 44,456.24 49,314.00 

  
ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อหลักสูตรท่ีเรียน พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา

หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน โดยมีค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อหลักสูตรและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมากกว่าหลักสูตร 4 
ปี อาจเป็นจํานวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนในแต่ละภาคเรียนนั้นมีจํานวนมากกว่าหลักสูตร 4 ปี มีค่าจ่ายบาง
ประเภท เช่น มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พักผ่อนหย่อนใจ บันเทิง และค่าอาหารเครื่องด่ืม มากกว่าหลักสูตร 4 
ปีเทียบโอน เม่ือทําการทดสอบสมมติฐานพบว่านักศึกษาท่ีเรียนหสักสูตรแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่างกัน โดยไม่
มีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 0.05 
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2.3  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจําแนกช้ันปีท่ีเรียน 
 

ตารางท่ี 3:  แสดงการสรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามชั้นปีท่ีเรียน 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ของนักศึกษาจําแนกตามปีท่ีศึกษา (หน่วย:บาท) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายการศึกษา 39,943.60 40,484.34 40,772.02 39,675.77 40,223.90 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 8,779.09 8,645.57 8,522.70 10,983.56 9,753.13 

ประเภทค่าใช้จ่าย 44,333.15 44,807.13 45,033.37 45,167.55 49,977.03 

 
จากการศึกษาในระดับชั้นปีท่ีศึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มีค่าใช้จ่ายมากกว่าระดับชั้นปี

อ่ืน ค่าใช้จ่ายการศึกษาของชั้นปีท่ีศึกษาของนักศึกษามีค่าใช้จ่ายท้ังสิ้นเฉลี่ยมากท่ีสุด เม่ือทําการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนชั้นปีท่ีแตกต่างกันมีค่าใช้จ่ายต่างกัน โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิตท่ี 0.05 

 
3. การศึกษาข้อมูล เก่ียวกับความต้องการของนักศึกษาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา  

พบว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความต้องการค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ดังนี้  

 
ตารางท่ี 3:  ตารางสรุปความต้องการค่าใช้จ่ายของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ัง 3 ด้าน ด้งนี้  

ด้านความต้องการ  S.D. ระดับความสําคัญ 

1.  ด้านความต้องการพ้ืนฐาน 3.05 1.13 ปานกลาง 

2.  ด้านความต้องการทางการศึกษา 3.47 0.98 มาก 

3.  ด้านความต้องการทางสังคมและบันเทิง 2.25 1.03 น้อย 

รวม 2.92 1.05 ปานกลาง 

 
แสดงความต้องการด้านค่าใช้จ่ายพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความต้องการค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษามากท่ีสุดคือ ความ
ต้องการด้านความต้องการทางการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย มากท่ี สุด คือ 3.47 ส่วนความต้องน้อยท่ีสุดคือ ความ
ต้องการด้านความต้องการทางสังคมและบันเทิง 
  3.1 ความต้องการด้านพ้ืนฐาน 

ความต้องการด้านพ้ืนฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความต้องการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายเพ่ือการซ้ืออาหารมากท่ีสุดอาจเป็นปัจจัย
ท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่า มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ รองลงมาคือค่าใช้จ่ายในการซ้ือของ
ใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในกิจวัตรประจําวัน (สบู่, ยาสีฟัน, แป้ง) ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น น้อยท่ีสุด คือ ค่ารักษาพยาบาล 
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อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คํานึงถึงสุขภาพ จึงทําให้ความต้องการค่าใช้จ่ายประเภทนี้น้อยท่ีสุด 
3.2 ความต้องการทางด้านการศึกษา 

ความต้องการ ด้านการ ศึกษาของนัก ศึกษา นัก ศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความต้องการของนักศึกษาจะมุ่งเน้นเก่ียวกับ
ค่าหนังสือประกอบการเรียนเพ่ิมเติมจากตําราท่ีวิทยาลัยจัดให้ รองลงมาคือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา
รายงาน (เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต ค่าพิมพ์รายงาน เป็นต้น) ค่าสมุดและเครื่องเขียน 
น้อยท่ีสุด คือ ค่าทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และค่ากิจกรรมชมรม อาจเป็นเพราะทางสถาบันอาจมีการดูแล
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่นักศึกษาจึงทําให้นักศึกษาไม่มีความต้องการค่าใช้จ่ายประเภทนี้ 

3.3 ความต้องการทางด้านสังคมและบันเทิง 
เม่ือพิจารณาความต้องการประเภทนี้ พบว่านักศึกษาจะมีความต้องการในภาพรวมน้อย

กว่าความต้องการด้านอ่ืน ส่วนใหญ่มีความต้องการเก่ียวกับค่าใช้จ่ายกินเลี้ยงและพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน 
รองลงมาคือ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าหนังสืออ่านเล่น (เช่น นวนิยาย นิตยสาร การ์ตูน) ค่าบริการชั่วโมงร้าน
คาราโอเกะ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม ซ่ึงมีของนักศึกษาในแต่ละคณะหลักสูตร ชั้นปีท่ีศึกษา เพ่ือแนวทาง
ในการพัฒนาของสถานศึกษาว่าคณะสาขาใดท่ีทางการศึกษาอาจมีข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายบางประเภทท่ียังไม่
ชัดเจน จึงเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ดังกล่าวพบว่ามีความแตกต่างสรุปได้ดังนี้ 

1) ควรมีการปรับปรุงคําถาม และคําตอบในบางข้อให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดําเนินงานใน
สถานการณ์ปัจจุบันมากท่ีสุดและเป็นไปในเชิงลึก เพ่ือให้ผลของการศึกษาท่ีได้ตรงกับความเป็น
จริงและถูกต้องมากท่ีสุด 

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างนักศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการหาค่าใช้จ่ายในการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่การคํานวณต้นทุนทางการศึกษา เพ่ือเป็น
ทางเลือกการศึกษาของนักศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ในการเขียนบทความเรื่อง “การศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณายิ่ง ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ชาติชาย พณานา
นนท์ ในการทําบทความท่ีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนําและช่วยชี้แนะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข
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ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนเกี่ยวกับ
การวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี 
The opinion of accountants of listed company in the Market for Alternative 
Investment (MAI) on Internal Control and Internal Environment affecting 
theAccounting Information Quality. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการ
ลงทุน เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยการเก็บข้อมูลจาก นักบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือ
การลงทุน จํานวน 42 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิง
พรรณนา และการใช้ T-Test และ One way Anova ในการทดสอบพบว่านักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการวางระบบการควบคุมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีในระดับมากท้ังรายด้านและโดยรวมและยังพบว่ากลุ่มนักบัญชี
ท่ีมีระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์การทํางานท่ีต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แยกเป็น
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางานท่ีต่างกันจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากท่ีสุด  
ส่วนตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในระดับรองลงมา นอกจากนี้ยังพบว่าความคิดเห็น
ของนักบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีจําแนกเป็นรายด้านมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีเป็นดังนี้ ด้าน
กิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็น
มากท่ีสุด  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อความคิดเห็นในลําดับ
รองลงมาสําหรับความคิดเห็นของนักบัญชีท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีโดยจําแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้  ด้านบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรมีผลต่อความคิดเห็นมากท่ีสุด  
สําหรับวัฒนธรรมในองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นนอกจากนี้ความคิดเห็นของนักบัญขีเก่ียวกับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีท่ีจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า  ความน่าเชื่อถือ และการเปรียบเทียบได้มีผลความคิดเห็นท่ีมีต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีมากท่ีสุด  และความเข้าใจได้และความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจมีผลในระดับรองลงมา 
 คําสําคัญ: ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน, การวางระบบควบคุมภายใน, สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร, คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี, ความคิดเห็นของนักบัญชี 
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ABSTRACT 
 The research of The opinion of accountants of listed company in the Market for 
Alternative Investment (MAI) on Internal Control and Internal Environmentaffecting on the 
Accounting Information Quality wasa survey research.The data were collected from 42 
accounting executive of listed company in the Market for Alternative by using questionnaire. 
The statistics used for analyzing data were descriptive,t-test and one way Anova. The 
research revealed that the accountants in the listed companies in the Market for Alternative 
Investment had opinion on internal control and internal environments affecting the 
accounting information quality at the highlevel. The accountants who had different 
education background, workposition, and work experience had different opinion which can 
be described as follow: the sample groups which had different in education background and 
work experience had different opinion inthe highest level, whereas, the sample group which 
had different work position had different opinion at the second highest level. Moreover, the 
research exposed that the accountant’s opinion on the internal control in each aspect 
affected the accounting information quality as followed: control activities, information and 
communication, monitoring and assessment aspectsaffected the accounting information 
quality in the first highest level and control environment and risk assessment affected 
accounting information quality in the second highest level. For internal environment, the 
accountants had opinion about internalenvironment affectedaccounting information quality 
which shown as follow: administrative system and organizational structure affected 
accounting information quality in the height level, whereas organizational culture had no 
affected.  For accounting quality, the accountants had opinion on accounting information 
quality for each aspect as shown follow:  reliability and comparability aspects affected 
accounting information quality in the highest level, whereas understandability and decision 
making aspects affected accounting information quality in the second highest level. 

Keywords: Market for Alternative Investment, internal control, Internal environment, 
accounting information quality, opinion of accountants 
 
บทนํา 
 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน หลายบริษัทเริ่มต้นจากการเป็นบริษัท
ขนาดเล็กและพัฒนาตนเองเป็นบริษัทมหาชน ทําให้ระบบการควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร  เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การควบคุมภายในท่ีดีเป็นกุญแจสําคัญท่ีทําให้การดําเนินงาน 
เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากช่องโหว่สําหรับการทุจริตและความผิดพลาดท้ังท่ีต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจ  ข้อมูลทาง
บัญชีท่ีได้จากการดําเนินงานท่ีดีจะทําให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้  (ณรงค์ ปรีดานันท์. 2542: 37-53) และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  คือพลังและเง่ือนไขท้ังหมดท่ีมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อการดําเนินงาน
และนํามาซ่ึงความสําเร็จและความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายองค์กร (อํานาจ ธีระวนิช. 2547: 65) การ
วิจัยเรื่องนี้จึงเห็นความสําคัญของการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีมีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีผลการวิจัยท่ีได้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในและ
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทันต่อสภาพเหตุการณ์ทีมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวความคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 การวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ ใ ช้ แนว คิดการควบ คุมภาย ในของ  COSO    ) Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission (ซ่ึงจําแนกเป็น 5 องค์ประกอบคือ (วิไล วีระปรีย   ประจิต 

หาวัตร ,จงจิตต์ หลีกภัย , 2551: 10) 
 1.1สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  1.2การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  1.3กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communiction) 
  1.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 องค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบเป็นกระบวนการต่อเนื่องท่ีตัองทําตามทุกข้ันตอนท่ีได้วางไว้
เพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอุษณา ภัทรมนตรี (2547 : 5-4) กล่าวว่า การควบคุมภายใน เป็น
กระบวน (Process) หมายถึง วิธีการท่ีต้องกระทําอย่างเป็นข้ันตอน แต่ไม่ได้เป็นผลลัพธ์สุดท้าย องค์กร
ต้องการลดความเสี่ยง แต่การลดความเสี่ยงต้องมีโครงสร้างและการกระทําตามระบบการควบคุมภายใน  
การวิจัยครั้งนี้จึงนําองค์ประกอบท้ัง 5 มาประเมินคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยใช้แบบสอบถามการประเมิน
ตนเอง 

2. แนวความคิดเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีผู้บริหารเข้าใจและ

สามารถควบคุมได้  เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเป็นเง่ือนไขของการทํางานและเกิดข้ึนจากระบบการบริหารจัดการ
โครงสร้างขององค์กร และวัฒน- ธรรมองค์กร และมีอิทธิพลต่อกัน (วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์, 2552: 21) 
ซ่ึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การประกอบด้วย (อํานาจ ธีระวนิช, 2547: 76), (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545: 65)  
เจ้าของและผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบุคลากร วัฒนธรรมองค์การ หน้าท่ีงานต่างๆระบบบริหารจัดการและ
โครงสร้างขององค์การ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัย 3 ด้าน คือ โครงสร้างองค์การ ระบบบริหารจัดการ  
และวัฒนธรรมองค์การ ด่ังเช่นงานวิจัยของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ ได้เลือกปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 3 ปัจจัยได้แก่ โครงสร้างองค์การ ระบบบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์การใน
การทําวิจัย โดยปัจจัยท้ัง 3 สามารถตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้     

3. แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
 เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2547: 4-12) ได้กล่าวถึงลักษณะเชิงคุณภาพ
ของข้อมูลทางการบัญชีไว้ว่า คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีกําหนดข้ึนสําหรับผู้ใช้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ
พอสมควรเก่ียวกับธุรกิจ และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และมีความพยายามท่ีจะศึกษาข้อมูลนั้น คุณภาพของ
ข้อมูลทางการบัญชี กําหนดข้ึนโดยพิจารณาจากประโยชน์และคุณลักษณะท่ีจะให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
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 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ได้กําหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ว่า ลักษณะ
เชิงคุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติท่ีทําให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพ
หลักของงบการเงินมีสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการ
เปรียบเทียบกันได้ 
 ดังนั้นการประเมินคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของการวิจัยเรื่องนี้จึงทําการประเมินจากลักษณะเชิง
คุณภาพท้ังสี่ประการข้างต้นโดยใช้การประเมินตนเองในลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านบัญชี 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วนันพรณ์  ชื่นพิบูลย์ (2552: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ท่ีมีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ พบว่า  
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีสภาพแวดล้อมภายในองค์กร คุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
และประสิทธิภาพการตัดสินใจ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ 

 กุลนันท์ ก้ัวพิสมัย (2549: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการบริหารการควบคุมภายในของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  ในเขตอําเภอเมือง จัดหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs มีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารการควบคุมภายใน  โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก   

ชลอ เหรียญประดับ (2548: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาแนวทางการควบคุมภายในของธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีจะทดเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พบว่าธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในตลาด
หลักทรัพย์ฯให้ระดับความสําคัญของการควบคุมภายในอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้านของการควบคุม
ภายในพบว่า  ธุรกิจอุตสาหกรรมจะให้ความสําคัญด้านการเงินและบัญชีมากท่ีสุด  รองลงมาคือด้านการ
จัดการ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   ด้านการตลาด  ด้านการผลิต   

กุสุมา  โสเขียว (2549: 130)  ได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมธุรกิจท่ีมีต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  พบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนมีความคิดเห็นด้วย
เก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน  สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร  และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชี เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดล้อม
ภายใน และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน 
 2. ความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน 
 3. ความคิดเห็นของนักบัญชีฯ เก่ียวกับ การวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี มีความแตกต่างกัน 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนในการพัฒนา
ควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนใน
การกําหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน ดําเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และหน่วยงานกํากับดูแลบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนในการควบคุมกํากับดูแลบริษัทท่ีอยู่ในความควบคุม 
 
วิธีวิจัยดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักบัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือ
การลงทุน ท่ีทํางานประจําณ สถานประกอบการของตนเอง  ในปี 2554 จํานวน 66 คน (ท่ีมา: เว๊ปไซต์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันท่ี 8 ม.ค. 2554) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักบัญชีของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน ท่ีทํางานประจํา ณ สถานประกอบการของตนเอง ในปี 
พ.ศ.  2554 จํานวน 66 คน เก็บได้ 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.63 
 เครื่องมือในงานวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) ได้เลือกการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire)  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  5 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหน่ง  
ประสบการณ์  และรายได้เฉลี่ย 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน เป็นการ
สอบถามเพ่ือตรวจสอบรายการ ระยะเวลาในการดําเนินงานจํานวนพนักงานทุนจดทะเบียน และรายได้ต่อปี   

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน  มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ด้าน  คือ  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม  
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  และด้านการติดตาม
และประเมินผล 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ   
ด้านระบบบริหารจัดการองค์การ  และด้านโครงสร้างองค์การ   

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน  คือ ด้านความเข้าใจได้  ด้านความเก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจ  ด้านความเชื่อถือได้   และด้านการเปรียบเทียบได้ 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชี เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2. นําผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหา
ให้ครอบคลุมกับความมุ่งหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

3. นําเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย เพ่ือพิจารณา ความครบถ้วน ถูกต้อง 
และครอบคลุมเนื้อหาการวิจัย แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยแนะนํา 

4.  นําแบบสอบถามออกทดสอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Try-out) กับนักบัญชีของบริษัทท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คนและหาค่าความเชื่อถือของเครื่องมือ (Reliability) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ซ่ึงกการวางระบบควบคุมภายในค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าอยู่
ระหว่าง 0.650 – 0.863  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าอยู่ระหว่าง 0.663 – 0.913 
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ระหว่าง 0.676 – 0.912   และหาค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ 
(Discriminant Power) โดยใช้ Item – total Correlationการวางระบบควบคุมภายในได้ค่าอํานาจจําแนก
ระหว่าง 0.122 – 0.940 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.356 – 0.941  คุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชีได้ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.309 – 0.898 

6. นําผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบคุณภาพเแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยอีกครั้ง  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา  
 การจัดทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวม โดยแบ่งเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชี  และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพ่ือการลงทุน โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 
 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือก
เพ่ือการลงทุน เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ข้ันตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือ
การลงทุนเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรท่ี มีผลต่อคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชีจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ทํางาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way Analysis of Variance )  
 ข้ันตอนท่ี 4 เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือ
การลงทุนเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี จําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรม
การควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้าน
ระบบบริหารจัดการ และด้านโครงสร้างขององค์กร เดือน  โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม  ด้วยค่า t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
มากกว่า 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One  Way Analysis of Variance) 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 สรุปผล 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชีและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน
ผลการวิจัยเรื่องนี้พบว่านักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง  อายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและมีตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 15 ปี   รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท 
 2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนินการ
มากกว่า 15 ปี มีจํานวนพนักงานไม่เกิน200 คน บริษัทส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า600 ล้านบาท 
 3. นักบัญชี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ( x  = 
4.26) ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย x สูงสุดคือด้านการติดตามและประเมินผล มีค่า ( x  = 4.35)ส่วนความคิดเห็นของ
นักบัญชีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีพบว่านักบัญชี มีความคิดเห็น
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x = 4.19) ด้านท่ีได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ( x  = 4.24) 
สําหรับความคิดเห็นของนักบัญชีเก่ียวกับการมีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ( x = 
4.45) ด้านท่ีได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเปรียบเทียบได้ ( x  = 4.50)   
 4. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการ
ลงทุนเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชี จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน  โดยใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test  
และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance )พบว่า 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักบัญชีท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ได้แก่ การศึกษา ตําแหน่ง  
และประสบการณ์ทํางาน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ค่า p-value = 0.007) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีตําแหน่งแตกต่างกันจะมีความ
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (ค่า p-value = 0.009) และกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันก็จะมีความความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(ค่า p-value = 0.014)   
 เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความความคิดเห็นในภาพรวม
เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี
แตกต่างกัน จําแนกตามตําแหน่ง  และประสบการณ์  พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีตําแหน่งผู้อํานวยการบัญชี กับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีตําแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี มีความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน จึงทําให้ตําแหน่ง  
เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมและ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ทํางานมากกว่า 15 
ปี กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์ทํางาน 6-10 ปี มีความคิดเห็นในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน จึงทําให้
ประสบการณ์ทํางานเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวม 
 5. เปรียบเทียบความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาง เลือก
เพ่ือการลงทุน(MAI)เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดยใช้การทดสอบ
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ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance: ANOVA) จําแนกเป็นรายด้านพบว่า 
 ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับการวางระบบควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 และเม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมและด้านการประเมินความ
เสี่ยงมีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน
(MAI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ส่วนด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
และด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน(MAI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  ตามลําดับ   
 ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.001 และเม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านโครงสร้างของ
องค์กร  มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการ
ลงทุน(MAI) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ส่วนด้านวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นใน
ภาพรวม 
 ความคิดเห็นในภาพรวมเก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.001 และเม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ มีผลต่อความคิดเห็นใน
ภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน(MAI) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความเข้าใจได้มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนด้านความเชื่อถือได้  
และด้านการเปรียบเทียบได้ มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทางเลือกเพ่ือการลงทุน(MAI)\อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 ตามลําดับ 
 อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง  ความคิดเห็นของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน
เก่ียวกับการวางระบบควบคุมภายในและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
วางระบบควบคุมภายในโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือของฝ่ายบริหารท่ีช่วยให้ม่ันใจว่า การปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงาน องค์กร เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ แบบแผนท่ีวางไว้ การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมทําให้ทํางานของหน่วยงาน พนักงาน มีความ
คล่องตัว ลดการสูญเสีย ท้ังท่ีเกิดจากความผิดพลาดท่ีตั้งใจและไม่ได้   

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลนนท์ ก้ัวพิสมัย (2549: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 
มีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการควบคุมภายในขององค์กรในระดับมาก ท้ังด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมมี
ความชัดเจนในการระบุความรับผิดชอบ และอํานาจการอนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้
ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ทางด้านกิจกรรมการควบคุมมีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุมและเพียงพอ  และด้านการติดตามและประเมินผลมีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลทันที ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา โสเขียว (2549: 129) พบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยรวมและเป็นรายด้าน
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ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การควบคุม
ภายในเป็นกระบวนการท่ีกําหนดข้ึนภายในแต่ละองค์กรซ่ึงถ้าถูกสร้างข้ึนอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร    

2. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมี
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยพิจารณาเป็นราย
ด้าน ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านโครงสร้างขององค์กร อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เนื่องจาก บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน เป็นบริษัท่ีมุ่งเน้นวัตกรรม  
ใหม่ ๆ การประดิษฐคิดค้นแนวทางการทํางานใหม่   ซ่ึงจะให้ความสําคัญของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็น
อย่างมาก เพราะมีแนวความคิดว่า หากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรดี  จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดี    

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552 : 127) พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ 
SMEs มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวม ด้านระบบบริหารจัดการ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าหากมีระบบภายในองค์กรท่ีดี ก็จะส่งให้ข้อมูลและ
ผลงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้โดยง่าย  

3. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดยรวม ด้านความเข้าใจ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้  
และการเปรียบเทียบได้ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีเป็นแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับผู้ใช้งาน
ท้ังท่ีเป็นบุคคลภายใน  และบุคคลภายนอก ใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน  และตัดสินใจทางธุรกิจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา โสเขียว (2549 : 130) ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องมือหนี่งของ
การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจภายใต้โซ่คุณค่าขององค์กรและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจท้ังในส่วนของการวางแผนและการควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 สอดคล้องกับงานวิจัยของวนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552 : 128) ข้อมูลทางบัญชีถือว่าเป็นวัตถุดิบท่ี
สําคัญสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ซ่ึงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมีความสําคัญและเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้รายงานทางการเงินเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการลงทุนในอนาคต   

4. ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ทํางานของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีผลต่อความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน เก่ียวกับการวางระบบบัญชี และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทีมีผลต่อ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีโดย   

 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะทําให้มุมมองการบริหารงานและวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีมีต่อผู้ใช้
ข้อมูลทางการบัญชีท้ังภายในและภายนอกองค์กรแตกต่างกัน การรักษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีเพ่ือให้ผู้ใช้
ข้อมูลทางการบัญชีนําข้อมูลท่ีถูกต้อง ตรงความเป็นจริง มีความน่าเชื่อถือได้  และทันต่อเวลา   

 ตําแหน่งงาน ผู้ท่ีมีตําแหน่งงานในระดับท่ีสูง เช่น ผู้อํานวยการบัญชี ย่อมต้องมีทัศนคติในการ
ทํางาน แตกต่างจากผู้ท่ีมีตําแหน่งงานตํ่ากว่า มุมมองการวางระบบควบคุมภายในของผู้อํานวยการบัญชีเป็น
เสมือนเครื่องมือข้อมูลทางบัญชีท่ีได้ผ่านกระบวนการควบคุมภายในท่ีดีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในขณะท่ี
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ตําแหน่งงานในระดับรองลงมาหรือตําแหน่งท่ีอยู่ในระบบการควบคุมภายใน จะมองเห็นระบบการควบคุม
ภายในเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ   

 ประสบการณ์ทํางาน ท่ีผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีมากย่อมมีมุมมอง และทัศนคติในวิชาชีพ
บัญชีมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์ในวิชาบัญชีน้อยกว่า ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานเป็น
เสมือนฐานข้อมูลส่วนตัว ท่ีนําไปใช้ในการวิเคราห์ความสมเหตุสมผลของระบบการควบคุมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร   

 สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย ลิลิตธรรม (2550 : 143-144) สรุปได้ว่า การนําระบบควบคุม
ภายในตามแนวทางของCOSO มาใช้ในระบบการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัด
เพชรบุรี มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลางเนื่องจากพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการควบคุม
ภายใน และความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO ยังมีน้อย ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวอาจทําให้พนักงานมีความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
เกิดอคติต่อระบบการควบคุมภายในได้   

 สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภรัตน์ ศรแก้ว (2542:บทคัดย่อ) สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุในโรงเรียนมัธยมศึษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม มาตรฐานการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการเงิน และด้าน
บัญชี  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ ขาดประสบการณ์  การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง  

 6. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีความคิดเห็นในภาพรวม
เก่ียวกับการวางระบบบัญชีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยเปรียบเทียบได้ดังนิ้   

 ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการติดตามและประเมินผล มีผลต่อ
ความคิดเห็นของนักบัญชีฯเก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีในระดับสูงกว่าเม่ือเทียบกับ ด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุม และด้านการประเมินความเสี่ยง เนื่องจากลักษณะของสภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบปัจจัย
หลายปัจจัยท่ีทําให้การวางระบบควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงไป หรือมีความไม่แน่นนอน ซ่ึงปัจจัยบางปัจจัยไม่
สามารถควบคุมได้ ทําให้ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีได้ชัดเจน และเป็นไปได้
ยาก ด้านการประเมินความเสี่ยง เป็นการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร ซ่ึงมีลักษณะเป็น
การเตรียมความพร้อม ซ่ึงจําเป็นต้องใช้ผู้มีประสบการณ์และสามารถมองเห็นภาพรวมข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน จึงสามารถกําหนดได้ว่าหน่วยงานหรือองค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร ในทางตรงกันข้ามกิจกรรม
การควบคุมจะช่วยเสริมสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารได้ว่าในการปฏิบัติงานไม่มีจุดบกพร่อง การทํางานมี
ประสิทธิภาพครบตามกระบวนการท่ีไว้วางไว้  ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแหล่งข้อมูลใน
การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลนันท์ ก้ัวพิสมัย (2549 : 75)  พบว่า  กิจการมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พนักงานทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมภายใน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและ
คําสั่งต่าง ๆ ท่ีฝ่ายบริหารกําหนด  ซ่ึงกิจการตระหนักว่ากิจกรรมการควบคุมจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุสุมา โสเขียว (2549: 131) พบว่า ความคิดเห็นของนักบัญชี บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีกลุ่มอุตสาหกรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในแตกต่างกัน เนื่องจากการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มีความต้องการในการ
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บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ซ่ึงลักษณะการปฎิบัติงานแต่ละอุตสาหกรรม จึงมีการกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ 
ข้ึนมาเพ่ือควบคุมการดําเนินงานในองค์กรแตกต่างกัน  

 7. นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ท่ีมีผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยจําแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้  ระบบบริหารจัดการ  และโตรงสร้างองค์กร  มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชี
ฯเก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี  สําหรับวัฒนธรรมองค์กรไม่มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ  เนื่องจาก  
ระบบบริหารจัดการ  และโครงสร้างองค์กรมีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์กร ระบบบริหารจัดการและ
โครงสร้างองค์การท่ีดีช่วยให้การดําเนินงานภายในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  

 สําหรับวัฒนธรรมองค์กร มีลักษณะเป็นพลังเงียบ ท่ีมีอิทธิพลในการทํางานของผู้ปฏิบีติงาน  
หากแต่เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันหรือค่านิยมท่ีถือปฏิบัติในองค์กรหน่วยงาน ซ่ึงมีข้ึน
เพ่ือมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันภายในองค์กรเป็นหลัก      

 สองคล้องกับงานวิจัยของ วนันพร ชื่นพิบูลย์ (2552 : 131, 132) พบว่า สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านโครงสร้างองค์กรของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ  มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี เนื่องจาก ธุรกิจ SMEs ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
การสร้างสรรค์สินค้าและการบริหาร ผู้บริหารธุรกิจ SMEs จึงต้องให้ความสําคัญ กับระบบบริหารจัดการเพ่ือ
นําพาองค์กรให้ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสําคัญต่อปัจจัยทาง
โครงสร้างองค์กร ซ่ึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการประพฤติปฎิบัติของคนในองค์กร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดนัน เทียนพุฒ (2544 : 2550) พบว่า ความสําเร็จของธุรกิจหรือท่ีส่วนใหญ่ประเมินจาก
ความสามารถในการทํากําไรขององค์กรนั้น ๆ จะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรใดท่ีสามารถจัดการด้านทรัพยากรมน
นุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและทํากําไรได้ องค์กรนั้นจะประสบความสําเร็จในธุรกิจได้ดีด้วยประการท้ังปวง   

 8. ความคิดเห็นในภาพรวมของนักบัญชีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการลงทุนเก่ียวกับ
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และมีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯเก่ียวกับ
คุณภาพดังนี้  ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรียบเทียบได้มีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯ ในระดับสูง
ท่ีสุด สําหรับด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของนักบัญชีฯในระดับรองลงมาคือ ด้านความเข้าใจ และด้านความ
ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ตามลําดับ เนื่องจากองค์กรธุรกิจท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทางเลือกเพ่ือการ
ลงทุน ถือเป็นตลาดรอง ท่ีต้องสร้างความม่ันใจให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัท โดยแสดงข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และข้อมูลทางบัญชีด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีความถูกต้องน่าเชือ
ถือได้ และเพ่ือเป็นการแสดงถึงศักยภาพของบริษัทท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือตลาดหลัก     

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนันพร ชื่นพิบูลย์  (2552 : 132 ) พบว่า  กลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความสําคัญกับข้อมูลท่ีจดทําและนําเสนอต่างกัน ถ้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมให้ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับคู่แข่งขันและสภาพแวดล้อม จะต้องการใช้ข้อมูท่ีถูกต้อง
ในระดับหนึ่ง และบริษัทจดทะเบียนท่ีดําเนินกิจการอยู่มานานจะอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู่ในบริษัทมา องค์กรแต่ละ
องค์กร มีพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา และประสบการณ์แตกต่างกัน รวมท้ังแต่ละบริษัทมีระบบการ
บริหารงาน ลักษณะแตกต่างกัน ตามรูปแบบของธุรกิจ จึงทําให้พนักงานมีบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
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แตกต่างกันไป คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือ มีความแตกต่างกันท้ังในด้าน
ความเข้าใจได้ ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบได้ 
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บทคัดย่อ   
 การวิจัยนี้กําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 393 คนจากจํานวนประชากรจํานวน 21,236 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีอาชีพ
พนักงานลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในระดับปานกลาง  
 เม่ือเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปร เพศ  วุฒิการศึกษา  และอาชีพ พบว่าความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
โดยประชาชนท่ีเป็นเพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี อาชีพพนักงานลูกจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงท่ีสุด 
 คําสําคัญ:  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, จังหวัดภูเก็ต 
 
ABSTRACT 

A  cognitive study about the personal income tax of the people in Phuket Province is 
objective to investigate whether the people in Phuket Province a better understanding 
about the taxation and to compare the insight level about the personal income tax by 
following the variable; gender,education and occupation. The sample was 393 people from 
the study population consists 21,326 people. 
 The research results revealed that the most respondents were female with bachelor 
degree and work as the employees who insight on the personal income tax at a moderate 
level. 
 The comparison of the cognitive level about the personal income tax of people in 
Phuket Province by following variable; gender, education and occupation found that the 
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different cognition is statistically significant at the 0.05 level.The Female people with high 
school education and a bachelor’s degree and work as the employees have the highest 
cognition about the personal income tax. 

Keywords:  Personal Income Tax, Phuket Province 
 

บทนํา 
 ภาษีอากร เป็นรายได้หลักของประเทศซ่ึงประชาชนผู้มีเงินได้ตามท่ีกฎหมายกําหนดเป็นผู้มีหน้าท่ีท่ี
ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเพ่ือใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ    

การจัดเก็บภาษีอากรจากผู้มีเงินได้ทุกประเภท โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีเรียกเก็บจาก
บุคคลผู้มีเงินได้นั้น มีฐานกว้างขวางครอบคลุมประชาชนท้ังประเทศท่ีมีเงินได้ นับเป็นแหล่งรายได้ท่ีสําคัญของ
รัฐบาล (www.rd.go.th) ผลการจัดเก็บภาษีอากรของสรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตพบว่า ในปี 2553 จัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 1.61 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 10.48% ผลท่ีตามมาก็คือ ประเทศชาติมี
รายได้ลดลง (ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล 2552) ผู้เสียภาษีจํานวนไม่น้อยท่ีเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องครบถ้วน 
อาจจะด้วยความต้ังใจหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนมีความรู้และความเข้าใจใน
เรื่องของการเสียภาษีเป็นอย่างดี เสียภาษีด้วยความตระหนักรู้ในหน้าท่ีเแล้วก็จะเกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อ
ประเทศชาติอีกท้ังยังสร้างความรู้สึกท่ีดีในการเสียภาษีอากรให้กับประชาชน ดังนั้นทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  
ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรผู้ ซ่ึงทําหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากร หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีในการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม จึงควรมีส่วนร่วมอย่างต้ังใจและจริงจัง ท่ีจะเผยแพร่ความรู้และข้อมูลท่ีเพียงพอ
สําหรับการเสียภาษีอากรท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม   ในขณะเดียวกันประชาชนผู้มีเงินได้ซ่ึงมีหน้าท่ีเสีย
ภาษีอากรทุกคน ก็ควรจะเปิดใจเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีอากรท่ีถูกต้อง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความและความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนผู้มี
เงินได้ในจังหวัดภูเก็ต 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 กรมสรรพพากร (www.rd.go.th) ได้เขียนอธิบายเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสรุปประเด็นท่ี
สําคัญได้ว่า ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือหน่วยภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และมีรายได้เกิดข้ึนตามเกณฑ์การเสียภาษีของกรมสรรพากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกบัญญัติอยู่ในหมวด 
3  แห่งประมวลรัษฎากร ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
บางมาตราเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่ีสําคัญได้แก่ เกณฑ์การหักลดหย่อน และ อัตราภาษี  
ซ่ึงปัจจุบันใช้อัตราการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้า โดยผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแสดงรายการ
ตามแบบท่ีกําหนดภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 มนัส มนูกุลกิจ (2552) พบว่าบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครขาดความรู้และความ
เข้าใจในเรื่องการเสียภาษีอากร ทําให้ไม่ทราบถึงประโยชน์และผลตอบแทนท้ังทางตรงและทางอ้อมซ่ึง
สอดคล้องกับ พนิตนาถ เย็นทรัพย์ (2549) พบว่า ผู้เสียภาษีอากรเกินกว่าครึ่งไม่ทราบข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกท้ังยังมีทัศนคติเชิงลบต่อหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้เก่ียวกับการเสีย
ภาษีอากรของประชาชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคือประชาชนผู้มีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัด

ภูเก็ตจํานวน 21,326 คนเป็นขนาดของประชากร (สรรพากรพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต, 2553) การคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane 1973:125) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างตํ่าคือ 393 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างเป็นสัดส่วนตามจํานวนของ
ประชาชนผู้มีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตท้ัง 3 อําเภอ คืออําเภอเมือง 
อําเภอถลาง และอําเภอกระทู้ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้วิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนคือคําถามเก่ียวกับลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์  คําถามเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จํานวน 
30 ข้อ  เป็นแบบสอบถามแบบปิด (Closed Form) เลือกตอบว่าถูกหรือผิด และคําถามเก่ียวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened Form) เปิดกว้างให้
ผู้ตอบตอบอย่างอิสระ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา ด้านภาษีอากร และด้านวิจัย 
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง เท่ียงตรงของข้อคําถามเพ่ือให้ความม่ันใจว่าได้วัดในสิ่งท่ีต้องการวัด 
โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกัน 80% ได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index :IOC) ในแต่ละข้อมากกว่า 0.5 
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

วิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ(Exploratory Factor Analysis) ด้วยการใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามและวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนใน
จังหวัดภูเก็ตตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษาและอาชีพ    

ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of Variance:ANOVA) โดยใช้สถิติที
(T-test) และการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง โดยใช้ ค่าฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean,Average, 
X ) และ ฐานนิยม (Mode,Mo) เปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตตามตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 393 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
63.70 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.30 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.30  
และมีอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50.60 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยคะแนน 19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นระดับคะแนนท่ีมีผู้ทําได้จํานวน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.72   
 เม่ือพิจารณาระดับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามตัวแปรเพศ 
พบว่าฐานนิยมของคะแนนท่ีมีผู้ทําได้มากท่ีสุด เพศชายเท่ากับ 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7.62 เพศหญิง
เท่ากับ 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 8.23  ตามตัวแปรวุฒิการศึกษาพบว่า คะแนน 19 คะแนน เป็นคะแนนฐาน
นิยมท่ีมีจํานวนผู้ทําได้รวมมากท่ีสุดโดยมีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 0.61 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 2.74 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.93 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 2.44  เม่ือพิจารณาฐานนิยมของคะแนนตามระดับวุฒิการศึกษา พบว่า ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีฐาน
นิยมท่ี 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ระดับปริญญาตรีมีฐานนิยมท่ี 19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ7.93 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.91 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีฐานนิยมท่ี 
17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.05 และระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มีฐานนิยมท่ี 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
1.52 และตามตัวแปรอาชีพพบว่า  คะแนน 19 คะแนน เป็นคะแนนฐานนิยมท่ีมีจํานวนผู้ทําได้รวมมากท่ีสุด 
โดยมีอาชีพพนักงานลูกจ้างคิดเป็นร้อยละ 6.71 อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 3.05  เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 1.52 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 1.22 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.22  เม่ือพิจารณาฐานนิยม
ของคะแนนเป็นรายอาชีพ พบว่า อาชีพพนักงานลูกจ้าง มีฐานนิยมท่ี 26 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 7.01  อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีฐานนิยมท่ี 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.83  อาชีพอิสระ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 3.66  อาชีพเจ้าของกิจการ มีฐานนิยมท่ี 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.83 และอาชีพค้าขายมี
ฐานนิยมท่ี 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.44 

เม่ือเปรียบเทียบระดับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมี
ความรู้ความและความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าเพศชาย ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95%  พบว่าผู้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี  
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับกว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตามตัวแปรอาชีพพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% พบว่าผู้ท่ีมีอาชีพพนักงานลูกจ้างมีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคคลธรรมดาสูงกว่าผู้ท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพ
ค้าขาย และอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
  อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยคะแนน 19 คะแนนเป็นระดับคะแนนท่ีมีผู้ทําได้จํานวนมากท่ีสุด สอดคล้องกับการวิจัย
ของพนิตนาถ เย็นทรัพย์ (2549) ท่ีได้วิจัยเรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด 
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คิดอย่างไร   เพ่ือศึกษาระดับความรู้และทัศนคติเก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีเงินได้ประเภท
เงินเดือน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  ด้านความรู้ เม่ือแบ่งความรู้เก่ียวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 58.50 มีความรู้ในระดับปานกลาง ข้อสังเกต คือ เรื่องสําคัญท่ีควรทราบ มีกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบเป็น
จํานวนเกินกว่าครึ่ง ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อนเพ่ือการ
ประกันชีวิต การหักลดหย่อนสําหรับบุตร แหล่งข้อมูลทางกฎหมายภาษีอากร การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย อัตราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นแบบเสียภาษี บทกําหนดโทษ และการลดหย่อนให้ผู้อุปการะบิดามารดา และยัง
สอดคล้องกับมนัส มนูกุลกิจ (2552) ซ่ึงศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสํานักงาน
สรรพากร พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2547 – 2551 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท้ังทางด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและผู้เสียภาษี พบว่า ปัญหาสําคัญของผู้มีเงินได้ 
คือ มีทัศนคติในการเสียภาษีอากรไปในทางลบ มีพฤติกรรมในการหลบเลี่ยงภาษีอากร ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างแท้จริง ทําให้ไม่ทราบถึงประโยชน์และผลตอบแทนของการเสียภาษีอากรท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม  

ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา  
และอาชีพ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าเพศชาย ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ปริญญาตรี มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นและระดับสูงกว่าปริญญาตรี และผู้ท่ีมีอาชีพพนักงานลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าผู้ ท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย 
และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของพนิตนาถ เย็นทรัพย์ (2549)  ท่ีได้ทําการวิจัย
เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือน รู้เพียงใด คิดอย่างไร พบว่า มีข้อมูลส่วนตัวบาง
ประการเท่านั้นท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน เช่น ด้านความรู้ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพทางรายได้  

ในมุมมองของผู้วิจัยแล้วผู้วิจัยมีความเห็นว่า เรื่องของการเสียภาษีอากรนั้นนอกจากจะเป็นการทํา
หน้าท่ีตามกฎหมายแล้วยังถือเป็นการทําความดีอย่างหนึ่งท่ีต้องอาศัยท้ังศีลธรรมและจริยธรรมส่วนบุคคลเป็น
ส่วนสําคัญในการเป็นผู้เสียภาษีอากรท่ีดี  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคลธรรมดาอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยผู้ท่ีมีอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างมีวุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงท่ีสุด 

2. การให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียังมี
ความรู้ความเข้าใจน้อยและประชาชนท่ัวไป โดยการเผยแพร่ความรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนจัดให้มีการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่กลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องกับการเสียภาษีเงินได้โดยตรงเพ่ือก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการเสียภาษีอากรท่ีดีข้ึน  
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บภาษีอากรของภาครัฐ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความความรู้สึกท่ีดีของประชาชน
ผู้เสียภาษีอากรอีกด้วย 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพเพียงพอ  

ควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบุคคลท่ียังมีความรู้และความเข้าใจน้อย 
เช่น ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ท่ีมีอาชีพเจ้าของกิจการหรือค้าขาย โดยใช้วิธีการและ
ช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การจัดอบรมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท การจัดนิทรรศการ  
ระบบสอบถามข้อมูลความรู้ผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงโดยเฉพาะกรมสรรพากรควรดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด
ภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจใน
จังหวัดภูเก็ต และ เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ตาม
ตัวแปรผู้ประกอบการธุรกิจท่ีมี รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และทุนจดทะเบียน กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
389 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อายุ 36-45 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหน่งในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ตําแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ และประสบการณ์ทํางานส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไป 
 ข้อมูลเก่ียวกับกิจการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี ส่วนใหญ่รูปแบบของธุรกิจเป็นบริษัทจํากัด  
ประเภทธุรกิจบริการ และมีทุนจดทะเบียน 1 – 5 ล้านบาท ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการไม่มีนัก
บัญชี (ไม่มีการจัดทําบัญชีเอง แต่ใช้บริการสํานักงานบัญชี) นักบัญชีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านบัญชี  ลักษณะการจัดทําบัญชีของกิจการใช้บริการสํานักงานบัญชี  โปรแกรมท่ีใช้ในกิจการในการจัดทํา
บัญชีโปรแกรม Express for Windows มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้
ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก  
 เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปร
รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ  และทุนจดทะเบียน พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึง
ประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 คําสําคัญ:  คุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์, ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
ABSTRACT 
   This  research  aims  to  study  the the business operators’s opinions towards the 
desirable characteristics of the accountants in Phuket Province and  to compare the opinions 
of the business operators based on the type of business,  and their business capital. The 
sample consisted of 389 business operators in Phuket Province .   
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       The  results revealed that most of the respondents were male, aged 36-45 years, and 
held bachelor degrees.  Most of them were shareholders of the company and members of 
the company boards, with more than 10 years of working experience.  
 Regarding their business and accounting, it was found that most respondents owned 
limited companies which provided services.  Most companies had their capital from 1-5 
million baht.  Many companies did not have an accountant, but  employed  the services 
from an account company. The most popular accounting program was found to be the 
Express for Windows. Most respondents expected their accountant to have a high level of 
the following skills. 
 When comparing the opinions of the business operators based on form of business, 
type of business,  and their business capital, it was found that the operators had  a different 
expectation for the accountant’s characteristics at the level of 0.05. 
 Keywords: desirable characteristics of the accountants, business operators 
 
บทนํา 
 กระบวนการการจัดทําบัญชีเป็นการให้ข้อมูลท่ีสําคัญในการจัดทําข้อมูลด้านการเงิน นักบัญชีซ่ึงเป็นผู้
ท่ีปฏิบัติงานด้านบัญชีถือเป็นส่วนสําคัญท่ีจะให้ข้อมูลด้านการเงินท่ีดี กับผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจด้าน 
ต่าง ๆ  และนักบัญชีซ่ึงเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีจะมีความสําคัญในการเปิดเสรีทางเงินทุน การค้า การบริการ 
ในระยะเวลา 4- 5 ปี ข้างหน้า การเลือกบุคคลกรในวิชาชีพบัญชีก็ย่อมมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการ จังหวัด
ภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงมีสถานประกอบการเป็นจํานวนมากท่ีจดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องจัดทําบัญชี  ดังนั้นจึงผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและเป็นแนวทางสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี  ให้มีคุณค่าทางวิชาชีพ ความรู้ความสามารถและความชํานาญให้สอดคล้องกับ
ผู้ประกอบการธุรกิจพึงประสงค์ และเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในสถานบันการศึกษา รวมท้ังนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อของสถานบัน
การศึกษา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาท่ีจะประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจใน
จังหวัดภูเก็ต 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจใน
จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีประเภทธุรกิจ รูปแบบธุรกิจและทุนจดทะเบียนแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
               1. กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบธุรกิจนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนต่อนักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดภูเก็ต จํานวน 13,810 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนตามห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัท
จํากัด จํานวน 389 ราย 
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                2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับกิจการและการปฏิบัติงานทางการบัญชี 
 ตอนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของประกอบการ 
             ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
                3. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์
ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา ด้านบัญชี และด้านวิจัย จํานวน 5 คน เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เท่ียงตรงของข้อคําถาม เพ่ือความม่ันใจว่าได้วัดในสิ่งท่ีต้องการวัด หรือผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจได้ถูกต้องว่าผู้วิจัยต้องการวัดในเรื่องใด โดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีความเห็นตรงกัน 80%นํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และ
คํานวณหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ได้ค่าความเชื่อม่ัน  .9581 

4. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยการเดินสุ่มตามกรอบกลุ่มตัวอย่างท่ี
กําหนด และเก็บแบบสอบถามคืนทันที พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
               5. ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทําการวิเคราะห์และประมวลผล 
ข้อมูลโดย 
                      5.1 วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ี
พึงประสงค์ผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตด้วยการนับความถ่ีของข้อคําถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
ถูกต้อง 
                      5.2 เปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง จําแนกตามตัวแปร โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
         ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ 36-45 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี  ตําแหน่งในสถานประกอบการส่วนใหญ่ตําแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ ประสบการณ์การ
ทํางานส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไป 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเภทธุรกิจเป็นธุรกิจบริการ คิดเป็นร้อยละ 77.60 มีทุนจดทะเบียน 1-5 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.80 และมีระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 
ระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00  จํานวนนักบัญชีในปัจจุบันของกิจการ 
1-5 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 63.20 
  3. คุณลักษณะของผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต คุณลักษณะผู้ทํา
บัญชีท่ีพึงประสงค์ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจอยู่ในระดับมาก 
  4.  ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต 
ตามตัวแปรรูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และทุนจดทะเบียน พบว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทํา
บัญชีท่ีพึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะผู้ทําบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต  
ได้แก่ คุณสมบัติด้านทักษะทางวิชาชีพ คือ ทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ทักษะทางการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและ
หน้าท่ีงาน และทักษะทางปัญญา โดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับ กรรณิการ์ ลําลือ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณสมบัตินักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของนัก
บัญชีในทักษะทางวิชาชีพท่ีผู้ประกอบการพึงประสงค์ในระดับมาก ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ มีคามรู้ความ
เข้าใจเก่ียวข้องกับการทําบัญชีในด้านการคํานวณต้นทุน ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าท่ีงาน ได้แก่ 
มีความสามารถวัด/คํานวณมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง ทักษะคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ได้แก่ มีทักษะหรือความชํานาญในการจัดการตนเอง เช่น การควบคุมอารมณ์ให้คงท่ีเม่ือประสบปัญหา
กับงาน เพ่ือนร่วมงาน หรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ได้แก่ 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในกระบวนการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้ง และทักษะทางการบริหาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจ ได้แก่ มีคามสามารถจัดแบ่งหน้าท่ีงานและมีภาวะเป็นผู้นํา สอดคล้องกับ สรศักด์ิ 
นันไชย (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การวัดทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัด
ลําพูน  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าพนักงานบัญชีในกิจการมีทักษะทางวิชาชีพ
โดยรวมในระดับมากและไฉไล พงศ์อุดมกุล (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีของผู้ประกอบการในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า    ผู้ประกอบ การในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดทําบัญชี โดยมีการปฏิบัติเก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 
สรุปผลการวิจัย 
                ผู้ประกอบการสามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดทําบัญชีให้มีความถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการกําหนดแผนกลยุทธ์ หรือใช้ในการ
วางแผนการดําเนินงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจ เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อัน
จะส่งผลดีแก่ภาพลักษณ์ขององค์กร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสร้างแบรนด์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางด้านการตลาดในการสร้างแบรนด์ 
(3i Model) ด้านภาพลักษณ์ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่างของแอพพลิเคชั่นท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการท่ีมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่ี อายุระหว่าง 18-45 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 212 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.9 มีอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 64.2 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.0 มีอาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 86.3 มีรายได้ 15,001-25,000 
บาท ร้อยละ 30.2 ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อ iPhone (iOS) ร้อยละ 56.6 ใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS ร้อยละ 
37.3 และใช้แอพพลิเคชั่น Social Networking ร้อยละ 30.6  ท้ังนี้ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
การสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างภาพลักษณ์ และด้านการสร้างความน่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจัยการสร้างแบรนด์ 
(3i Model) ด้านการสร้างจุดยืนท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ปัจจัยการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 
(β = .497) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (β = .219) 

คําสําคัญ:  การสร้างแบรนด์, แอพพลิเคชั่น, สมาร์ทโฟน  
 

ABSTRACT 
The purpose of the study on “the impact of brand developing factors (3i Model) on 

the smartphone application selection of Bangkok users” is to examine the effect of brand 
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developing marketing factors, which are brand image, brand integrity, and brand identity, on 
the smartphone application selection of Bangkok users. The samples consists of 212 
smartphone application users who are between 18 to 45 years old in Bangkok. The 
multistage sampling technique is implemented and the self-administrated questionnaire is 
used as a tool in this study.  Frequency, percentage, mean score, standard deviation and 
multiple linear regressions are conducted to analyze the data.  The results of the 
respondents’ demographic backgrounds show that the majority of the samples are female 
accounting for 59.9%. 64.2% of them are between 21 and 30 years old and 66.0% earn a 
bachelor’s degree. They work for a private company (86.3%) and gain a monthly salary 
around 15,001 to 25,000 baht (30.2%). In addition, 56.6% of them use iPhone (iOS), 37.3% 
choose AIS as their network carrier, and 30.6% use social networking applications.  The 
results of the hypothesis testing indicate that the brand developing factors (3i Model) of 
brand image and brand integrity have a significant impact on the smartphone application 
selection of Bangkok users.  However, the brand developing factor of brand identity is 
found not to be significant in this testing.  Additionally, the factor contributing the highest 
impact on the smartphone application selection of Bangkok users is the brand integrity (β 
=.497), follows by the brand image (β =.219).   

Keywords: Branding, Mobile Application, Smartphone 
 
บทนํา  
 จากจุดเริ่มต้นของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยบนเทคโนโลยี 2G ในปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นการใช้
งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในด้านเสียง (Voice) คือ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารส่งข่าวหากันด้วยการพูดคุยกันและการ
ส่งข้อความ SMS (Short Message Service) มาสู่เทคโนโลยีในยุคท่ี 3 (Third Generation Mobile 
Network หรือ 3G) เป็นการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง  ท่ีทําให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลใน
ระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก จากการพัฒนา
ตัวเครื่องท่ีทําให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น เช็คอีเมล์ ดาวน์โหลดเพลง เกมส์ออนไลน์ ประชุมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  จึงทําให้สมาร์ทโฟนมีความสามารถเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมท่ีสามารถพกติดตัว
ไปได้ทุกท่ี (นุชจรินทร์ ศรีสุวรรณ์, 2553)  
 จากรายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า จํานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน
ท้ังสิ้น  75.5 ล้านราย เม่ือย้อนไปในปี พ.ศ. 2544 (10 ปีย้อนหลัง) พบว่า มียอดผู้ใช้งานเพียง 7.5 ล้านราย 
นับว่าประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึน 100% ในขณะท่ีประชากรของประเทศ
ไทยมีประมาณ 67.7 ล้านคน หมายความว่า ยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของไทยเทียบกับจํานวนประชากรนั้น
อยู่ท่ี 109% โดยมีอัตราการใช้งานหลายเบอร์ Multiple Sim สูงถึง 35%  และจากข้อมูลการสํารวจส่วนแบ่ง
ตลาดโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนในประเทศไทยของนิตยสาร Positioning ปี 2011 แสดงให้เห็นว่า มี
ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 15% และโทรศัพท์มือถือธรรมดา 85%  แต่จากการพัฒนาเทคโนโลยี 3G และการแข่งขัน
ของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนท่ีสามารถทําราคาให้ต่ําลง รวมท้ังพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็ว
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สูงผ่านสมาร์ทโฟนมากข้ึน จึงเป็นแนวโน้มท่ีจะทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนเติบโต (อธิป อัศวานันท์, 10 กรกฎาคม 
2555) 
 นอกจากนั้นข้อมูลการสํารวจตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ของศูนย์เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า ตลาดซอฟต์แวร์มีมูลค่าการบริโภค Enterprise Software 27,880 ล้านบาท  
ส่วนมูลค่าการผลิต 17,865 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7.9) Mobile Application Software 
1,065 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 13.6) และบริการซอฟต์แวร์ 10,488 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 13.4)  โดยมีมูลค่ารวมท้ังสิ้น 28,418 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.1) 
 
ตารางท่ี 1: มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปี 2554 และประมาณการณ์ 

    ปี 2555     
       

ประเภท 
มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

การบริโภค การผลิต การผลิต การผลิต การผลิต 
2554 2554 2555 2554 2555 

Enterprise Software 27,880 17,865 20,688 7.9 15.8 
Mobile Application Software NA 1,065 1,477 13.6 35.9 
Software Services NA 10,488 12,346 13.4 17.7 

รวม 
 

29,418 34,511 10.1 17.2 
 
ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2012). Thailand ICT Market 2011 and Outlook  
        2012. สืบค้นวันท่ี 14 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.scribd.com/doc/92592972/Thailand-     
       ICT-Market-2011-and-Outlook-2012   
 

เม่ือพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญของเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ทําการพัฒนาบริการเสริม และการเพ่ิมแอพพลิเคชั่น ลูกเล่นต่างๆ  
ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี มีความหลากหลาย เช่น ด้านความบันเทิง  ให้ความสนุกสนาน หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ  เพ่ือรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยน แปลงไป โดยมุ่งเน้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก จนทําให้ตลาดแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมีอัตราการเติบโตข้ึน (เจย์ จูฑา, 25 เมษายน 
2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยในการสร้างแบรนด์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการงานวิจัยมาใช้ในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดสําหรับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นสําหรับผู้ท่ีสนใจในธุรกิจโมบายแอพพลิเคชั่นได้นําไปใช้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านภาพลักษณ์ 
การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่างของแอพพลิเคชั่นท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) มีผลต่อการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนข

องผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. การสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟ

นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ปัจจัยการสร้างแบรนด์ 3 มิติ (3i Model) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีใช้ในการสร้างการรับรู้

การจดจําแบรนด์ ซ่ึงประกอบด้วยการสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) การสร้างภาพลักษณ์ (Brand 
Image) และการสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) ท่ีสามารถนํามากําหนดรูปแบบการสร้างแบรนด์
เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจดจําและเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  

2. การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) หมายถึง การสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนให้มี
ความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืน ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การมีลูกเล่นและมีความซับซ้อนแตกต่าง
จากแอพพลิเคชั่นอ่ืน ผู้ให้บริการท่ีมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นนวัตกรรมใหม่ มีการ
ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ   
 3. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) หมายถึง การสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ใช้บริการ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึง การสร้างความมีตัวตนของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟน การมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี การมีท่ีปรึกษาคอยให้คําแนะนํา รวมถึงการมีนโยบายการ
เก็บรักษาข้อมูลสมาชิก และการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยํา  
 4. การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนโดยใช้ดาราหรือผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้นําการใช้งาน ความมีชื่อเสียงของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น การมี
สัญลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นท่ีสวยงาม รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นรายใหญ่เป็นท่ีรู้จัก และมีการ
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 

5. ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น หมายถึง ผู้คิดค้นหรือปรับแต่งแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ให้มีความ
ทันสมัย หรือใช้งานสะดวกข้ึน เพ่ือให้มีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

6. การเลือกใช้ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีผู้ใช้บริการมีเหตุผลใน
การเลือกใช้ต่างๆ กัน เช่น การท่ีผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนให้ ทดลองใช้ฟรี การใช้แอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมต่างๆ เช่น การสั่งซ้ือสินค้า การทําธุรกรรม
ทางการเงิน ตรวจสอบการเดินทาง  การใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟท่ีมีการตอบสนองการทํางานอย่าง
รวดเร็ว มีรายละเอียดชัดเจนเข้าใจง่าย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ สามารถช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการทํางาน การเลือกใช้เพราะเพ่ือนแนะนํา  รวมถึงการมีกิจกรรมทางการตลาด
จากผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เช่น ส่วนลด ของแจก เป็นต้น 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 
22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 471 
 

7. แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หมายถึง โปรแกรมต่างๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
สมาร์ทโฟน ท้ังท่ีติดต้ังมากับตัวเครื่อง รวมท้ังท่ีต้องดาวน์โหลดจากผู้ให้บริการ ท้ังท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มี
ค่าใช้จ่าย 

8. สมาร์ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
ท่ัวไป สามารถติดต้ังโปรแกรมเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโทรศัพท์ได้ โดยรูปแบบจะข้ึนอยู่กับ
ระบบปฏิบัติการ 

9. ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ท่ีเคยใช้หรือกําลังใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ท้ังท่ีเป็นแอพพลิเคชั่น
ท่ีมีมากับเครื่องและดาวน์โหลดเสริม  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
วิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการท้ังชายและหญิงท่ีมีการใช้เคยใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน อายุระหว่าง 18-45 ปี อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ จึงกําหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรม G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977) และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นโปรแกรมท่ีดีมากและสมบูรณ์ (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ประมาณค่าขนาด
ตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 205 ตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้เพ่ิมจํานวนตัวอย่างรวมท้ังสิ้นเป็น 212 ตัวอย่าง 
เพ่ือความเหมาะสมในสุ่มตัวอย่าง 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยนี้ จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage 

Sampling) โดยเรียงลําดับเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเลือก

เขตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มจับฉลากจาก 50 เขตการปกครองให้เหลือ 4 เขต ซ่ึงได้แก่ เขตดินแดง 
เขตประเวศ เขตปทุมวัน และเขตสาทร   

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการกําหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มจํานวนประชากรในอาคารสํานักงานในเขตต่างๆ ตามท่ีจับฉลากในข้ันตอนท่ี 1 จํานวน
เขตละ 53 ชุด ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอาคารสํานักงานในเขตต่างๆ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
และใช้คําถามในการคัดเลือกหน่วยตัวอย่าง (Screening Question) เพ่ือให้ได้หน่วยตัวอย่างท่ีมีลักษณะตรง
ตามท่ีผู้วิจัยกําหนด 
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ตารางท่ี 2: แสดงพ้ืนท่ีลงสนามในการเก็บแบบสอบถามและจํานวนตัวอย่างในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

เขตท่ีสุ่มได้ บริเวณท่ีเก็บแบบสอบถาม จํานวน (ชุด) 
เขตดินแดง ซีพี ทาวเวอร์ 2 53 
เขตประเวศ ซีคอน สแควร์ 53 
เขตปทุมวัน ดิจิตอล เก็ตเวย์ 53 
เขตสาทร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 53 

รวมท้ังสิ้น 212  
 
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและได้นําแบบสอบถามไป

ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาท่ี
ใช้ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ กับกลุ่มประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 40 ชุด เพ่ือทําการทดสอบความเชื่อม่ัน โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันในแต่ละด้านด้าน และได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.720 – 0.817  ซ่ึงเม่ือนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงในการศึกษาจํานวน 212 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 
0.720 – 0.817  (ดังตารางท่ี 3) ซ่ึงสรุประดับความเชื่อม่ันได้ว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันอยู่เกณฑ์
ของ Cohen (1988) สามารถนํามาใช้ในงานวิจัยได้ 
 
ตารางท่ี 3: ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตัวแปร 
จํานวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าครอนบัค 
กลุ่มทดลอง (n=40) กลุ่มตัวอย่าง (n=212) 

ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) 
- การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) 5 0.734 0.764 
- การสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) 5 0.741 0.727 
- การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) 5 0.817 0.805 
การเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน 9 0.720 0.829 

 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเชื่อม่ันของ
ชุดคําถาม (Reliability of the Test) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
 4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานท่ีว่าปัจจัยทางการสร้างแบรนด์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการใน
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เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท         

โฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 212 ชุด 
โดยแบ่งการแสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.9 มีอายุ 21 – 30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.2 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.0 โดยส่วนประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 86.3 
มีรายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อ 
iPhone (iOS) คิดเป็นร้อยละ 56.6 ใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี AIS คิดเป็นร้อยละ 37.3 และใช้
แอพพลิเคชั่น Social Networking คิดเป็นร้อยละ 30.6  

 
ตารางท่ี 4: แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่น 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
 

85 
 

40.1 
- หญิง 127 59.9 

รวม 212 100.0 
อายุ 

- ตํ่ากว่า 21 ปี 
3 1.4 

- 21 – 30 ปี 136 64.2 
- 31 – 40 ปี 61 28.8 
- สูงกว่า 40 ปี 12 5.7 

รวม 212 100.0 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
19 9.0 

- ปริญญาตรี 140 66.0 
- สูงกว่าปริญญาตรี 53 25.0 

รวม 212 100.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 
9 

 
4.2 

- พนักงานบริษัท 183 86.3 
- ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 14 6.6 
- นักเรียน / นักศึกษา 6 2.8 

รวม 212 100.0 
รายได้ต่อเดือน 

- ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
 

40 
 

18.9 
- 15,001-25,000 บาท 64 30.2 
- 25,001-35,000 บาท 63 29.7 
- มากกว่า 35,000 บาท 45 21.2 

รวม 212 100.0 
ย่ีห้อสมาร์ทโฟน 

- iPhone (iOS) 
 

120 
 

56.6 
- Samsung, LG (Andriod) 52 24.5 
- Blackberry (Blackberry OS) 25 11.8 
- Nokia (Window Mobile) 15 7.1 

รวม 212 100.0 
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

- AIS 
 

79 
 

37.3 
- Dtac 59 27.8 
- Truemove-H 74 34.9 

รวม 212 100.0 
แอพพลิเคช่ัน (เลือกตอบได้หลายข้อ) 

- Social Networking 
 

196 
 

30.6 
- Games 135 21.1 
- E-books 39 6.1 
- Location-Based Services 59 9.2 
- Finance 39 6.1 
- Multimedia & Entertainment 121 18.9 
- Shopping  51 8.0 

รวม 640 100.0 
 
2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression)  พบว่า ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างภาพลักษณ์และด้านการสร้างความ
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น่าเชื่อถือมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในขณะท่ีปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างจุดยืนท่ี
แตกต่างไม่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ตารางท่ี 5: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้         

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การเลือกใช้แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน Sig. 

 (p)  b  S.E. Beta     t 
ค่าคงท่ี 1.680 0.217  7.733 0.000 
- การสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) 0.042 0.051 0.052 0.819 0.413 
- การด้านภาพลักษณ์ (Brand Image)  0.173 0.048 0.219 3.561 0.000* 
- การสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) 0.418 0.050 0.497 8.289 0.000* 

R2 = 0.406, F = 47.464, p < 0.05* 
 

เม่ือพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ 
(β = .497) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (β = .219) ส่วนปัจจัยการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างจุดยืน
ท่ีแตกต่าง ไม่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
สําหรับค่าสัมประสิทธิ์ (R2) = 0.406 หมายความว่า ปัจจัยท้ังหมดท่ีนํามาศึกษาสามารถอธิบายความผันแปร
ของการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 
40.6 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 59.4 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน
สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปราย ได้ดังนี้ 
 ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) มีผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมติฐาน
พบว่า ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างจุดยืนท่ีแตกต่าง (Brand Identity) ไม่มีผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อหรือรุ่นต่างๆ ย่อมมีแอพพลิเคชั่นท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเองเหมือนกัน มีรูปแบบของแอพพลิเคชั่นไม่แตกต่าง
กันมากนักดังนั้นในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจึงทําให้ผู้ใช้บริการไม่ตระหนักถึงความ
แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนุจรินทร์ ศรีสุวรรณ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการใช้และปัจจัยท่ีมีผลการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน พบข้อมูลเก่ียวกับ
ทัศนคติการใช้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดความประทับใจเม่ือได้ใช้แอพพลิเคชั่นท่ีตรงกับความต้องการใช้
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งาน รองลงมาคือความสามารถในการทํางานของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อการเลือกใช้ อันดับสามคือแอพพลิเคชั่น
ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย อันดับสี่แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) มีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมติฐานพบว่า 
ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) มีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
ท้ังนี้เนื่องจากผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงเป็น
ท่ีรู้จัก และมีการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม รวมท้ังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมีดาราหรือผู้มีชื่อเสียงใช้งานอยู่ 
และมีสัญลักษณ์ของแอพพลิเคชั่นท่ีสวยงาม  สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการให้ความสนใจและเพ่ิมความ
ม่ันใจในการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิมพ์ประภา ตรันเจริญ (2544) ได้ศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อความรู้และทัศนคติ
ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้เทคโนโลยีแว็พ (Wireless Application Protocol: WAP)  พบว่า การเลือกใช้
สื่อท่ีจะนําข่าวสารโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้เทคโนโลยีแว็พเข้าสู่ตลาด ควรเลือกใช้ท้ังสื่อมวลชน สื่อบุคคลและสื่อ
เฉพาะกิจ เพราะสื่อมวลชนสามารถทําให้ผู้บริโภคจํานวนมากเกิดความสนใจในตัวสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่วน
สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจช่วยเผยแพร่ข้อมูลตัวสินค้าให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในตัวสินค้า 

ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) มีผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมติฐาน
พบว่า ปัจจัยการสร้างแบรนด์ (3i Model) ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) มีผลต่อการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนมีตัวตน และมีท่ีปรึกษาคอยให้
คําแนะนํา โดยให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยํา รวมท้ังเป็นผู้ให้บริการท่ีมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีนโยบาย
การเก็บรักษาข้อมูลสมาชิก สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลท่ีผู้ใช้บริการให้ความสนใจและเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการ
เลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเกศกนก อิสระ
ชัยพิสิฐ (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้และความพึงพอใจต่อบริการเสริม
ด้านความบันเทิงประเภทเสียงบนโทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการเครือข่ายมีการให้สําคัญตามลําดับดังนี้ ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเครือข่าย ความ
รวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีผลการวิจัยซ่ึงสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือ (Brand Integrity) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์

สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนควรมี
การชี้แจงรายละเอียดของการให้บริการแอพลิเคชั่นและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
เข้าใจและมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยํา สามารถให้คําปรึกษาแนะนํากับ
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

ด้านการสร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปัจจัยรองลงมา ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนควรมี
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแอพพลิเคชั่นหรือกิจกรรมท่ีทางผู้ให้บริการจัดข้ึนผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นการจูงใจลูกค้าให้เกิดความสนใจในการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผู้ใช้บริการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนท่ีมี
การตอบสนองการทํางานอย่างรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาในการทํางาน ดังนั้น ผู้ให้บริการ
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางานของแอพพลิเคชั่นให้มีความรวดเร็วอยู่เสมอ 

สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในทุกภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัจจัยในการ
เลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึง ซ่ึงจะทําให้ผู้ให้บริการสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นได้ และควรศึกษาความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อการเลือกใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ให้สามารถเข้าถึงและ
ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าได้สูงสุด รวมถึงควรศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (ASEAN 
Economic Community) เก่ียวกับการเปิดเสรีการค้าสินค้า และบริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเสรีท่ี
เกิดข้ึนได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
อากรของผู้ทําบัญชี และนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ทําบัญชี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ท่ีข้ึน
ทะเบียนต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 137 คน จากจํานวนประชากร
ท่ีศึกษามีจํานวนท่ีแน่นอน (Finite populations) สูตรท่ีใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้สูตรของ ทาโร  
ยามาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง ซ่ึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 102 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงสร้างข้ึนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและทําการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา และนําแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซ (Alpla Coefficient) เท่ากับ 0.91 
 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชี 5 – 10 ปี จํานวนกิจการท่ีรับทําบัญชีน้อย
กว่า 30 ราย สถานภาพการทํางานรับจ้างทําบัญชีอิสระ ลักษณะการดําเนินงาน/กิจการของนิติบุคคลท่ีรับทํา
บัญชีประเภทค้าปลีก 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไร
สุทธิทางภาษีอากรอยู่ในระดับ ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ถึงความรู้ความเข้าใจระดับมาก คือ  
ด้านรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นต้องนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักเพ่ิมต้องนํามา
หักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี อยู่ในระดับมาก ด้านรายการหัก
ค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร  
ต้องนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายการท่ีให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร ต้องนํามาบวก
กลับกําไรสุทธิทางบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตามสมมติฐานของการศึกษาคือสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าสถานภาพท่ัวไป คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านบัญชี จํานวนกิจการท่ีรับทําบัญชีสถานภาพการทํางาน และลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรม
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ของนิติบุคคลท่ีรับทําบัญชี มีระดับนัยสําคัญ 0.727 0.877 0.963 .0555 0.973 0.393 ตามลําดับ ปฏิเสธ
สมมติฐาน เนื่องจาก ผลท่ีได้มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว้ แสดงว่าสถานภาพท่ัวไป คือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชี จํานวนกิจการท่ีรับทําบัญชี สถานภาพการ
ทํางาน และลักษณะการดําเนินงานหรือกิจกรรมของนิติบุคคลท่ีรับทําบัญชีต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรไม่ต่างกัน 
 ผู้ทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรอย่างสมํ่าเสมอ แล้วทํา
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการให้การ
แนะนําหรือจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมและทบทวนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ทําบัญชีเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณ
กําไรสุทธิทางภาษีอากร โดยเฉพาะด้านท่ีผู้ทําบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย หรือปานกลาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะผู้ทําบัญชีท่ีอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ในการศึกษาครั้งต่อไป  
หากศึกษาจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ คงจะมีผลท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงจะทําให้ได้ผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ทํา
บัญชี และต่อเจ้าหน้าท่ีในการให้คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรต่อไป 
 คําสําคัญ: ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร, ผู้ทําบัญชี, 
สมุทรสาคร 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this paper on ‘Understanding the Standard of Calculating Net Profit 
Tax by Accountants in Smutsakhon Province’, is to study the cognitive knowledge and 
understanding of the regulation concerning the standard of calculating net profit tax by 
accountants, which is a method of developing the knowledge and abilities of accountants. 

The subject populations are all accountants who are qualified under the Accounting 
Act BE 2543 and registered with the Office of Smutsakhon Provincial Business Development. 
Since the participants would be drawn from a finite population of 137 people, the Taro 
Yamane formula was used to determine the representative sample group, which came to 
102 participants. These 102 participants were surveyed with questionnaires as the main 
research tool.  The questionnaire was created using existing studies on thought and theories 
from other related research, and adjusted according to the advice of advisors. The 
questionnaire that would be used was found through testing each questionnaire for 
reliability by finding the questionnaire with an Alpha Coefficient equivalent to 0.91. 

General information collected from the questionnaires show that the respondents 
are mostly female, ranging between 36-45 years of age, hold bachelor degrees, and have 5-
10 years of experience in the field of accounting. Less than 30 have actual jobs in 
accounting, with a work status as freelance accountants, acting or performing the juristic 
duties of an accountant for retailers. 

According to this study of ‘Understanding the Standard of Calculating Net Profit Tax 
by Accountants in Samutsakhon Province’, it was found that an accountant in Smutsakhon 
province has an understanding of the standard of calculating net profit tax from the mid to 
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high level range.  A high level of understanding denotes an understanding that exempt 
income must be deducted from net profits in the accounts; the expenses which can be 
deducted must be deducted from net profits in the accounts; and that the deduction, which 
is the total loss from last year, must not exceed 5 times the amount in the account. A mid 
level of understand denotes an understanding about: deductions for charity, 
commonwealth, education and sport expenses and about deductions that are prohibited by 
the revenue code, both of which are to be added to the net profits in an account; and that 
the list of revenue code incomes must also be added to the net profits in an account. 

The results from the test hypothesis, in that, according to the hypothesis test theory 
the general status of participants can cause a deviation in the results of a questionnaire, 
which in this study would mean different understanding of the standard of calculating net 
profit tax by the participants. 

The results of hypothesis test showed that the general status of the participants, 
relating to sex, age, educational status, account working experience, have a 0.05 significant 
level on the final result, while the number of participants in actual accountancy jobs, or 
merely working in appearance as, or in a juristic capacity as, an accountant are in 0.727 0.877 
0.963 .0555 0.973 0.393 significant level respectively. 

The hypothesis was rejected due to the fact that the latter results are greater than 
the significance level of the predetermined statistics. It shows that although there are 
difference in the participant’s general statuses, such as sex, age, educational status, account 
working experience, the number of accountancy works and working appearance or juristic 
person activity in accountancy. Nevertheless, they do not differ in their understanding of the 
standard in calculating net profit tax. 

An accountant must regularly study and reconsider the regulation of the standard in 
calculating net profit tax and to make improvements to perform this calculation more 
efficiently. Related government sector should make suggestions and organizes training 
course to further understand and review this for accountants whose work is related to the 
standard of calculating net profit tax, especially for the accountant who has less 
understanding in the low or moderate level. 

The study only specifically considered accountants who live in Samutsakhon 
province. Further study, such as a study in other places, might have different result of which 
there will be resultant benefits for an accountant, as well as to other staff who works is 
related to giving advice on accurate guidelines in the regulation of standard of calculating 
net profit tax hereafter. 
 Keywords: The Understandings Of Calculation Net Profit Tax Standard, Accountant, 
Samutsakhon  
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บทนํา 
 การประกอบธุรกิจของนิติบุคคล นอกจากจะต้องให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้กําไรจาก
การประกอบกิจการแล้ว นิติบุคคลยังคงมีหน้าท่ีท่ีต้องจัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ของกรมสรรพากรอีกด้วย 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้มีประกาศใช้ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2543 โดยกําหนดให้นิติบุคคล
มีหน้าท่ีในการจัดทําบัญชี ต้องจัดให้มีผู้ทําบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด เพ่ือ
จัดทําบัญชีของนิติบุคคลนั้น ตามความเป็นจริง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพ่ือยื่นงบการเงินต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนด้านประมวลรัษฎากร ก็ได้มีการกําหนดให้นิติบุคคลมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล  ซ่ึงในการยื่นแบบแสดงรายการของนิติบุคคลนั้นมักจะมีปัญหา เนื่องจาก มีหลักเกณฑ์ของเง่ือนไขใน
การปฏิบัติบางเรื่องท่ีแตกต่างกัน และมีความซับซ้อนต้องอาศัยการตีความ 
 จากการปฏิบัติทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติบางเรื่องท่ีแตกต่างกันแล้ว 
การปฏิบัติงานทางบัญชีซ่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีในบางประเด็นยังมีความแตกต่างกับการปฏิบัติ    
ทางภาษีอากรอีกด้วย ซ่ึงวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันนี้อาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดความผิดพลาดหรือสับสนในการ
จัดทําบัญชีหรือการปรับปรุงรายการเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัญหาของผู้ทําบัญชีเรื่อง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ ผู้ทําบัญชีมักจะประสบปัญหาเรื่องการรับรู้รายได้  
การบันทึกค่าใช้จ่าย ในด้านสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ทําให้คํานวณภาษีผิดพลาดเป็นจํานวนมาก 
จึงเป็นผลทําให้เม่ือเจ้าหน้าท่ีสรรพากรเรียกตรวจสอบ มักจะถูกการประเมินภาษีเพ่ิมส่งผลทําให้เสียเบ้ียปรับ
เงินเพ่ิมตามมา 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือทราบถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทําบัญชี และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ทําบัญชีให้มีศักยภาพสูงข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวนกําไร
สุทธิทางภาษีอากร 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ การคํานวณกําไรสุทธิ
ทางภาษีอากรแตกต่างกัน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชี
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ตามลําดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ท่ีข้ึน
ทะเบียนต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 137 คน (ข้อมูลสถิติการ
บันทึกความเห็นของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร. 2555) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีศึกษามีจํานวนท่ีแน่นอน (Finite populations) 
สูตรท่ีใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้สูตรขอ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 
95 และความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง (สินพันธุ์พินิจ 2551:133) ซ่ึงได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน 
2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  วัดระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์การ
ประมวลผล ดังนี้ 
 ตอบถูก  ให้คะแนนน้ําหนักเป็น 1 
 ตอบผิด  ให้คะแนนน้ําหนักเป็น 0 
 ผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์การอ่านค่าหรือผลของการประมวล ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 80.00 – 100.00   เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน   70.00 – 79.99 เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
 ระดับคะแนน   60.00 – 69.99 เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
 ระดับคะแนน   50.00 – 59.99 เป็นค่าระดับความเข้าใจน้อย 
 ระดับคะแนน     0.00 -  49.99           เป็นค่าระดับความรู้ความเข้าใจน้อยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 3  เป็นคําถามลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และใช้บรรยายเชิงพรรณนาตามข้อเสนอแนะท่ีกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะไว้ใน
แบบสอบถาม 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามด้วยตนเองไปยังกลุ่มผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาครในการ
ประชุมกลุ่มผู้ทําบัญชีประจําเดือน 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้  
 ผู้ศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรปูทางสถิติ ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-
test และ     F-test แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยายการแปลผลเฉลีย่คะแนน 
 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิ
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ทางภาษีอากรของผู้ทําบัญชี และนําผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ทํา
บัญชี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ทําบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
ท่ีข้ึนทะเบียนต่อสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 137 คน จากจํานวน
ประชากร      ท่ีศึกษามีจํานวนท่ีแน่นอน (Finite populations) สูตรท่ีใช้ในการหาขนาดของตัวอย่างจึงใช้
สูตรของ ทาโรยา มาเน่ (Taro Yamane) ในการคํานวณหาขนาดของตัวอย่าง ซ่ึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 102 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงสร้างข้ึนโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องและทําการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา และนําแบบสอบถามไปทดสอบ
เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซ (Alpla Coefficient)  
เท่ากับ 0.91 
 
ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชี 5 – 10 ปี จํานวนกิจการท่ีรับทําบัญชีน้อย
กว่า 30 ราย สถานภาพการทํางานรับจ้างทําบัญชีอิสระ ลักษณะการดําเนินงาน/กิจการของนิติบุคคลท่ีรับทํา
บัญชีประเภทค้าปลีก 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทําบัญชีในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทํา
บัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาครมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องหลักเกณฑ์
การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรอยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ถึงความรู้ความเข้าใจ
ระดับมาก คือด้านรายได้ท่ีได้รับการยกเว้นต้องนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายจ่ายท่ีมีสิทธิหัก
เพ่ิมต้องนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี อยู่ในระดับมาก 
ด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการกุศล สาธารณประโยชน์การศึกษาหรือการกีฬา ด้านรายจ่ายต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากร ต้องนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายการท่ีให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร 
ต้องนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี อยู่ในระดับปานกลาง 
สมมติฐานการวิจัย สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามต่างกัน ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทํางานด้านบัญชี จํานวนกิจการท่ีรับทําบัญชี สถานภาพการทํางานรับจ้างทําบัญชี ลักษณะการ
ดําเนินงาน/กิจการของนิติบุคคลท่ีรับทําบัญชี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
อากรแตกต่างกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทํา
บัญชีในจังหวัดสมุทรสาคร มีสาระสําคัญท่ีควรพิจารณาเพ่ือเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรม ตามบทความต่าง ๆ ดังนี้ 
 ในการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรของผู้ทําบัญชีใน
จังหวัดสมุทรสาคร แยกความรู้และความเข้าใจเป็นด้าน คือ ด้านรายการท่ีให้ถือเป็นรายได้ตามประมวล
รัษฎากร ต้องนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ต้องนํามาบวก
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กลับกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ต้องนํามาบวกกลับกําไรสุทธิทางบัญชี 
ด้านรายได้ท่ีได้รับการยกเว้น ต้องนํามาหักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักเพ่ิม ต้องนํามา
หักออกจากกําไรสุทธิทางบัญชี ด้านการหักขาดทุนปีก่อนไม่เกิน 5 รอบบัญชี ด้านรายการหักค่าใช้จ่ายการ
กุศล สาธารณประโยชน์ การศึกษาหรือการกีฬา ทุกประเด็นเหล่านี้อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก 
 การทดสอบสมมติฐาน เป็นการปฏิเสธสมมติฐานเนื่องจากผลท่ีได้มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ท่ีกําหนดไว้ แสดงว่าผู้ทําบัญชีในจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีข้อมูลท่ัวไปแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
หลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรไม่ต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผู้ทําบัญชีควรศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรอย่างสมํ่าเสมอ  
แล้วทําการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการ
ให้การแนะนําหรือจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมและทบทวนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ทําบัญชีเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากร โดยเฉพาะด้านท่ีผู้ทําบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย หรือปานกลาง 
 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป หากศึกษาจากพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ คงจะมีผลท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงจะทําให้ได้ผล
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ทําบัญชี และต่อเจ้าหน้าท่ีในการให้คําแนะนําเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง เก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษีอากรต่อไป 
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ส่วนประสมทางการตลาด การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
สําหรับธุรกิจล้างรถที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซ้ํา  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า มีการเก็บ
ข้อมูลกับพนักงานท่ีทํางานสํานักงานอาคารบางนาธานี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมี
แบบสอบถามท่ีใช้งานได้ จํานวน 254 ชุด มีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการวิจัยในครั้งนี้
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ประมาณ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน โดยมีปัจจัย ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า
เป็นรายบุคคลและ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ มีอํานาจพยากรณ์ ตามลําดับความสําคัญ 
ต่อปัจจัยความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล, เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ธุรกิจล้างรถ, ความต้ังใจในการกลับมาใช้ซํ้า, ศูนย์บริการล้างรถยนต์ 
 
ABSTRACT 

The research entitled,  “marketing  mix, empathy, and IT for car wash business 
toward repurchase intension of car wash service center,” collected data from employees in 
Bangna Thanee Office Buliding in Bangkok.  This survey research was analyzed with two 
hundred and fifty four usable questionnaires and tested with the Multiple Regression 
Analysis (MRA). Results indicated that: (1) the majority of the sample were classified as 
female, individuals at the age of 31-40 years, single, university graduates, office employees 
with earnings between 15,001 – 30,000 baht.  Moreover, (2) empathy and IT for car wash 
business could respectively predict repurchase intention with statistical significance. 

Keywords: Marketing Mix, Empathy, IT For Car Wash Business, Repurchase Intension, 
Car Wash Service Center 
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บทนํา 
 ในปัจจุบันรถยนต์กลายเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีสําคัญของการดํารงชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยอยู่ภายในเมืองใหญ่  
และด้วยเวลาท่ีมีจํากัดทําให้กลายเป็นวีถีชีวิตท่ีเร่งรีบ ผู้คนจึงเลือกท่ีจะใช้เวลาในสิ่งท่ีตนเองคิดว่าสําคัญ การ
ดูแลรักษารถยนต์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีเจ้าของรถไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลรักษา ท้ังเรื่องของความสะอาด การ
บํารุงรักษา ด้วยสาเหตุนี้ธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์จึงก้าวเข้ามาในตลาดธุรกิจ โดยท่ีเป้าหมายจะเป็น
เจ้าของรถยนต์ท่ีไม่มีเวลาในการทําหน้าท่ีดูแลรักษารถยนต์ของตนเอง  

ธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์กําลังเติบโตสอดคล้องกับจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมตัวสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีมีนโยบายรถยนต์คันแรก และรถยนต์ได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีสําคัญใน
การดําเนินชีวิต ความต้องการใช้รถยนต์ช่วยสร้างโอกาสในการทําธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์โดยมุ่งเน้นใน
กลุ่มของลูกค้าท่ีเป็นพนักงานเอกชนท่ีไม่มีเวลาในการล้างรถ อีกท้ังรูปแบบของท่ีพักอาศัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมท่ีเป็นบ้านกลับกลายเป็นห้องชุด ทําให้การล้างรถกลายเป็นเหมือนเรื่องท่ียุ่งยากสําหรับกลุ่มลูกค้า
เหล่านี้  ซ่ึงต้ังแต่ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมามีรถจดทะเบียนใหม่จํานวนมากเฉลี่ยเดือนละ 50,000 คัน จากปกติมีรถ
ใหม่จดทะเบียนเฉลี่ยเดือนละ 20,000 คัน ซ่ึงสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
ต้ังแต่เดือน ม.ค. ถึง ก.ค. มีมากถึง 582,279 คัน เม่ือเทียบกับปี 2554 ท่ีตลอดท้ังปี มีรถยนต์จดทะเบียนใหม่ 
811,352 คัน และนโยบายรถยนต์คันแรก เพ่ือคืนภาษีให้แก่ผู้ซ้ือรถนั้น บริษัทรถยนต์คาดว่าจะมียอดจองปีนี้
สูงถึง 1,200,000 คัน (ฝ่ายสถิติ กรมการขนส่งทางบก, 2555)  

ในตลาดธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์ในเขตบางนา จากการสํารวจ พบว่ามีธุรกิจศูนย์บริการล้าง
รถยนต์ท่ีเป็นลักษณะของธุรกิจส่วนตัวและแฟรนไชส์ โดยท่ีแต่ละแห่งก็จะมีจุดเด่นในการดึงดูดลูกค้าท่ี
แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 

- Proclean มุ่งเน้นทําเลท่ีตั้งในห้างสรรพสินค้า เจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาในห้างสรรพสินค้า 
- Car Lack-68 มีชื่อเสียงด้านการเคลือบ และขัดสีรถ โดยมีโปรโมชั่นร่วมกับค่ายมือถือ AIS 
- Meguiar’s มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ท่ีมีชื่อเสียง โดยมีการทําธุรกิจร่วมกับสถานีบริการน้ํามัน

บางจาก ภายใต้ชื่อ Green Wash 
- Magic By Wizard มีโปรโมชั่นขายแบบเป็นชุด ท่ีเน้นให้ลูกค้าจ่ายเงินซ้ือคูปองล่วงหน้าก่อนมาใช้

บริการ โดยท่ีทําเลท่ีต้ังจะอยู่ในสถานีบริการน้ํามันเขตบางนาเป็น 1 ใน 50 เขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) เริ่มต้นต้ังแต่สี่แยกบางนา ในพ้ืนท่ี
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการโดยผ่านพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี อําเภอบางเสาธง และ
อําเภอบางบ่อ จากนั้นจึงเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทราในพ้ืนท่ีอําเภอบางปะกง ไปจนสิ้นสุดท่ีถนนสุขุมวิท ท่ีทางแยก
คลองอ้อม บริเวณกิโลเมตรท่ี 47 แล้วมีการตัดถนนยาวต่อไปถึงจังหวัดตราด (Wikipedia, 2555) จึงทําให้เป็น
เขตท่ีมีโรงงานต้ังอยู่มาก รวมไปถึงอาคารท่ีเป็นแหล่งรวมของบริษัทต่างๆ ท่ีเช่าพ้ืนท่ี ผู้วิจัยได้มองเห็นโอกาส
ในการเปิดธุรกิจท่ีอาคารบางนาธานี โดยจะใช้บริเวณท่ีเป็นลานจอดรถให้เช่า มีขนาดท่ีจอดรถ 200 คัน โดยท่ี
มีผู้ใช้บริการเป็นพนักงานท่ีทํางานอยู่ในอาคารบางนาธานี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ารถยนต์ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันและเวลาท่ีเร่งรีบทําให้
ศูนย์บริการล้างรถยนต์ได้รับความนิยม จํานวนรถยนต์ท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากนโยบายสนับสนุนการมีรถยนต์ของ
รัฐบาลท่ีผ่านมาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจของศูนย์บริการล้างรถยนต์โดยเฉพาะในเขตบางนาจึงเป็นสาเหตุ
ให้ผู้วิจัยสนใจจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ ส่วนประสมทางการตลาด การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถยนต์ ท่ีมีผลต่อ ความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า: 
กรณีศึกษาของพนักงานท่ีทํางานสํานักงานอาคารบางนาธานี  

ทบทวนวรรณกรรม 
ธนกฤช เล้าทวีรุ่งสวัสด์ิ (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้

ศูนย์บริการล้างรถยนต์ Autoglym สาขารัชดา-ท่าพระ ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านบริการ โดยรวมส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ Autoglym ด้าน
ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผู้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ ในข้อ ผู้ให้บริการ
สามารถให้บริการตรงตามปัญหาของรถท่ีนํามาใช้บริการได้ ในข้อ ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการได้ และในข้อ ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ เช่นสีหน้ายิ้มแย้ม ผู้บริโภคมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.69 และ 3.65 ตามลําดับ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ พนักงานท่ีทํางานอยู่ในอาคารบางนาธานี  และ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างสําหรับ ผู้วิจัยได้กําหนดการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้หลักการคํานวณของ Cohen (1962, 1977) จากแบบสอบถาม Pilot Test จํานวน 40 ชุด โดยใช้
โปรแกรม G* Power เวอร์ชั่น 3.1.2 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน (Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, 
Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์ (1- β) 
เท่ากับ 0.80 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 5 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
เท่ากับ 0.02695  ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดสําหรับงานวิจัยนี้เท่ากับ 231 (Cohen, 1962, 
1977)  
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ จากนั้น 
นําแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล และผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ท่าน 
มาทําการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์หาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันและความ
สอดคล้องในแบบสอบถาม และได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัคอยู่ระหว่าง 0.746- 0.949 ซ่ึงเม่ือนําไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 254 ชุด พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.826- 
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0.971 แสดงว่าชุดคําถามท้ัง 254 ชุดนี้ มีความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ตํ่าว่า 0.65 
(Nunnally, 1978) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจล้างรถท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า กรณีศึกษาของ
พนักงาน ท่ีทํางานสํานักงานอาคารบางนาธานี กรุงเทพมหานคร นั้น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 254 ชุด และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปลผล โดย
แบ่งแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
     กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละได้
เท่ากับ 53.8  อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 38.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 97.6 
 2. ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน 

    ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ของการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล ( β  = .326 ) และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ 
( β  = .257) มีอํานาจพยากรณ์ความต้ังใจในการกลับมาใช้บริการซํ้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
(ข้อมูลตามตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ของส่วนประสมทางการตลาด  
      การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ ต่อความต้ังใจในการ
กลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า 
Dependent Variable : Repurchase Intention, r = .544, R2 = .296, Constant(a) = 1.672 

Model Hypotheses r R2 Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant)    .31  5.369    

SUMPROD H1 .253 .064 .078 .013 .167 .555 .449 2.225 

SUMPRIC H2 .207 .043 .083 -.116 -1.254 .249 .337 2.963 

SUMPLAC H3 .284 .081 .093 .070 .758 .848 .337 2.97 

SUMPROM H4 .127 .016 .075 -.164 -2.316 .021 .580 1.723 

SUMPROC H5 .291 .085 .098 .057 .586 .916 .311 3.216 

SUMPEOP H6 .319 .102 .095 -.041 -.426 .684 .315 3.175 

SUMPHYC H7 .381 .145 .085 .139 1.561 .291 .365 2.742 

SUMEMPT H8 .465 .216 .080 .326** 4.000 .000 .436 2.295 

SUMIT H9 .394 .155 .066 .257** 3.818 .000 .641 1.56 

** มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการบริการ ด้านกาส่งเสริมการบริการ ด้านกระบวนการ ด้านพนักงาน และด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ ท่ีส่งผลกระทบต่อความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท 
 
สรุปผลการศึกษาตามสมมุติฐาน 

การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ มีอํานาจพยากรณ์
ความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า โดยอํานาจพยากรณ์ของการเอาใจใส่ลูกค้าเป็น
รายบุคคลมีอํานาจมากท่ีสุด รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ธนกฤช เล้าทวีรุ่งสวัสด์ิ (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์  Autoglym สาขารัชดา-ท่าพระ ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี พบว่า 
ด้านความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในผู้รับบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ 
ได้แก่ ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเต็มใจ เช่นสีหน้ายิ้มแย้ม สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการให้บริการได้ และผู้ให้บริการสามารถให้บริการตรงตามปัญหาของรถท่ีนํามาใช้บริการได้ และ
งานวิจัยของ มัณฑวิชญ์ ชมัมพร (2554) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด 3 
ลําดับแรกคือ มีป้ายแสดงราคา ชัดเจน ถูกต้อง รองลงมาคือ การคิดเงินและออกใบเสร็จถูกต้องรวดเร็ว อันดับ
สุดท้าย คือ มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติกับรถของลูกค้าจอคอมพิวเตอร์ ในด้านความพึงพอใจส่วนประสมทาง
การตลาดของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของร้านคาร์แคร์เอฟาสธ์ 22 ปัจจัยสิ่งนําเสนอทางกายภาพ พบว่า 
ลูกค้าให้ความสําคัญต่อ ห้องพักรอรับรถมีระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการฟรี และเครื่องมืออุปกรณ์สํานักงานหรือ
อุปกรณ์ตกแต่งมีความทันสมัย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้งาน 
ผู้วิจัยได้เห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการล้างรถยนต์ ท่ีอาคารบางนาธานี ท่ีมีท่ีจอดรถของ

พนักงานท่ีทํางานในอาคารบางนาธานีและผู้มาติดต่องาน สามารถรองรับได้ประมาณ 200 คัน จึงทําการวิจัย
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับธุรกิจล้างรถต่อความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง ลงทุน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการให้บริการศูนย์บริการล้างรถยนต์ ทําให้เข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าท่ีเน้น
เฉพาะพนักงานท่ีทํางานในอาคารบางนาธานีละผู้ท่ีมาติดต่อ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า  การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ศูนย์บริการล้างรถมีอํานาจพยากรณ์ความต้ังใจในการกลับมาใช้ศูนย์บริการล้างรถยนต์ซํ้า อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 สําหรับผู้ประกอบการสามารถนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบริการ ในด้านการเอาใจ
ใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการตรงตามปัญหาของรถท่ีนํามาใช้บริการได้ 
รู้สึกถึงความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากศูนย์บริการ รู้สึกถึงความพยายามในการปรับปรุงบริการของศูนย์บริการ 
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รู้สึกถึงความต้องการรักษามาตรฐานท่ีดีเยี่ยมของศูนย์บริการ และสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการให้บริการได้ ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจล้างรถ ควรมีกล้องวงจรปิดท่ีแสดง
กระบวนการบริการของทางศูนย์บริการล้างรถ มีระบบ WiFi ให้บริการฟรี มีระบบแจ้งลําดับและรายละเอียด
การทํางานต่างๆ ของรถแต่ละคันผ่านจอมอนิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบแจ้งเตือนด้วย SMS ล่วงหน้า 10 
นาทีก่อนการดําเนินการเสร็จ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจจนเกิดการใช้บริการซํ้า 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยด้านความจงรักภักดี ปัจจัยด้านการตัดสินใจ หรือปัจจัย

ด้านความพึงพอใจ ท่ีจะนําไปสู่ความต้ังใจใช้บริการอย่างถาวรหรือระยะยาวต่อไป  
 2. งานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้สถิติ Factor Analysis เพ่ือวิเคราะห์การหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ี
แท้จริงด้วย และจัดกลุ่มคําถามในแต่ละปัจจัย ซ่ึงมีปัจจัยด้านราคา และด้านส่งเสริมการบริการท่ีมีค่าน้อยกว่า 
0.3 ซ่ึงถือเป็นข้อจํากัดของงานวิจัย จะต้องปรับคําพูดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสมมุติฐาน หรือตัดคําถามข้อ
นั้นออกจากกลุ่มเพ่ือทําให้การวิเคราะห์การหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ีแท้จริงมีผลลัพธ์จากการจัดกลุ่ม
มากกว่า 0.3 ในทุกคําถาม 
 3. ใช้สถิติ Structural Equation Model เพ่ือหาอิทธิพลทางตรงหรืออิทธิพลทางอ้อมของ ตัวแปรต้น
ต่างๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และอิทธิพลของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการบัตร
เครดิตภายใต้แบรนด์ KTC และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 280 คน สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62.10 มีอายุระหว่าง 21–30 ปี ร้อยละ 63.60 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 81.80 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 75.40 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 78.60 และมีรายได้ระหว่าง 
15,001–30,000 บาท ร้อยละ 66.80 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับ
องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีกิจกรรมทางการตลาดท่ี
ใช้สื่อและกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท่ีกิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ (β = 0.323) และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระดับองค์กร (β = 0.323) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า (β = 0.152) มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คําสําคัญ: การสื่อสารทางการตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บัตรเครดิตแบรนด์ KTC 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the effect of the marketing 

communications and the social responsibility on the KTC Credit card making decision in 
Bangkok area. The sample group of this research is 280 male and female respondents who 
use KTC Credit card and live in Bangkok. The questionnaire is used as a research tool. 
Frequency, percentage, standard deviation and multiple linear regression were conducted to 
analyze the data. 

The results of this research found that the majority of the samples were female 
(62.10%), aging between 31-35 years old (63.60%), single (81.80%), with a bachelor’s degree 
(75.40 %).  They were employed in private organizations (78.60%) and gained monthly salary 
around 15,001 to 30,000 Baht (66.80%).  

The hypothesis testing uncovered the non-media marketing activities, Corporate 
Social Responsibility (CSR), and social responsibility in customers level, are all influence the 
Bangkok consumers to choose the KTC credit card; a product brand of Krung Thai Bank. Its 
significantly statistic level is 0.05. In the meanwhile, the media marketing and online 
activities were not influenced the Bangkok consumers to choose the KTC credit card. 
Whereas, non-media marketing activities (β = 0.323), and CSR (β = 0.323), are the most 
decisive factors of Bangkok consumers to use a credit card branded KTC. The second minor 
that affect to the Bangkok consumers to use a credit card branded KTC, is a social 
responsibility in customers level (β = 0.152).  
 Keywords: Integrated Marketing Communications, Corporate Social Responsibility, KTC 
Credit Card 
 
บทนํา 
 จากสภาวการณ์การแข่งขันของธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทําให้การดําเนินงานขององค์กร
ต่างๆ มีความหลากหลาย และซับซ้อน เนื่องจากธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม 
และแรงผลักดันของผู้บริโภคท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน จึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองกับสภาวการณ์ท่ี
เกิดข้ึน Hammer และ Champy (1993) กล่าวถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการปรับตัวขององค์กร 3 ประการ คือ 
การเปลี่ยนแปลง (Change) การแข่งขัน (Competition) และความต้องการของลูกค้า (Customer’s Needs) 
ปัจจัยดังกล่าวทําให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ของธุรกิจต่างๆ และปรับปรุงให้มีการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ
สมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เพราะผู้บริโภค คือ บุคคลท่ีมี
ความสําคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ 
 เม่ือกล่าวถึงธุรกิจเก่ียวกับบัตรเครดิต จะพบว่าพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคมีการพัฒนา 
และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ โดยพบ
ได้จากธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2554  
ท้ังในแง่จํานวนบัญชีสมาชิกบัตรเครดิต และมูลค่าสินเชื่อคงค้าง (ดังตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1: การเติบโตของจํานวนบัญชีบัตรเครดิต และมูลค่าสินเชื่อคงค้างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 
 

ปี จํานวนบัญชี (บัญชี) ขยายตัว (%) 
มูลค่าสินเช่ือคงค้าง 

(ล้านบาท) 
ขยายตัว (%) 

2550 12,003,369 10.12 179,275.56 4.84 
2551 12,971,694 8.07 189,226.88 5.55 
2552 13,489,402 3.99 196,598.97 3.90 
2553 14,187,815 5.18 216,426.53 10.09 
2554 15,328,291 8.04 228,903.37 5.76 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2555). การให้บริการบัตรเครดิตแยกตามประเภทบัตรเครดิต, สืบค้น วันท่ี 
       10 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.bot.or.th/ 
 

จากพฤติกรรมการใช้จ่ายเก่ียวกับบัตรเครดิต และการเติบโตของจํานวนบัญชีบัตรเครดิต และมูลค่า
สินเชื่อคงค้างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 ท่ีมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับการแข่งขันในตลาด
บัตรเครดิตท่ีเป็นลักษณะตลาดแบบผู้ขายน้อยราย (สมศักด์ิ ศรีวารี, 2550) และมีการใช้การบริการชําระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตท่ีแพร่หลายมากข้ึนตามปริมาณการขยายตัวของร้านค้ารับบัตร ส่งผลให้ตลาดบัตรเครดิตมีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง และธุรกิจจําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ดังนั้น
องค์กรต่างๆ จึงได้ใช้   กลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กรของตนท่ีมุ่งหวังเพ่ือสร้าง
ความภักดี และเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันท่ีไม่ใช้ราคาเป็นหลัก 
แต่นํากลยุทธ์ต่างๆ ท้ังการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ นวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการให้มากท่ีสุด  นอกจากนี้ ปัจจัยทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ียังสามารถ
สร้างความแตกต่างให้กับองค์กร คือ การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรในด้านต่างๆ ด้วยการวางแผนเก่ียวกับ
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication Strategy: IMC) และแนวคิด
เรื่องกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

เนื่องจากอิทธิพลของสื่อได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค  
เพราะถือเป็นตัวช่วยสําคัญท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างนักการตลาด และ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (“Lifestyle Marketing: กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด, ม.ป.ป.) อีกท้ังยังช่วยให้
ธุรกิจสามารถสร้างกลไกเพ่ือควบคุมการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระแสความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรท่ีกําลังเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง จึงเป็นเหตุให้องค์กรธุรกิจในปัจจุบันสามารถสร้างความรับรู้ 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าประทับใจให้แก่องค์กรในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบ และมีความห่วงใย
ต่อสังคม จากประสิทธิภาพของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ทําให้หลายองค์กรหันมาให้ความ
สนใจ และกําหนดบทบาทของตนเองในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
องค์ประกอบ และมีการพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (จณิน เอ่ียมสอาด, 2550) 

ดังนั้น กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม จึงกลายเป็นเครื่องมือ 
และกลยุทธ์สําคัญท่ีใช้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน อีกท้ังปัจจัยทางการตลาดท่ีกล่าวมานั้นยังมีผลในเชิงธุรกิจ
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ในการเพ่ิมยอดขาย และสัดส่วนทางการตลาด เพ่ิมความเข้มแข็งของแบรนด์ ภาพลักษณ์องค์กร รวมท้ังเพ่ิม
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลท่ีดึงดูด และกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการฏิบัติงานด้วย (ปิยวรรณ  
เอกศรีวงศ์, 2552) 

จากเหตุผลดังกล่าว บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ Krungthai Card Public Company 
Limited (KTC) หนึ่งในผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ท่ีผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีการใช้ชีวิตเก่ียวกับการเลือกสินค้า 
และการบริการท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ไลฟ์สไตล์จึงกลายมาเป็นปัจจัยสําคัญของการกําหนดทิศทางทางการตลาด
ของ KTC เพ่ือท่ีจะช่วยให้นักการตลาดสามารถค้นพบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค (“Lifestyle 
Marketing: กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด”, ม.ป.ป.) อีกท้ังยังสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขัน
รายใหญ่ได้ ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และนําเสนอเก่ียวกับกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ี KTC คํานึงถึงมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์หลายประการ คือ ความเป็น
องค์กรธุรกิจท่ีมีชื่อเสียง มีความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย์ และเป็นองค์กรผู้นําในด้านธุรกิจบัตร
เครดิต เพ่ือนํามาใช้สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดให้มีความโดดเด่นและเข้มแข็งด้วยการทําการ
สื่อสารทางทางการตลาดแนวใหม่จากการกําหนดกลยุทธ์ 3 คุณค่าของแบรนด์ คือ 1) Collaboration 
หมายถึง ความร่วมมือระหว่าง KTC และคู่ค้า ทําให้รู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซ้ึง 2) Multi-
Intelligence หมายถึง KTC ทําการวิเคราะห์ศึกษาในเชิงลึกรอบด้าน ทําให้มองเห็นสิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบ  
และประโยชน์ท่ีดีกว่าให้กับลูกค้า และ 3) Seeking for the New Frontier  หมายถึง KTC ไม่เคยหยุดนิ่งใน
การมองหาโอกาสใหม่ๆ ทําให้เรื่องราวเป็นท่ีกล่าวถึง และจดจําอยู่เสมอ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, 2554)  
จะเห็นได้ว่า การคิดแบบนอกกรอบในเชิงธุรกิจนั้นกลายเป็นจุดแข็งของ KTC ท่ีนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
แข่งขันด้วยการให้ความสําคัญกับลูกค้า โดยมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และใช้กลยุทธ์
การสื่อสารทางการตลาด (IMC) เพ่ือสื่อสารไปยังผู้บริโภค จากนั้นทําการนําเสนอบัตรเครดิตให้ตรงใจลูกค้าแต่
ละกลุ่มซ่ึงเป็นสิ่งท่ี KTC คํานึงถึงมาโดยตลอด  

ดังนั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาว่า การศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และอิทธิพลของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างไร เพ่ือข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บ้างไม่
มากก็น้อย หรือบริษัทท่ีให้บริการบัตรเครดิตแบรนด์อ่ืนๆ สามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง 
จึงนํามาสู่การศึกษาในครั้งนี้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ (Above the 
Line) กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ (Below the Line) และกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์ 
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(Social Media) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้ แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กร 
(Corporate Social Responsibility) และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับลูกค้า (Customer Social 
Responsibility) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท้ังเพศชาย และเพศหญิงท่ีใช้บริการบัตรเครดิตภายใต้             
แบรนด์ KTC ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,080,000 คน (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 
2555)  และกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีใช้บริการบัตรเครดิต
ภายใต้แบรนด์ KTC ท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และเนื่องจากประชากรท่ีทําการศึกษามีขนาดใหญ่โดย
มีสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,080,000 คน ทําให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ท้ังหมดจากประชากรได้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าท่ีเหมาะสม โดยใช้โปรแกรม 
G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977)  ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจาก
นักวิจัยหลายคน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมท่ีดีมากและสมบูรณ์ 
(Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) สําหรับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย จาก
การประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) =  0.076 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
ประเภทท่ีหนึ่ง (α) = 0.05  อํานาจการทดสอบ (1- β) = 0.95 (Cohen, 1988) และจํานวนตัวแปรทํานาย  
= 5 ประมาณค่าขนาดตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท้ังสิ้น 265 ตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้เพ่ิมจํานวนตัวอย่างรวม
ท้ังสิ้นเป็น 280 ตัวอย่าง เพ่ือความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่าง 

2. การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยนี้จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) 

โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีการจับฉลากเพ่ือ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตามช่องทางการชําระเงินของ KTC (Payment Channel: KTC Touch) สาขาใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยแบ่งออกเป็น 23 สาขา (บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน), 2555) จากการจับ
สลากในแต่ละกลุ่มได้สาขาช่องทางการชําระเงินท่ีเป็นตัวแทนของแต่กลุ่มจํานวนท้ังสิ้น 5 สาขา ได้แก่ สาขา 
BTS สถานีศาลาแดง สาขา BTS สถานีชิดลม สาขาไทยซัมมิท ทาวเวอร์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 และสาขา
อาคารสมัชชาวาณิช 2  

ข้ันตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Samplings) โดยสาขาท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มท่ี
ได้จากข้ันตอนท่ี 1 จะเป็นพ้ืนท่ีลงสนามในการเก็บแบบสอบถาม โดยกําหนดโควต้าให้แต่ละสาขา ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามกับผู้บริโภคท้ังเพศชาย และเพศหญิงท่ีใช้บริการบัตรเครดิต KTC ตามช่องทางการชําระเงินของ 
KTC ในแต่ละสาขาท่ีสุ่มได้ตามจํานวนตัวอย่างท่ีกําหนดไว้ 
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3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนี้  เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้เครื่องมือท่ีสร้างข้ึนมีความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) จึงได้ทําการทดสอบแบบสอบถามดังนี้ 

3.1 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) โดยนํา
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกาญจน์ ขจร
บุญ ตําแหน่ง Executive Vice President: Corporate Communications บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ KTC 2) ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ 3) ดร.อัมพล ชูสนุก ตําแหน่ง อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  3.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ 
และทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปทดลองท่ีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทําการหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s 
Alpha Coefficient) แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.826 – 0.951 (ดังตารางท่ี 
2) ซ่ึงเม่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงในการศึกษาจํานวน 280 ชุด พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับ
ความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.835 – 0.954 ซ่ึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้ในระดับสูง (นิคม 
เดชครอบ, 2544) 
 
ตารางท่ี 2: ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตัวแปร 
จํานวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
กลุ่มทดลอง (n=40) กลุ่มตัวอย่าง (n=280) 

อิทธิพลของการส่ือสารทางการตลาด 
    กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ 

12 
4 

 
0.854 

 
0.857 

    กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ 
    กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์ 

4 
4 

0.936 
0.951 

0.934 
0.954 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ระดับองค์กร 
     ระดับลูกค้า 

9 
5 
4 

 
0.826 
0.891 

 
0.897 
0.853 

การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตแบรนด์ KTC 4 0.856 0.835 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าสถิติร้อย
ละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเชื่อม่ัน
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ของชุดคําถาม (Reliability of the Test) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  
  4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงสถิติอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป็นสถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานท่ีว่าปัจจัยทางการสร้างแบรนด์ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 62.10 มีอายุระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.60 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 81.80 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.40 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 78.60 
และมีรายได้ระหว่าง 15,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.80 
 2. ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 จากตารางท่ี 4 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า 
กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมระดับ
ลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อและกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ
ออนไลน์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาค่าน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ              
(β = 0.323) และความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร (β = 0.323) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับลูกค้า (β = 0.152) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.555 หมายความว่า ปัจจัยในการศึกษาท้ังหมดสามารถพยากรณ์
ความผันแปรของการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ คิด
เป็นร้อยละ 55.50 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.50 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 
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ตารางท่ี 3: แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดและอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้

แบรนด์ KTC Sig. 
b SE β  t 

ค่าคงท่ี 0.790 0.189  4.170 0.000 
กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ  0.041 0.045 0.042 0.900 0.369 
กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ  0.263 0.047 0.323 5.580 0.000* 
กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์  0.058 0.042 0.077 1.389 0.166 
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร  0.331 0.065 0.323 5.099 0.000* 
ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า  0.163 0.058 0.152 2.826 0.005* 

หมายเหตุ: R2 = 0.555, F = 68.477, p < 0.05* 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ท่ีสามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 15,001–30,000 บาท 
ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจํานวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัย
ทํางานโดยมีอายุระหว่าง 21–30 ปี และจากสังคมท่ีแข่งขันและต่างทํางานช่วยเหลือตนเองได้จึงทําให้ส่วนใหญ่
อยู่เป็นโสด อีกท้ังประชากรส่วนใหญ่มุ่งทํางานในบริษัทเอกชน และอยู่ในช่วงวัยเริ่มต้นทํางาน ซ่ึงเงินเดือน
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,001–30,000 บาท  
 2. กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้ แบรนด์ KTC 
ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบ
รนด์ KTC มากข้ึน ดังท่ีได้กล่าวว่า กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อ (Above the Line) เป็นโฆษณาผ่านสื่อหลัก 
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าแก่ผู้บริโภคในวงกว้างภายในระยะสั้นๆ โดยใช้
โฆษณาแนะนําสินค้า หรือบริการผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาทางทีวี สปอตทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสาร ซ่ึงเป็นเพียงการสื่อสารทางเดียวกับผู้บริโภค (Marketeer Online, 2545) 
 3. กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้
แบรนด์ KTC มากข้ึน ดังท่ีได้กล่าวว่า กิจกรรมการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อ (Below The Line) เป็นการทํากิจกรรม
ทางการตลาดท่ีไม่ผ่านสื่อต่างๆ (โทรทัศน์ วิทยุ สื่อกลางแจ้งต่างๆ ฯลฯ) ตัวอย่างกิจกรรมท่ีเป็น Below the 
Line เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดโรดโชว์ หรือกิจกรรมการสร้าง
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ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Marketeer Online, 2545) ซ่ึงการจัดกิจกรรมเหล่านี้สามารถเรียกร้องความสนใจ
ของผู้คนได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการรู้จักสินค้าหรือองค์กร และยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์อีกด้วย 
 4. กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ 
KTC ซ่ึงกิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สื่อออนไลน์ส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตร
เครดิตภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจ ค้นหา รับรู้ และติดตาม
ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น   Facebook, Instragram,  Twitter หรือ Youtube มากข้ึน ดังท่ีชุลีกร 
เกษทอง (2553) กล่าวว่า สังคมเครือข่ายออนไลน์ คือ สังคมท่ีผู้คนสามารถทําความรู้จัก ร่วมแบ่งปัน และ
สามารถเชื่อมโยงกันได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในโลกออนไลน์ โดยอาศัยรูปแบบการบริการท่ีเรียกว่า บริการ
เครือข่ายสังคม ท่ีผู้ใช้งานสามารถเขียน และอธิบายความสนใจ หรือกิจกรรมท่ีได้ทํา และเชื่อมโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผู้อ่ืน รวมท้ังข้อมูลส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกันได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล แต่ผู้บริโภคยังไม่
ไว้วางใจ และไม่ม่ันใจในความเท่ียงตรงของสื่อในการนําเสนอเนื้อหา และข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภค 
(สื่อออนไลน์กับสื่อท่ัวไปเหมือนหรือต่างกัน, ม.ป.ป.) 
 5. ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร ส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจาก KTC เป็นองค์กรท่ีมีความม่ันคง มีชื่อเสียงในเรื่องการคุณภาพการ
ให้บริการ ให้ความสําคัญกับพนักงาน สังคม และชุมชน ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เก่ียวกับภัย
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตKTC เปิดโอกาสให้พนักงาน สังคม และชุมชนได้มีส่วนร่วมจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมลานธรรมะ กิจกรรมถ่ายภาพ กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการ
แข่งขันแบดมินตัน กิจกรรมการออกค่ายอาสา และกิจกรรมการทําอาหารร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ KTC มีการปลูก
จิตสํานึกให้พนักงานช่วยเหลือสังคม เช่น การมอบของบริจาคเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนและกีฬา การทาสี
โรงเรียน การปลูกป่า เป็นต้น ซ่ึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นสิ่งสําคัญ และมีบทบาทใน
การสร้างให้เกิดชื่อเสียงขององค์กรท่ีแข็งแกร่ง ในปัจจุบันท่ีธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง จนทําให้ความ
แตกต่างทางด้านคุณภาพ ราคา และการให้บริการไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรได้
แล้ว (Gregory, 1997) ดังนั้น หากองค์กรต้องการสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถ
จัดการกับภาวะวิกฤติต่างๆ ได้ จะต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
ข้ึน และสื่อสารการทํากิจกรรมขององค์กรให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักรู้ และรับรู้ในสิ่งท่ีองค์กรดําเนินการ
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเม่ือผู้บริโภคเกิดการประเมินภาพลักษณ์ในทางบวกขององค์กร
โดยรวมแล้ว จะนําไปสู่ชื่อเสียงขององค์กรในทางบวกต่อไป (นิสากร โลกสุทธิ, 2551) 
 6. ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC 
ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า ส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต
ภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน KTC มีหน่วยงาน Call Center 02-665-5000 เป็นศูนย์กลางเบ้ืองต้นคอย
ช่วยเหลือและดูแลลูกค้า มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ช่วยเหลือสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมบริจาคเงิน เช่น 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิสมาคมนิสิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการลดหย่อนการชําระเงิน และดอกเบ้ียให้แก่ลูกค้าท่ีประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฯลฯ 
ซ่ึงกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีองค์กรได้ทําไปนั้นมีผลกระทบในแง่ท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร แต่ใน
เรื่องการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคก็ยังคงคํานึงถึงเรื่องของคุณภาพ และราคา หรือการบริการท่ีพวกเขายอมรับ
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ได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพราะผู้บริโภคมีความอ่อนไหว  
และไวต่อการรับรู้ (Bhattcharya & Sen, 2004) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 การส่ือสารทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของการสื่อสารทางการตลาดมีความสําคัญ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีการวางแผนการสื่อสารทางการ
ตลาดอย่างครบวงจรในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ควรใช้การสื่อสารทางการตลาดต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตมากยิ่งข้ึน โดยต้องชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีผู้ใช้จะได้รับอย่างชัดเจน  
มิใช่มุ่งเน้นแต่เพียงการเพ่ิมปริมาณการสมัครเป็นผู้ถือบัตรรายใหม่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสําคัญโดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมท่ีความรับผิดชอบต่อ
สังคมท้ังในระดับองค์กรและระดับลูกค้าในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ควรใช้กิจกรรมท่ีความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีสามารถร่วมแก้ปัญหาสังคมได้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตมากยิ่งข้ึน 

การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC จากผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกใช้
บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC มีความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีการ
นําเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ของบัตรเครดิตท่ีเหนือกว่าผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายอ่ืนๆ และมีการปรับปรุงบัตร
เครดิตให้มีความหลากหลายรูปแบบแยกตามไลพ์สไตล์ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดจนจัดโปรโมชั่น 
หรือรายการส่งเสริมทางการตลาดท่ีหลากหลายตลอดท้ังปี 

กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้ส่ือ จากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมทางการตลาดท่ีไม่ใช้สื่อส่งผลให้
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน ดังนั้น ผู้ให้บริการ
บัตรเครดิตต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้า หรือ
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น Money Expo, Commart หรือ TITA การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย หรือการขายโดยพนักงานขาย เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตมากยิ่งข้ึน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับ
องค์กร ส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน ดังนั้น
ผู้ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกด้านการช่วยเหลือสังคมให้แก่พนักงาน 
ชุมชน และสังคม เช่น การมอบของบริจาคเก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนและกีฬา การทาสีโรงเรียน การปลูกป่า 
เป็นต้น  

ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า จากผลการศึกษาพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมระดับลูกค้า 
ส่งผลให้ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ KTC มากข้ึน ดังนั้นผู้
ให้บริการบัตรเครดิตต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการให้บริการ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อาจจัดกิจกรรมช่วยเหลือลูกค้าท่ี
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ภัยหนาว เป็นต้น หรือเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาค
เงิน เช่น สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตมาก
ยิ่งข้ึน 
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับเหตุจูงใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บัตร
เครดิตภายใต้ แบรนด์ KTC ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเพ่ือมาใช้ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ ควรศึกษาวิจัยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคต่างจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
หลากหลาย เนื่องจากการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตในเขตเมืองกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัด มีความ
แตกต่างท่ีหลากหลาย และควรศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือจะได้นําข้อมูลมาใช้
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้ทําการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงควรศึกษาความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรูปแบบการ
ให้บริการของบริษัทท่ีให้บริการบัตรเครดิตท่ีจะสามารถเข้าถึงและตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าได้สูงสุด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ปัจจัยด้าน
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission Marketing) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ ผู้บริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 380 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
58.2 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
66.6 และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.5 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัย
ด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยท่ีปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (β=.586) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาต (β =.246) 

 คําสําคัญ: ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์, ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์, ปัจจัยด้านการตลาดแบบขอ
อนุญาต 
  
ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the effect of public relations, packaging 
and permission marketing on frozen food purchasing decision in Bangkok area. The 
multistage sampling technique method is implemented and a questionnaire was used to 
collect data from 380 fronzen food consumers in Bangkok. Frequency, percentage, standard 
deviation and multiple linear regression were conducted to analyze the data. The results 
found that the majority of the samples were single (58.2%) female (60.3%), aging between 
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31-35 years old (34.7%), with a bachelor’s degree (78.7%).  They were employed in private 
organizations (66.6%) and gained monthly salary around 15,001 to 30,000 Baht (70.5%).  The 
results of hypothesis testing indicated that the public relations and permission marketing 
had an impact on frozen food purchasing decision of consumers in Bangkok at the 
significance level of 0.05. On the other hand, the product packaging was found not to be 
significant in this testing. The results also revealed that the public relations (β =.586) had 
the strongest relative weights of influence on customer’s frozen food purchasing decision 
followed by the permission marketing (β =.246).   
 Keywords: Public relations, packaging, Permission marketing 
 
บทนํา  

จากวิถีการดําเนินชีวิตในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ทําให้คนในสังคม
ต่างเร่งรีบกับการทํางานเพ่ือแข่งขันกับเวลาท่ีมีอยู่อย่างจํากัด ทําให้พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนใน
กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ท่ีแตกต่างไปจากอดีต เนื่องจาก
ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความจําเป็นในเรื่องเวลาท่ีเร่งด่วนจึงทําให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งเพ่ิมมากข้ึน อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทานท่ีอยู่ในรูปแช่แข็ง 
และอุ่นให้ร้อนด้วยเตาอบ เตาไมโครเวฟ หรืออาจใช้วิธีนึ่ง ทอดซํ้า เพ่ือให้อาหารมีความนุ่ม และกรอบ  
แล้วรับประทานได้ทันที ทําให้ผู้บริโภคสะดวกและประหยัดเวลา และมีเมนูให้เลือกหลากหลาย มีรสชาติของ
อาหารตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่  
มีความสะอาด และมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิต ทําให้อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งสามารถตอบ
โจทย์วิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งจึงถือเป็นอีก
หนึ่งธุรกิจท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างมากในปัจจุบัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) 

ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งนับว่าเป็นตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท่ีน่าสนใจ เนื่องจากมีมูลค่าตลาด  
และอัตราการขยายตัวท่ีอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคท่ี
รับประทานอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมีมากข้ึน ทําให้ตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในประเทศไทยเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยในปี 2554 พบว่าตลาดอาหารแช่แข็ง มีมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท และคาดว่าภายใน 5 ปีนับจาก
นี้ จะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยอีก 10% ต่อปี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค จึงสามารถดึงดูดให้นักลงทุนรายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาด การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงทวีความ
เข้มข้น ท้ังในด้านการส่งเสริมการจําหน่าย การพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากข้ึน ตลอดจนการเจาะ
ขยายตลาดโดยอาศัยช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ และการแก้ปัญหาท่ีเคยเป็นข้อจํากัดในการขยายตลาดของ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถอุ่นได้ด้วยการต้มในน้ําเดือด การบริการอุ่น
ด้วยเตาไมโครเวฟให้กับลูกค้าเพ่ือขยายกลุ่มลูกค้า การพัฒนาเมนูให้มีความหลากหลายมากข้ึน และการต้ัง
ราคาให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันโดยตรงคือ อาหารจานเดียว ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนุนให้อาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งมีโอกาสทางการตลาดท่ีสดใสท้ังในประเทศและต่างประเทศ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี 2709: 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2555) 

จากสภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดของธุรกิจอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปในปัจจุบันท่ีค่อนข้างสูงเพราะ
ตลาดอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปเป็นตลาดท่ีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจาก
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เป็นตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและธุรกิจประเภทนี้ไม่ต้องอาศัยการลงทุนท่ีสูงมากนัก อีกท้ัง
ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเลือกรับประทานอาหารแช่แข็งสําเร็จรูปเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากอาหารแช่แข็งสําเร็จรูป
สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี เพราะมีความสะดวกในการเลือกซ้ือ 
ราคาไม่แพง และนอกจากการขยายตัวของตลาดในประเทศแล้ว การส่งออกอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งไป
ต่างประเทศก็มีโอกาสท่ีจะเติบโตเช่นกัน โดยอาศัยการยอมรับท้ังในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารไทยจากชาวต่างประเทศ  จึงถือว่าธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมีการแข่งขันท่ีทวีความเข้มข้นเพ่ิมมาก
ข้ึนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยติดตามท่ีอาจกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ภาวะการ
แข่งขันท่ียังคงรุนแรงกับอาหารสดในประเทศท่ีราคาถูกกว่า ขณะท่ีชาวต่างชาติท่ีชื่นชอบอาหารไทยจะเป็น
กลุ่มเฉพาะ ทําให้ความท้าทายอยู่ท่ีการขยายเมนูท่ีเป็นท่ียอมรับมากข้ึน อีกท้ังให้แข่งขันได้กับเมนูอาหารแช่
แข็งจากชาติอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ควรศึกษาจึงจําเป็นจะต้องสรรหาวิธีและกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนนําไปสู่การวางแผนการตลาด เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีมีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission 
Marketing) และการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยหวังว่า
งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บริโภค และยังเป็นแนวทางให้กับบริษัท ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ท่ีสนใจทําการค้าเก่ียวกับธุรกิจ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และทําให้ทราบข้อมูลความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 
                        ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 
  
 
 
 

 
 
 
 
รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยดา้นการตลาดแบบขออนุญาต 
(Permission Marketing) 

 

ปัจจัยด้านบรรจภุัณฑ์ 
(Packaging) 

 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ ์
(Public Relations) 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ด้วยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ผู้บริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิเคราะห์ Power Analysis โดยใช้ G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้าง
จากสูตรของ Cohen (1977)  ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจากนักวิจัยหลายคน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2555) และได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมท่ีดีมากและสมบูรณ์ (Howell, 2010; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) 
สําหรับการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ถูกต้องและทันสมัย จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาด
อิทธิพล (Effect Size) =  0.029 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทท่ีหนึ่ง (α) = 0.05 อํานาจการ
ทดสอบ (1- β) = 0.95 (Cohen, 1988) และจํานวนตัวแปรทํานาย = 3 ประมาณค่าขนาดตัวอย่างได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็น 375 ตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้เพ่ิมจํานวนตัวอย่างรวมท้ังสิ้นเป็น 380 ตัวอย่าง เพ่ือความ
เหมาะสมในสุ่มตัวอย่าง 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กําหนดแผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage 

Sampling)โดยมีลําดับดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดให้ทุกเขตพ้ืนท่ี

ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครไม่มีความแตกต่างกันในด้านของข้อมูลและลักษณะของประชากร รวมท้ังมี
โอกาสท่ีจะถูกเลือกเป็นตัวแทนของประชากรเท่ากัน แล้วทําการจับฉลากเลือกจํานวนเขตพ้ืนท่ีได้เป็น  
4 จํานวน จากเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 50 เขต ผลของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เขตพ้ืนท่ีของกลุ่มตัวอย่าง คือ เขตสีลม 
เขตลาดพร้าว เขตพระโขนง และเขตพญาไท 
 ข้ันตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็นการแบ่งสัดส่วนของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มตัวอย่าง จํานวน 95 ชุด เท่าๆ กัน จากจํานวนประชากรท้ัง 4 เขต 
 ข้ันตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้
มีโอกาสพบกับกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ โดยนําแบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปทําการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้บริโภคอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง จากห้างสรรพสินค้า ท่ีพักอาศัย และอาคารสํานักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในพ้ืนท่ีท้ัง 4 เขต (ดังตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1: แสดงรายชื่อเขต รายชื่อห้างสรรพสินค้าในแต่ละเขต  
 

เขต รายช่ืออาคาร ห้างสรรพสินค้า จํานวน (ตัวอย่าง) 
เขตสีลม  
  

- อาคารซีพี ทาวเวอร์ 
- ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สีลม 
- หอพัก ซ. สีลม 19 

95 
 

เขตลาดพร้าว  
  

- อาคารธนาเพลส 
- บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว 
- คอนโด The Room 

95 
 

เขตพระโขนง  
 

- อาคาร INDEX EVENT AGENCY 
- ห้างสรรพสินค้า GATEWAY เอกมัย 
- หอพัก ซ. สุขุมวิท 71 

95 
 

เขตพญาไท  - อาคารพหลโยธินเพลส 
- ห้างสรรพสินค้าเซ็นจูรี่ 
- คอนโดโนเบิล พญาไท 

95 
 

 
3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงแล้ว ไปดําเนินการตามข้ันตอน
ดังต่อไปนี้ 

3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนสําหรับ
การวิจัย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญช่วยพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม (Content Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 
(Wording) เพ่ือขอคําแนะนําและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม  
  3.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) เม่ือผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
40 ชุด เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาร์ค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงจะต้องได้ค่าความ
เชื่อม่ันจากการคํานวณมากกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) หากข้อคําถามใดมีค่าน้อยกว่า 0.7 ผู้วิจัยจะ
ทําการพิจารณาโดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในข้อคําถาม หรือตัดข้อคําถามนั้นออกไป ผลการทดสอบ
แบบสอบถาม จํานวน 40 ชุด พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.854 – 
0.914 มีระดับความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูงมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) ซ่ึงเม่ือนําไปใช้กับเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 380 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่
ระหว่าง 0.739 – 0.878 (ดังตารางท่ี 2) ซ่ึงสรุประดับความเชื่อม่ันได้ว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันอยู่
ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก และมีระดับการนําไปใช้งานได้ดีถึงดีมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 
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ตารางท่ี 2: แสดงค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 

ตัวแปร 
จํานวน 
(ข้อ) 

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
กลุ่มทดลอง (n = 40) กลุ่มตัวอย่าง (n = 380) 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
2. ด้านบรรจุภัณฑ์ 
3. ด้านการตลาดแบบขออนุญาต 
4. การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4 
4 
4 
6 

0.854 
0.914 
0.879 
0.877 

 

0.812 
0.878 
0.766 
0.739 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 คน   
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับลักษณะ

ส่วนบุคคล การประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดแบบขออนุญาต ทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยนําทฤษฎีต่างๆ มาใช้อ้างอิงในการอภิปรายผลการศึกษา  

 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 380 ชุด  
นําข้อมูลท่ีได้นํามาวิเคราะห์และแปลผล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression)  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 34.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.2 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
78.7 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 66.6 และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 70.5 

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการตลาดแบบขออนุญาต 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ดังตารางท่ี 3) เม่ือพิจารณาค่าน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด Beta = 0.586 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission 
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Marketing) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีค่า 
Beta = 0.246 และค่าสัมประสิทธิ์ (R2) = 0.631 หมายความว่า ปัจจัยในการศึกษาท้ังหมดสามารถพยากรณ์
ความผันแปรของการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครได้ คิดเป็นร้อยละ 
63.10 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 36.90 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 

 
ตารางท่ี 3: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างส่งผลต่อความจงรักภักดี  
     ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง Sig. 

(p)  b S.E. Beta   t 
ค่าคงท่ี 1.100 0.172  6.383 0.000 
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 0.510 0.045 0.586 11.367 0.000* 
2. ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) -0.019 0.026 -0.022 -0.712 0.477 
3. ด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission  
    Marketing) 

0.244 0.051 0.246 4.759 0.000* 

หมายเหตุ: R2 = 0.631, F = 214.267, p < 0.05* 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปราย ได้ดังนี้ 

จากสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแต่ละแห่งมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทําเว็บไซต์ข้ึนเพ่ือ
แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และรายการส่งเสริมการขายให้ผู้บริโภคทราบโดยละเอียด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผ่าน
บุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช่น ศิลปิน นักร้อง และดารา เป็นต้น การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น การมอบอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งให้กับผู้ท่ีขาดแคลนอาหารตามโอกาสต่างๆ การจัดทําโฆษณาลงบทความในสื่อหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร เป็นต้น จึงทําให้ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Coombs and Holladay (2008) ได้ศึกษาการประชาสัมพันธ์ของบริษัท Coca-Cola โดยผลจากการศึกษา
พบว่าการประชาสัมพันธ์ทําให้ทราบว่า การนําข้อมูลท่ีจะนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นข้อมูลท่ีมีความ
ชัดเจน และอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท เพ่ือเป็นช่องทางใน
การนําข้อมูลข่าวสารท่ีต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย และทําให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความร่วมมือร่วมใจ 
รวมท้ังเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการยอมรับความร่วมมือตามกิจกรรมต่างๆ นั้น  

จากสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งแต่ละแห่งมีการมีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น 
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ขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับปริมาณอาหารท่ีบรรจุอยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ท่ีตกแต่งสวยงาม สะดุดตา และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะ
การทนทานต่อความร้อนในการอุ่นอาหาร จึงทําให้ผู้บริโภคไม่เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบบรรจุภัณฑ์  
จึงทําให้ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลชนก ติวะนันทกร (2551)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ตําแหน่งทางการตลาดอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีผู้บริโภครับรู้ต่อตําแหน่งทางการตลาดของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งด้านคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์และส่วนประสมการตลาด อ่ืนๆ เรื่องขนาดของบรรจุภัณฑ์ ด้านภาพลักษณ์ มาตรฐาน
ของผู้ผลิตและการใช้พนักงานขาย เรื่องความสวยงามของบรรจุภัณฑ์  

 จากสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission Marketing) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้
เนื่องจากการสอบถามผู้บริโภคถึงความประสงค์ในการรับข้อมูลการส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการ
แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคให้มีการติดต่อจากทางบริษัทเพ่ือส่งข่าวสาร
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ การมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะบุคคลท่ียินยอมให้ทางบริษัทส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ และการท่ีผู้บริโภคเป็นผู้เลือกช่องทางการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เอง เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ ข้อความสั้นท่ีส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ จดหมาย เป็นต้น นั้น การตลาดเหล่านี้ไม่เป็นการรบกวนความ
เป็นส่วนตัวของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีแก่ผู้ประกอบการอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและทําให้เกิด
การตัดสินใจซ้ือได้ ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2555) ศึกษาเรื่องการตลาด
บนอินเทอร์เน็ต สําหรับโรงแรมและรีสอร์ท พบว่า การตลาดเชิงขออนุญาต (Permission Marketing) คือ 
การขออนุญาตจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้เข้าชมเว็บไซต์ของโรงแรมและรีสอร์ทสําหรับการยินยอมในการ
ส่งบางสิ่งบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น การส่งข้อความเชิงเสนอแนะไปตามจดหมายข่าวพร้อมกับการ
นําเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ การแจ้งแบบส่วนตัวล่วงหน้า (Early Private Notification) สามารถโน้มน้าวใจ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลจากรวิจัยนั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการตลาดแบบขออนุญาต (Permission Marketing) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
การตลาดแบบขออนุญาตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้บริโภค โดยการขออนุญาต และได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อนท่ีจะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยัง
ผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปัจจัยรองลงมา 
ดังนั้นผู้ประกอบควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น การใช้สื่อทางสังคมออนไลน์มาช่วย
ในการแนะนําสินค้า หรือโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือเป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า และ
ความสะดวกและรวดเร็วในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  
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นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรดําเนินการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีได้ผลการศึกษาครอบคลุมมากยิ่งข้ึน และควรมีการศึกษาเฉพาะ
กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือทราบถึงรูปแบบการ
โฆษณาท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญในการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคมากท่ีสุด รวมถึง ควรมี
การศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหลังการเปิดเสรีการค้า 
เพ่ือทราบถึงความได้เปรียบเสียเปรียบของประเทศไทยท่ีได้รับจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
แล้วนําผลท่ีได้มาปรับใช้ ซ่ึงจะช่วยให้สถานประกอบการและแรงงานมีการเตรียมความพร้อม และเพ่ิม
ศักยภาพด้วยการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ซ่ึงจะช่วยให้ลูกจ้างกลายเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพท้ังด้านฝีมือการผลิต 
ระเบียบวินัยการทํางานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการให้บริการหลังการขายท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 296 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ซ่ึงประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานและ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis-MRA) ผลการวิจัยในครั้งในพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาท 
อาชีพพนักงานบริษัท โดย ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลกายภาพ และกระบวนการมีอํานาจพยากรณ์
ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดความพึงพอใจการบริการหลังการขายศูนย์บริการรถยนต์ 
ประเทศไทย 
 
ABSTRACT 

The research entitled, “the relationships of after-sales service and marketing mix 
impact customer satisfaction of car service center” was aimed to study the marketing mix 
and after-sales service that influence customer satisfaction of a car service in Thailand. 
Questionnaire survey was used for the data collection of 296 sets; analyzed with Descriptive 
Statistics, including Frequency, Percentage, Means and Standard Deviations. The hypothesis 
testing was done by Multiple Regression Analysis-MRA. The results showed thatmost 
respondents were males, aged between 26-30 years old, with Bachelor's Degrees, who 
earned a monthly income of 20,001 to 30,000 Baht, and worked as private companies’ 
employees. The marketing mix in terms of people, physical evidence, and process were 
capable of predicting the satisfaction 
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 Keywords: Marketing mixes, After-sales services, Satisfaction, Car service center, 
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บทนํา 

ข้อมูลสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ในจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดสมุทรสาครต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 
นั้นมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปีโดยการเปิดเผยยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ จากกรมการขนส่งทางบก 
และรถยนต์คันแรก จากกรมสรรพสามิต ท่ีมีผู้ขอใช้สิทธิ์คืนภาษีรถยนต์คันแรกซ่ึงสิ้นสุดไปวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 ท่ีมีผู้ขอใช้สิทธิ์ 1,256,291 ราย รวมภาษีท่ีต้องคืนประมาณ 91,000 ล้านบาท โดยพบว่า 3 
จังหวัดแรกท่ีมีผู้ขอใช้สิทธิ์รถคันแรก อันดับท่ี 1 คือ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 245,000 ราย อันดับท่ี 2 
จังหวัดชลบุรี 56,800 ราย อันดับท่ี 3 คือ จังหวัดสมุทรปราการ 48,400 ราย (หนังสือพิมพ์เครือกรังด์ปรีซ์
กรุ๊ป,2556) 
 จากการท่ีรถยนต์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการท้ังความสะดวก สบาย รวดเร็ว ประหยัดท้ังเวลา และค่าใช้จ่าย จึงทําให้
ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากข้ึน จึงทําให้เกิดศูนย์บริการรถยนต์อย่างมากมาย ท้ังท่ีเป็นของผู้ผลิตเอง 
และท่ีไม่ใช่ของผู้ผลิต จากการสัมภาษณ์ พงษ์พัฒน์ เทียนสิริ, (2555) แบ่งศูนย์บริการรถยนต์ได้เป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. ศูนย์บริการท่ีข้ึนตรงกับย่ีห้อรถยนต์ เช่น โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ ฟอร์ด มาสด้า อีซูซุ เป็นต้น 
ซ่ึงศูนย์บริการเหล่านี้จะให้บริการเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อท่ีข้ึนตรงด้วยเท่านั้น เช่น ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า ก็จะ
ให้บริการเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้น เป็นต้น โดยศูนย์บริการเหล่านี้จะให้บริการครบทุกด้านโดยเฉพาะ
ทางด้านเทคนิคเฉพาะรุ่น 

2. ศูนย์บริการท่ีข้ึนตรงกับย่ีห้อของยางรถยนต์ เช่น Cockpit Tyre plus Eagle store เป็นต้น 
ศูนย์บริการเหล่านี้จะให้บริการกับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ แต่จะต้องจําหน่ายยางรถยนต์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็น
หลัก และให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างท่ีสึกหรอและล้อแม็กซ์ด้วย เช่น Cockpit จะต้องจําหน่ายยางรถยนต์
ยี่ห้อ Bridgestone เป็นหลัก Tyre plus จะต้องจําหน่ายยางรถยนต์ยี่ห้อ Michelin เป็นหลัก หรือ Eagle 
store จะต้องจําหน่ายยางรถยนต์ยี่ห้อ Goodyear เป็นหลัก เป็นต้น 

3. ศูนย์บริการรถยนต์อิสระ คือ สามารถท่ีจะให้บริการกับรถได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และสามารถจําหน่าย
ยางรถยนต์และสินค้าอ่ืนได้หลากหลายยี่ห้อไม่จํากัด ซ่ึงศูนย์บริการประเภทนี้มีเปิดให้บริการเป็นจํานวนมาก
ในประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์บริการขนาดกลางและขนาดเล็กรวมท้ังศูนย์บริการล้างรถยนต์ท่ีอยู่ใน
ป๊ัมน้ํามัน โดยสามารถให้บริการถ่ายน้ํามันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรคด้วย โดยศูนย์บริการเหล่านี้จําเป็นท่ี
จะต้องหาสิ่งดึงดูดท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้กับศูนย์บริการของตนเอง 
 ปัจจุบันศูนย์บริการรถยนต์อิสระมีอัตราการขยายตัวมากข้ึนในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงแต่ละ
ศูนย์บริการต่างก็มีจุดดึงดูดท่ีแตกต่างกันไป จึงต้องหาสิ่งดึงดูดใจเพ่ือกระตุ้นยอดขายจากลูกค้าใหม่และต้องมี
การรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ด้วย เพราะการกลับมาซ้ือซํ้านับว่าเป็นการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และจะ
ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อไปดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้จากศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย ซ่ึงต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญได้แก่ การบริการหลังการขายและ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของศูนย์บริการรถยนต์ ซ่ึงผู้ท่ีสนใจ
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สามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาและการ
ปรับปรุงบริการหลังการขายเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพ่ิมฐาน
ลูกค้าใหม่ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอํานาจพยากรณ์ของ ส่วนประสมทางการตลาดและ
บริการหลังการขายมีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547, 14) ให้ความหมายว่าการให้บริการ หมายถึง การกระทํา หรือการ
ปฏิบัติจากฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยท่ีกระบวนการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม่ก็ได้ แต่สิ่งท่ี
เสนอให้นั้นเป็นการกระทํา หรือการปฏิบัติซ่ึงไม่สามารถนําไปเป็นเจ้าของได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ศึกษาการจัดการศูนย์บริการรถยนต์ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้นั้นจะต้องแบ่งส่วนประสมการตลาดให้เหมาะสมซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดในการ
ดําเนินธุรกิจบริการได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจําหน่ายการส่งเสริมการขายบุคลากรด้านกายภาพ 
และกระบวนการให้บริการ ซ่ึงมีส่วนประสมการตลาดด้านต่างๆดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ (Product; P1) 
 ผลิตภัณฑ์ คือ อะไหล่รถยนต์ ยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ท่ีมีหลากหลายยี่ห้อ รุ่น 
ขนาด และการบริการด้านงานซ่อมบํารุงรถยนต์ เช่น บริการถ่ายน้ํามันเครื่อง บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้
มีประสิทธิภาพและบริการซ่อมบํารุงล้อแม็กซ์  เป็นการทําสีล้อแม็กซ์ให้มีสภาพดีข้ึน 2. ราคา (Price: P2)  
ราคา คือ ราคาของอะไหล่รถยนต์ ยางรถยนต์ และล้อแม็กซ์ ต้ังตามตลาด ไม่สูงหรือตํ่าเกินไป ส่วนงานบริการ
ด้านงานซ่อมบํารุงรถยนต์ เป็นการต้ังราคาแบบเจาะตลาดเฉพาะส่วน เพราะเราคือผู้ให้บริการซ่อมล้อแม็กซ์ 
รายใหญ่ และใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 3. สถานท่ี (Place: P3) สถานท่ีจัด
จําหน่าย คือบริษัท เล่งเกียฉู่ (2003) จํากัด ต้ังอยู่ท่ี 110 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง 
จังกวัดสมุทรสาคร สถานท่ีใกล้เคียงคือ เทสโก้โลตัส สาขามหาชัยโรงพยาบาลวิชัยเวศ (สมุทรสาคร) 
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion: P4) การส่งเสริมการขาย คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดใจลูกค้าให้
ตัดสินใจง่ายข้ึน และเพ่ือกระตุ้นยอดขาย เช่น การจัดสินค้าขายเป็นชุด หรือการใช้สื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 5. บุคคล (People: P5)  คือผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ท้ังพนักงานขายประจําร้าน และ ช่างซ่อมบํารุง
รถยนต์ ต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี สามารถสร้างความพอใจ และความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ 6. กระบวนการ 
(Process : P6) กระบวนการ คือ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละข้ันตอนท่ีมีความรวดเร็ว ตามคิว ตามลําดับ
งานมีการรับประกันคุณภาพงาน 7. กายภาพ (Physical: P7) กายภาพ หมายถึง ลักษณะท่ัวไปของการทํางาน
ในสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

จากงานวิจัยของ J-H. Kim และ Y.J. Hyun  เรื่อง A model to investigate the influence of 
marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector (2012)  
กล่าวถึง After-sales service ว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า(Brand Equity) โดยมีตัว
แปรอีก 3 ตัวในงานวิจัยของเขา ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าและในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าและความภักดีต่อตราสินค้า โดยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเขาใช้ ได้แก่ ช่องทางการจัด
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จําหน่าย (Channel), ราคา (Price), โปรโมชั่น (Promotion), และบริการหลังการขาย (After-sales Service) 
มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) และภาพลักษณ์องค์กร(Corporate Image) ท่ีดี 
มีผลกระทบต่อ การรับรู้ การรู้จักตราสินค้ากับการเชื่อมโยง (brand awareness), การรับรู้คุณภาพตราสินค้า 
(Perceived Quality), และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ซ่ึงท้ังหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณค่า
ตราสินค้าโดยรวม (Overall Brand Equity) โดยการบริการหลังการขาย ไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นตัวท่ีก่อให้เกิดการ
สร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) แต่เป็นตัวท่ีสัมพันธ์กับสินค้า,การส่งเสริมการขาย และการจัด
จําหน่าย แต่บริการหลังการขายส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 
ในตลาดอุตสาหกรรม เพราะว่าการบริการหลังการขายเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทําให้ลูกค้าเข้ามา
ท่ีบริษัท การบริการหลังการขายท่ีดี จะหมายถึงคุณลักษณะท่ีน่าจดจําของสินค้าทําให้การเชื่อมโยงสินค้า
เกิดข้ึน 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ประภัสร์ แสนอารี (2546) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อศูนย์บริการรถยนต์บีควิกในเขตกรุงเทพมหานคร และให้ความหมายของคําว่าบริการ คือ 
การกระทํา หรือกิจกรรมท่ีทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ
จับต้องได้ แต่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลนั้นได้ เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ ธนาคาร สถานีรถไฟ 
หรือสนามบิน เป็นต้นสามรถแบ่งการบริการได้เป็น 4 ลักษณะ คือ บริการท่ีไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangibility) บริการท่ีไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การบริการมีลักษณะแตกต่างไปไม่คงท่ี 
(Variability) บริการมีลักษณะความต้องการผู้สูญเสียได้ง่าย (Perishability)สงวน ลิ้มเล็งเลิศ (2548: 
109-127) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายรถยนต์ของศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า บริษัท 
สหพานิช เชียงใหม่ จํากัด ผลของการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก ซ่ึงหลังจากการซ้ือรถยนต์คันใหม่ไปแล้ว จะต้องมีการบํารุงซ่อมแซม 
ก็จะต้องใช้ปัจจัยทางการตลาดด้านส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  

งานวิจัยของวันชัย ไชยมหาพฤกษ์ (2541) ศึกษาความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า
บริษัท สุโขทัย ฮอนด้าคาร์ส จํากัด จังหวัดสุโขทัย พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถ
ในการอธิบายและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ และงานวิจัยของ นพดล จิระธิติกุล (2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะดวก ความสะอาด 
และความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีทันสมัย 

ดังนั้น สมมติฐานงานวิจัยนี้คือ ส่วนประสมทางการตลาดและบริการหลังการขายมีอํานาจพยากรณ์
ความพึงพอใจของลูกค้าดังรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดและขอบเขตงานวิจัย 
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รูปท่ี 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการศึกษาครั้งนี้ประชากร คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการท่ีศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทยจังหวัด
สมุทรสาคร ผู้วิจัยได้กําหนดการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (ConvenientSampling) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้โดยอ้างอิงสูตรการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้หลักการคํานวณของ Cohen (1962, 1977) 
จากแบบสอบถาม Pilot Test จํานวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G* Power เวอร์ชั่น3.1.2  เพราะเป็น
โปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen และผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยนักวิจัยหลายคน 
(Buchner, 2010; Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009; 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2012) ในการคํานวณกําหนดค่าเพาเวอร์(1- β) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา (α) เท่ากับ 0.05 
จํานวนตัวแปรทํานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.0368(ซ่ึงคํานวณได้จากค่า 
Partial R2 เท่ากับ 0.355) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดสําหรับงานวิจัยนี้เท่ากับ 296 (Cohen, 
1962, 1977) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปลายปิดท่ีสร้างข้ึนและได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาความเหมะสมของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 
หรือ การหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ หรือ
เนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) จากนั้น ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล และผู้เชี่ยวชาญท้ัง  3 ท่าน มาทําการแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 ชุด เพ่ือนําผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบัค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันและความสอดคล้องในแบบสอบถาม และ
ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัคอยู่ระหว่าง 0.573- 0.843 ซ่ึงเม่ือนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 
296 ชุด พบว่าแบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.674- 0.884 แสดงว่าชุดคําถามท้ัง 
289 ชุดนี้ มีความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต่ําว่า 0.65 (Nunnally, 1978) 

7 Ps (product, price, place, 
promotion, physical 

evidence, people, process) 

 
บริการหลังการขาย 

ความพึงพอใจของลูกค้า
ศูนย์บริการรถยนต์แห่งหนึ่ง

ในประเทศไทยจังหวัด
สมุทรสาคร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้นจากแบบสอบถามจํานวน 296 ชุด กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชาย จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4   อายุ 26-30 ปี จํานวน  106 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 
จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 อาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 
 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) พบว่าส่วนประสมทางการตลาดและการบริการหลังการขายบางปัจจัย
เท่านั้นท่ีมีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ด้านบุคคล (β= 0.478**) 
ด้านกายภาพ (β= 0.257**) มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (**)  
ส่วน ด้านกระบวนการกระบวนการ (β= 0.157*)  มีอํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05(*)ส่วนด้านสินค้าหรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีมี และด้านบริการหลังการขายไม่มีอํานาจ
พยากรณ์ความพึงพอใจ (ข้อมูลตามตารางท่ี 1) ความพึงพอใจ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความพึง
พอใจ 69% และอีก 31% เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นํามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์อยู่ท่ี ±0.605 
 
ตารางท่ี 1: การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของส่วนประสมทาง 
    การตลาดด้านสินค้าหรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
   ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านการบริการหลังการขาย ต่อความพึงพอใจของลูกค้า 
    ศูนย์บริการรถยนต์ 
 

Dependent Variable : Satisfaction, r = 0.690, R2 = 0.476, Constant(a) = 0.605 
Independent 
variables 

r R2 β Std. 
error 

t Sig. Toler
ance 

VIF 

(Constant)    0.319 1.896 0.059   
Product 0.266 0.070 0.058 0.060 1.095 0.275 0.650 1.538 
Price 0.315 0.099 -0.040 0.053 -0.726 0.468 0.650 1.625 
Place 0.138 0.019 0.012 0.053 0.241 0.810 0.750 1.334 
Promotion 0.215 0.046 -0.134 0.046 -2.635 0.009 0.703 1.423 
People 0.599 0.358 0.478** 0.083 6.351 0.000 0.322 3.108 
Physical Evidence 0.430 0.184 0.257** 0.043 5.264 0.000 0.768 1.301 
Process 0.539 0.290 0.157* 0.068 2.511 0.013 0.468 2.139 
AfterSales-Service 0.509 0.259 0.036 0.054 0.512 0.609 0.361 2.772 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
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สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสําคัญได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดและการบริการหลังการขาย มี

อํานาจพยากรณ์ความพึงพอใจโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-30ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้ 20,001- 30,000 บาท อาชีพลูกพนักงานบริษัทผลการทดสอบตามสมมุติฐานโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดและการบริการหลังการขายบางปัจจัยเท่านั้นท่ีมี
อํานาจพยากรณ์กับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05และ .01 
 ส่วนประสมทางด้านการตลาด ด้านบุคคล (β= 0.478**) ด้านกายภาพ (β= 0.257**) มีอํานาจ
พยากรณ์ความพึงพอใจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (**) ส่วน ด้านกระบวนการกระบวนการ (β= 
0.157*)  มีอํานาจความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (*) ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของวันชัย ไชย
มหาพฤกษ์ (2541) ท่ีศึกษาความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้าบริษัท สุโขทัย ฮอนด้าคาร์ส 
จํากัด จังหวัดสุโขทัย พบว่า ลูกค้าให้ความสําคัญในเรื่องของความรู้ ความสามารถในการอธิบายและแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้าได้ และจากงานวิจัยของ นพดล จิระธิติกุล (2541) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อเจ้าของรถยนต์ในการเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความสะดวก ความสะอาด และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีทันสมัย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้งาน 
 สําหรับผู้บริหาร สามารถนําผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ เก่ียวกับ
ความสามารถของพนักงานในการให้คําแนะนํา และตอบคําถามเก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีถูกต้องแก่ลูกค้า 
พูดจาสุภาพ และจดจําลูกค้ารายบุคคลได้ และให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถสร้างความเชื่อม่ัน
ให้กับลูกค้าจากตัวพนักงานและผู้บริหารของศูนย์บริการ นอกจากนั้นปัจจัยด้านกายภาพก็มีอํานาจพยากรณ์
ทางบวกต่อความพึงพอใจเป็นอันดับท่ี 2 ส่วนผู้ประกอบการท่ีกําลังทําธุรกิจทางด้านนี้ควรให้ความสําคัญกับ
การจัดพ้ืนท่ีของศูนย์บริการให้มีความกว้างขวาง สะดวก สบาย สะอาด การตกแต่งภายในร้านให้มีแสงสว่าง
เพียงพอและเป็นระเบียบ อีกท้ังปัจจัยด้านกระบวนการยังมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญกับกระบวนการเก่ียวกับการจัดลําดับคิวให้ลูกค้าได้อย่างสะดวก ให้บริการท่ี
รวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าซ่ึงมีความสําคัญเป็นกลุ่มท่ี 3  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 1. งานวิจัยในอนาคตควรมีการขยายทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการต่อ
ศูนย์บริการ เป็นต้น  
 2. พิจารณาปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรต้นอ่ืนๆ ท่ีน่าจะส่งผลกระทบกับ บริการหลังการขาย และ/หรือความ
พึงพอใจของลูกค้า 
 3. ให้ ใช้ เครื่ อง มือทางสถิ ติ  เช่น  Lisrel Amos หรื อ Mplusเ พ่ือค้นหาตัวแปรแทรกซ้อน 
(Intervening Variable) ของกรอบแนวคิด 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Loyalty) ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  
กลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ข้ันตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจําแนกทางเดียว F-Test (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression)  

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 60.5 มีอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 32.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 60.0 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 36.0 มีประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 13.64 ปี มีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.54 ปี ระยะเวลา 2 ปีท่ี
ผ่านมาซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7.96 ครั้ง มีมูลค่าสูงสุดท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 1,001 – 5,000 
บาท ร้อยละ 51.5 ใช้บริการเว็บไซต์ tarad.com ซ้ือสินค้าและบริการ ร้อยละ 31.0 มีความพึงพอใจมาก  
ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจกับเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินค้าและบริการ ร้อยละ 55.0 และชําระเงินค่าสินค้าและบริการโดยโอน
เงินเข้าบัญชีผู้ขาย ร้อยละ 41.0 

สําหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน ด้านมูลค่าสูงสุดของสินค้าออนไลน์ท่ีผู้บริโภคเคยซ้ือ
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ท่ีผู้บริโภคใช้บริการซ้ือสินค้าและบริการมากท่ีสุดความรู้สึกพึงพอใจกับเว็บไซต์
ท่ีซ้ือสินค้าและบริการ และวิธีการชําระเงินค่าสินค้าและบริการมีความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้าน
ระบบการชําระค่าสินค้าปลายทางส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้า
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ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านระบบการรับประกันคุณภาพ 
และคุณสมบัติสินค้า และด้านระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้าไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซ้ือด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้ามาใหม่ และด้าน
ระบบแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุดส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้า
หมวดท่ีลูกค้าสนใจ และด้านระบบแนะนําสินค้ายอดขายสูงสุดไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 คําสําคัญ:  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง, การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
  
ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the factors affecting the e-Loyalty of the 
online consumers in Bangkok metropolitan area. The sample group of this research is 200 
online consumers in Bangkok. The multistage sampling method is implemented and the 
questionnaire is used as the tool in this study.  Frequency, percentage, mean score, standard 
deviation F-test (One Way ANOVA) and multiple linear regressions are conducted to analyze 
the data.  

The results of this research found that the majority of the samples are female 
(60.5%).  32% of the samples are between 31 and 35 years old.  62% of them are single.  
60% of the samples completed a bachelor’s degree. 36% of the samples gain the monthly 
income around 20,001 - 30,000 baht. 36% of the samples have used the internet for 13.64 
years in average with some experiences in online purchase for 6.54 years, and have 
purchased online 7.96 times in average during the last two years. 51.5% of the samples have 
highest online purchasing cost ranging from 1,001 to 5,000 baht.  Most of them have bought 
products and services via www.tarad.com (31%). 55% of the samples are very satisfied with 
the online shop that they used to make a purchase and had never considered other online 
shops.  In addition, 41% of them use money transfer as a payment method.  

According to the hypothesis testing, the results were as follows: 1) the Internet usage 
experiences had no significant impact on e-Loyalty of online consumers; 2) online 
consumers with different buying behaviors including the highest online purchasing costs, the 
most popular website where the consumers bought products and services, and the 
satisfactions on the website and the payment methods had no significantly different 
e-Loyalty; 3) the differentiation strategies of cash on delivery had a significant impact on the 
e-Loyalty of online consumers.  However, the quality assurance and product warranty and 
seller rating was found not to be significant in this testing, and 4) the customer relation 
management of purchase history, the new arrival introduction and  discount product 
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recommendation had a significant impact on e-Loyalty of online consumers. In contrast the 
popular product section and the best selling items had on significant impact on e-Loyalty of 
online consumers.  
  Keywords: Differentiation strategies, Customer relation management, E-Loyalty 
 
บทนํา  

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจ นั่นคือ มีการยกร้านค้าเข้าไปอยู่บนโลกไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)  
และทําการซ้ือขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกกันว่า การค้าในรูปแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างๆ ท่ัวโลกได้พัฒนารูปแบบการจัดจําหน่ายและเพ่ิม
ช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีท้ังรูปแบบของการเปิดเว็บไซต์ของตนเอง  
เช่น www.amazon.com, www.barnesandnoble.com เป็นต้น และอีกรูปแบบหนึ่งคือ การเข้าไปสมัคร
เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ท่ีเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีบริการให้เปิดหน้าร้านทางอินเทอร์เน็ต  
เช่น www.tarad.com, www.weloveshopping.com เป็นต้น 

การทําการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค ดังจะ
เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล (New Global 
Electronic Market-Place) ซ่ึงมีมุมมองใหม่ในการขยายตลาดการค้าท่ีกว้างใหญ่ท่ัวโลก และการสร้าง
รูปแบบการค้าใหม่อันเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคมากข้ึน ในส่วนภาคธุรกิจนั้น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตและให้บริการทําให้ต้นทุนสินค้าลดลง เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว
ในการดําเนินธุรกิจและส่งเสริมการแข่งขันในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อภาคประชาชนหรือผู้บริโภค โดยนํามาซ่ึงการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม การเพ่ิมความสะดวกให้กับประชําชนในการดําเนิน
ธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน การสร้างงานและอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green/Low Carbon Economy) เช่น ไอซีที ซอฟต์แวร์ ออกแบบ เป็นต้น (สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2555) 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2553) พบว่า การซ้ือสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังไม่ได้รับความนิยมเท่าท่ีควร อีกท้ังสินค้าและบริการท่ีซ้ือขายยังจํากัด
อยู่ในวงจํากัด เช่น หนังสือ การจองบัตรออนไลน์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ภาพยนตร์ท่ีส่งทางไปรษณีย์  
การดาวน์โหลดเพลง และซอฟต์แวร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า และจากสถิติการซ้ือสินค้าหรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยระว่างปี 2542-2553 จํานวนผู้ซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี แต่ยังเติบโตค่อนข้างช้า จากผลสํารวจพบว่า เหตุผลท่ีผู้บริโภคไม่ซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตมี
เหตุผลต่างกัน เนื่องจากการซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตนั้นผู้บริโภคต้องทําการศึกษา เลือกซ้ือสินค้า 
และตัดสินใจซ้ือสินค้าด้วยตนเองเป็นหลักโดยปราศจากการแนะนําสินค้าหรือให้บริการโดยตรงจากพนักงาน 
อีกท้ังการไม่สามารถเห็นหรือจับต้องสินค้าได้ การไม่ไว้ใจผู้ขาย และความไม่ม่ันใจในระบบการชําระเงิน  
มีผลทําให้ผู้บริโภคไม่กล้าตัดสินใจซ้ือ  

ดังนั้น การท่ีผู้บริโภคซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตจึงมีหลายปัจจัยเข้ามาเก่ียวข้อง จึงเป็นเรื่อง
ท่ีน่าสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty) ของผู้บริโภค
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สินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ทราบว่าผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตได้
ปัจจัยใดบ้างมาพิจารณาซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขายสินค้า
และบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสร้างความจงรักภักดีแก่ลูกค้า และนําไปใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือให้เกิดการซ้ือซํ้าของผู้บริโภคและเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป และยังเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทและร้านค้าต่างๆ ท่ีสนใจทําการค้าบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจดําเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และทําให้ทราบข้อมูลความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Loyalty) ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty) ของผู้บริโภค
สินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีศึกษาเชิง
สํารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ G*Power ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสูตรของ Cohen (1977) จาก
การประมาณค่าตัวอย่างโดยมีค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) = 0.137 ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
ประเภทท่ีหนึ่ง (α) = 0.05 อํานาจการทดสอบ (1- β) = 0.95 (Cohen, 1988) และจํานวนตัวแปรทํานาย  
= 10 ประมาณค่าขนาดตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น187 ตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยได้เพ่ิมจํานวนตัวอย่างรวม
ท้ังสิ้นเป็น 200 ตัวอย่าง เพ่ือความเหมาะสมในสุ่มตัวอย่าง 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage Sampling) โดยเริ่มต้นโดยใช้    

1) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการจับฉลากเลือกจํานวนเขตพ้ืนท่ีได้เป็น 4 
จํานวนจากเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด 50 เขต ผลของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เขตพ้ืนท่ีของกลุ่มตัวอย่าง คือ เขตปทุมวัน 
เขตดินแดง เขตหลักสี่ และเขตบางกะปิ ต่อมาใช้ 2) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เป็น
การแบ่งสัดส่วนของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกสุ่มตัวอย่างในห้างสรรพสินค้าเขตต่างๆ จํานวน 50 ชุด 
เท่าๆ กัน จากจํานวนประชากรท้ัง 4 เขต และใช้ 3) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มีโอกาสพบกับกลุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนํา
แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปทําการจัดเก็บข้อมูลจากห้างสรรพสินค้าท่ีเป็นแหล่งชุมนุมของผู้บริโภคสินค้า
ออนไลน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเขตพ้ืนท่ีท้ัง 4 เขต จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ (ดังตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1: แสดงรายชื่อเขต รายชื่อห้างสรรพสินค้าในแต่ละเขต  
 

เขต รายช่ือห้างสรรพสินค้า จํานวน (ตัวอย่าง) รวม (ตัวอย่าง) 
เขตปทุมวัน 
 
 

ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง  
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน  
ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัพเวอรี่ 

20 
15 
15 

50 

เขตดินแดง 
 

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9 

25 
25 

50 
 

เขตหลักส่ี ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ 50 50 
เขตบางกะปิ 
 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 
ศูนย์การค้าตะวันนาบางกะปิ 
ศูนย์การค้าตะวันนาสแควร์ 

20 
15 
15 

50 
 

 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามท่ีได้เรียบเรียงแล้ว 

ไปดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยพิจารณาความเหมาะสม 

ของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) โดยนํา
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสิงหนาท  
จุลกทัพพะ ตําแหน่ง Assistant Director  บริษัท True Digital Content and Media Company Limited 
2) นายปณิธาน ผลพนิชรัศมี ตําแหน่ง ผู้บริหาร บริษัท Zubvector Studio Company Limited และ  
3) ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  3.2 การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยนําแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการตรวจสอบ 
และทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําไปทดลองท่ีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 40 คน เพ่ือทําการหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s 
Alpha Coefficient) แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.854 – 0.947 และเม่ือ
นําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงในการศึกษาจํานวน 200 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความ
เชื่อม่ันอยู่ระหว่าง 0.798 – 0.907 ซ่ึงสรุประดับความเชื่อม่ันได้ว่า แบบสอบถามมีระดับความเชื่อม่ันอยู่ใน
ระดับสูงมาก และมีระดับการนําไปใช้งานได้ดีมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty) ของผู้บริโภค
สินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์เบ้ืองต้น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีอายุระหว่าง 31-35 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.0 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
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60.0 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 13.64 ปี มีประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.54 ปี ระยะเวลา 2 ปีท่ี
ผ่านมาซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7.96 ครั้ง มีมูลค่าสูงสุดท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 1,001 – 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.5 ใช้บริการเว็บไซต์ tarad.com ซ้ือสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 31.0 พอใจมาก 
ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจกับเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และชําระเงินค่าสินค้าและบริการ
โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย คิดเป็นร้อยละ 41.0  

2. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ผลจากการศึกษาตามตารางท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า ปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้า
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ตารางท่ี 2: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตส่งผลต่อความ 
              จงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้บริโภคสินค้าออนไลน ์
Sig.  
(p) 

 b  S.E. Beta   t 
ค่าคงท่ี 3.620 0.129  28.116 0.000 
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 0.008 0.009 0.068 0.958 0.339 

หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์ความจงรักภักดี (R2) = 0.005, F = 0.919, p < 0.05* 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (ดังตารางท่ี 3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกัน  
ด้านมูลค่าสูงสุดของสินค้าออนไลน์ท่ีผู้บริโภคเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ท่ีผู้บริโภคใช้บริการซ้ือ
สินค้าและบริการมากท่ีสุด ความรู้สึกพึงพอใจกับเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินค้าและบริการ และวิธีการชําระเงินค่าสินค้า
และบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคสินค้าออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3: แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อความ  
     จงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (ดังตารางท่ี 4) พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่างด้านระบบการชําระค่าสินค้าปลายทาง และด้านระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้าส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านระบบการรับประกัน
คุณภาพและคุณสมบัติสินค้าไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาค่าน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น พบว่า ปัจจัยกลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างด้านระบบการชําระค่าสินค้าปลายทาง (Beta = 0.339) ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างด้านระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้า (Beta = 0.286)  

 

ตัวแปร 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

- มูลค่าสูงสุดของสินค้าออนไลน์ท่ี
ผู้บริโภคเคยซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต 

ระหว่างกลุ่ม 0.927 3 0.309 0.714 0.545 
ภายในกลุ่ม 84.806 196 0.433   

รวม 85.733 199  
 
 

  

ตัวแปร 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

- ความแตกต่างกันของเว็บไซต์ท่ี
ผู้บริโภคใช้บริการซ้ือสินค้าและ
บริการมากท่ีสุด 

ระหว่างกลุ่ม 0.986 3 0.329 0.760 0.518 
ภายในกลุ่ม 84.747 196 0.432   

รวม 85.733 199    
- ความรู้สึกพึงพอใจกับเว็บไซต์ท่ี

ซ้ือสินค้าและบริการ 
ระหว่างกลุ่ม 1.267 2 0.634 1.478 0.231 
ภายในกลุ่ม 84.465 197 0.429   

รวม 85.733 199    
- วิธีการชําระเงินค่าสินค้าและ

บริการ 
ระหว่างกลุ่ม 2.090 3 0.697 1.632 0.183 
ภายในกลุ่ม 83.643 196 0.427   

รวม 85.733 199    
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ตารางท่ี 4: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างส่งผลต่อความจงรักภักดี   
              ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 

Sig. 
(p) 

   b  S.E. Beta   t 
ค่าคงท่ี 1.489 0.233  6.381 0.000 
- ด้านระบบการชําระค่าสินค้าปลายทาง 0.289 0.068 0.339 4.239 0.000* 
- ด้านระบบการรับประกันคุณภาพและคุณสมบัติสินค้า 0.058 0.068 0.073 0.864 0.388 
- ด้านระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้า 0.252 0.059 0.286 4.281 0.000* 

หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์ความจงรักภักดี (R2) = 0.329, F = 31.976, p < 0.05* 
 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (ดังตารางท่ี 5) พบว่า ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซ้ือ และด้านระบบแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุดส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบ
นําเสนอข้อมูลสินค้ามาใหม่ ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้าหมวดท่ีลูกค้าสนใจ และด้านระบบแนะนําสินค้า
ยอดขายสูงสุดไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาค่าน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น พบว่า ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซ้ือ (Beta = 0.483) ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัย
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุด (Beta = 0.210) 
 
ตารางท่ี 5: แสดงการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อ  
              ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค 

Sig. 
(p) 

 b  S.E. Beta   t  
ค่าคงท่ี 1.199 0.276  4.344 0.000 
- ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซ้ือ 0.394 0.050 0.483 7.903 0.000* 
- ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้ามาใหม่ 0.099 0.053 0.109 1.862 0.064 
- ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้าหมวดท่ีลูกค้าสนใจ -0.033 0.075 -0.036 -0.436 0.663 
- ด้านระบบแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุด 0.184 0.054 0.210 3.411 0.001* 
- ด้านระบบแนะนําสินค้ายอดขายสูงสุด 0.037 0.066 0.046 0.567 0.571 

หมายเหตุ: ค่าสัมประสิทธิ์ความจงรักภักดี (R2) = 0.392, F = 24.985, p < 0.05* 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty)  

ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษามาอภิปราย ได้ดังนี้ 
1. ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากไม่ว่า
ผู้ใช้บริการจะมีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากหรือน้อยเพียงใด ก็สามารถท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินค้าทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะความจําเป็นในการใช้สอย ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสินค้าได้ แต่ยังไม่ใช่เหตุผล
เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ (2551) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า จํานวนการใช้อินเทอร์เน็ตและระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวันแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

2.1 มูลค่าสูงสุดของสินค้าออนไลน์ท่ีผู้บริโภคเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน
ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
มูลค่าสูงหรือตํ่าก็สามารถส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ (2551) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการท่ีซ้ือใน
แต่ละครั้งแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

2.2 ความแตกต่างกันของเว็บไซต์ท่ีผู้บริโภคใช้บริการซ้ือสินค้าและบริการมากท่ีสุดส่งผล
ต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคจะซ้ือสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ใดนั้น หาก
เว็บไซต์ใดนั้นมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย หรือมีคุณภาพดีก็สามารถสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ (2551) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า การรู้จักการสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตและ
การสั่งซ้ือสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของต่างประเทศแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

 2.3 ความรู้สึกพึงพอใจกับเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินค้าและบริการแตกต่างกันส่งผลต่อความ
จงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจในเว็บไซต์ท่ีซ้ือสินค้าและ
บริการมากน้อยเพียงใดแต่หากเว็บไซต์นั้นไม่มีสินค้าและบริการผู้บริโภคต้องการ ก็จะมีการพิจารณาหาข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีตนต้องการจากเว็บไซต์อ่ืน ดังนั้นไม่ว่าจะซ้ือสินค้าและบริการจากท่ีใดก็สามารถมี
ความจงรักภักดีได้เหมือนกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anderson and Srinivasan 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 532 
 

(2003) ได้ศึกษาความพอใจกับความจงรักภักดีในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความพอใจมีผลกระทบ
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโดยความสัมพันธ์นี้คือ ก) ปัจจัยระดับปัจเจกบุคคลของผู้บริโภคกับ ข) ปัจจัย
ระดับธุรกิจของบริษัทในระดับปัจจัยผู้บริโภค ความสะดวก แรงจูงใจ และขนาดการสั่งซ้ือ พบว่า มีผลกระทบ
ระหว่างความพอใจต่อความจงรักภักดีค่อนข้างชัดเจน  

2.4 ความแตกต่างของวิธีการชําระเงินค่าสินค้าและบริการส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากไม่ว่าผู้บริโภคมีวิธีการชําระเงินค่าสินค้าและบริการต่างกันก็มีความจงรักภักดี
ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือมีความพอใจ ความจําเป็น และความต้องการในสินค้า ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญธิดา ลิ้มสวัสดิวงศ์ (2551) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า วิธีการท่ีชําระเงินค่าสั่งซ้ือสินค้าและ
บริการผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันจะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน 

3. ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านระบบการชําระค่าสินค้าปลายทางส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อระบบการชําระเงิน และจะมีความเชื่อม่ันสูงในการ
ได้ชําระเงินปลายทาง หากได้ชําระเงินปลายทางจะสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา สุรเสรีวงษ์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์และความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
พบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการบริการมีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจค้า
ปลีกในประเทศไทยในระดับมาก   

3.2 ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านระบบการรับประกันคุณภาพและคุณสมบัติ
สินค้าไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีการรับประกันสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคท่ีได้ทําการซ้ือขายเหมือนกัน จึงทําให้มีความน่าเชื่อถือ มีความม่ันใจในการซ้ือสินค้า และส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุธิดา สุรเสรีวงษ์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
และความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพบว่า กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกใน
ประเทศไทยในระดับมาก   

3.3 ปัจจัยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านระบบการให้คะแนนความน่าเช่ือถือของ
ร้านค้าส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้าเป็นการสร้างความ
เชื่อม่ันและความไว้วางใจในการซ้ือสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค ดังนั้นยิ่งคะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้า
สูง ความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสเพ่ิมสูงยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Hu and Chuang (2011) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าและความจงรักภักดีอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ผู้ซ้ือสินค้าออนไลน์ท่ีมีต่อร้านค้าปลีกออนไลน์ ผลจากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจมีผลอย่างมากต่อความ
จงรักภักดีอิเล็กทรอนิกส์   

4. ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.1 ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการ
ส่ังซ้ือส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการสั่งซ้ือ เป็นความ
สะดวกสบายในการซ้ือให้แก่ผู้บริโภค ไม่ต้องให้ข้อมูลใหม่ ดังนั้นผู้ประกอบการท่ีมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติ
การสั่งซ้ือมีโอกาสในการสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า ซ่ึงผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Christodoulides และ Michaelidou (2011) ท่ีศึกษาเรื่องผลกระทบของแรงจูงใจในการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์และความจงรักภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ผลจากการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจด้านความสะดวกมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์และนําไปสู่ความจงรักภักดี
อิเล็กทรอนิกส์ในลําดับต่อไป  

4.2 ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้ามา
ใหม่ไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการนําเสนอข้อมูลสินค้ามาใหม่ทางหน้าเว็บไซต์ รูปภาพ
แสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการยังไม่มีความดึงดูดเพียงพอท่ีจะทําให้จงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา สุรเสรีวงษ์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของ
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการสร้างความแตกต่างบริการมี
ผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยในระดับมาก   

  4.3 ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้า
หมวดท่ีลูกค้าสนใจไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคจะ
มุ่งไปยังสิ่งท่ีตนเองสนใจโดยเฉพาะ ผู้บริโภคจึงไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของระบบนําเสนอข้อมูลสินค้า
หมวดท่ีลูกค้าสนใจเป็นหลัก จึงทําให้ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบนําเสนอ
ข้อมูลสินค้าหมวดท่ีลูกค้าสนใจไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้า
ออนไลน์ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา สุรเสรีวงษ์ (2552) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์
การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยพบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการสร้างความแตกต่างบริการมี
ผลกระทบต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยในระดับมาก   

4.4 ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบแนะนําสินค้าส่วนลด
สูงสุดส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุดทําให้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและบริการของผู้บริโภค ทําให้มีโอกาสสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าเว็บไซต์ท่ีไม่
แนะนําส่วนลด ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพงศ์ จันทร์สนาม (2551) 
ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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ในประเทศไทย พบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการมีสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารการสื่อสาร
ระหว่างกันมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้า  

  4.5 ปัจจัยระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านระบบแนะนําสินค้ายอดขายสูง
สุดแต่ละหมวดสินค้าไม่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้เนื่องจากการแนะนําสินค้ายอดขายสูงสุดแต่ละ
หมวดสินค้า อาจจะไม่มีความจําเป็นมากพอท่ีจะทําให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวีระพงศ์ จันทร์สนาม (2551) ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการมี
สัมพันธภาพกับลูกค้า ด้านการบริหารการสื่อสารระหว่างกันมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความ
จงรักภักดีของลูกค้า  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Loyalty) ของผู้บริโภค
สินค้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด คือ ด้านระบบการรับประกันคุณภาพและคุณสมบัติสินค้า ดังนั้น
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรอาศัยจุดเด่นด้านนี้ในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน เช่น ควร
ให้ความสําคัญกับการขายสินค้าท่ีมีคุณภาพ รับประกันคุณภาพความพึงพอใจในสินค้าเพ่ือทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้บริโภคอยู่เสมอ 
 2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความจงรักภักดี
ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้อยท่ีสุด คือ ด้านระบบการให้คะแนนความน่าเชื่อถือของร้านค้า ดังนั้น 
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการซ้ือสินค้าและบริการ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีโอกาสในการ
สร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วย 
 3. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาก
ท่ีสุด คือ ด้านระบบแนะนําสินค้าส่วนลดสูงสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรปรับปรุงการ
ให้ส่วนลดสินค้าอยู่เสมอเพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภค การต้ังราคาสินค้าควรอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม 
มีการให้ส่วนลดในการซ้ือสินค้าแก่ผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าในปริมาณมาก เพ่ือสร้างความจงรักภักดีต่อพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้อย
ท่ีสุด คือ ด้านระบบนําเสนอข้อมูลสินค้าหมวดท่ีลูกค้าสนใจ ดังนั้นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมี
สินค้าท่ีหลากหลายประเภท หลายหมวดหมู่เพ่ือดึงดูดความต้องการและความสนใจของผู้บริโภค ควรมีการ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ จัดทําโปรแกรมการสะสมแต้มการซ้ือสินค้าในรูปแบบของสมาชิก 
เพ่ือสร้างความสนใจให้แก่ผู้บริโภค 
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ปัจจัยที่กําหนดความสําเร็จของการให้บริการเว็บไซต์ กรณีศึกษา เว็บไซต์กรมสรรพากร 
Determinant Factors Affecting to Success of Website Services  
A Case Study of Revenue Department’s Website 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัถตุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของเว็บไซต์กรมสรรพากร ตามความ
คิดเห็นของประชาชนผู้ใช้งานเว็บไซต์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม STATA โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากร จํานวน 500 คน 
และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปร
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเว็บไซต์ และการบริการ สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง
ความสําเร็จของเว็บไซต์กรมสรรพากรได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยมีอํานาจการอธิบาย
ประมาณ 12.33% สามารถสร้างสมการจําแนกกลุ่มได้ ดังนี้ Zsuccess = .374(IT) -.045(INFO) -.279(WEB) -
.943(SERVICES) และอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้องถึง 74.4% 
 คําสําคัญ: รัฐอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์ 
 
ABSTRACT  
 This research was aims to study factors that affected to success of Revenue 
Department’s website. Survey research methodology was exploited by distributing 
questionnaires to sample group of 500, who used the website service. Thereafter, data was 
analyzed by discriminant analysis for hypothesis testing. The results were as follows: at 
statistically significant level of .01 the success of using Revenue Department’s websites was 
influenced by the factors of services, information, technology information and networks with 
explanatory power of 12.33%, could be classified by an equation Zsuccess = .374(IT) -
.045(INFO) -.279(WEB) -.943(SERVICES) and the influence of four variables can be grouped to 
74.4%  
 Keywords: e-Government, website 
 
บทนํา  

จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีกระแสรุนแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน หลายประเทศ
ต่างปรับตัวเพ่ือพัฒนาประเทศของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว และหนึ่งในการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ย่อมต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(Information Technology) ท่ีทันสมัย (Ott et al., 1990: 62) เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจําวันของทุกคน รวมไปถึงทุก ๆ องค์การ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็ต้องปรับตัวท่ีจะรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วนี้ เพราะเทคโนโลยีมีความจําเป็นในการบริหารงานของทุกๆ 
องค์การ (William, 2002: 47) เช่น การติดต่อ สื่อสารท่ีมีความรวดเร็วต่อการให้บริการ และเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิผลต่อการจัดการงานในองค์การ  
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือก้าว
สู่การแข่งขันในระดับนานาอารยะประเทศต่อไปได้  

ในหลายส่วนราชการต่างๆ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการงานต่างๆ ภายในองค์การ 
โดยนํารูปแบบรัฐอิเล็กทรอนิกส์มาบริหารงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการงานในส่วนราชการของ
ตน ถือเป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องกับการบริหารงานของภาครัฐในแต่ละประเทศท่ัวโลก การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการบริหารงาน และการบริการของภาครัฐ  ภายใต้ชื่ อ “รัฐ อิ เล็กทรอนิกส์”  
(e-Government) นั่นคือ การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน
ด้านต่างๆ (วิพร เกตุแก้ว, 2549: 216) รัฐอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้บริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน (Ake, 2005: 1) จากเดิมหน่วยงานของภาครัฐเคยมีลักษณะท่ีล่าช้า 
ไม่คล่องตัว ปรับตัวยาก (อุทัย เลาหวิเชียร, 2540: 17) ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในส่วน
ราชการต่างๆ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อประชาชน เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถช่วยจัดการ และสร้างให้การทํางานของหน่วยงานภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เพราะเทคโนโลยีมีการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วกว่าการทํางานของมนุษย์
หลายเท่า (William, 1996: 82) ซ่ึงจะสามารถเข้ามาช่วยในด้านงานบริการสาธารณะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงงานในด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีก็มีบทบาทเข้ามาเป็นส่วนช่วยเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในด้านการประสานงานแต่ละองค์การอีกด้วย กล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ช่วยจัดสรรงานข้อมูลต่างๆ ท่ีมีจํานวนมากได้เป็นอย่างดี และสามารถมาจัดรูปแบบองค์การให้มีรูปแบบท่ี
สมบูรณ์ มีกฎเกณฑ์ และตรวจสอบได้ (David & Robert, 2005: 344-345) เพ่ือให้รัฐอิเล็กทรอนิกส์มีส่วน
ช่วยประสานการจัดการงานบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐสู่ประชาชน   

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมข้ึนของข้อมูลด้านงานบริการต่างๆ 
มากมาย รัฐอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกุญแจสําคัญท่ีจะเข้ามาช่วยในการจัดการงานของภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และประสิทธิภาพด้านบริการสาธารณะ โดยเน้นวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดคุณค่า และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนครอบคลุมมากท่ีสุด
เช่น การกระจายเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Web Site) ส่งผลให้เป็นเครื่องมือสําคัญ เพ่ือช่วยลดเวลา  
และลดหน้าท่ีการทํางาน รวมถึงเข้ามาจัดการกับระบบข้อมูลต่างๆ ในองค์การท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ ให้มีคุณภาพ และช่วยลดสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ในหน่วยงานภาครัฐ
ปัจจุบัน (วิพร เกตุแก้ว, 2549: 216-217) 

การสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเกิดความสําเร็จ ย่อมเป็นผลดีต่อการบริหารงาน ทําให้องค์การ
รัฐเกิดความคล่องตัวในด้านการจัดการงานบริการสาธารณะ โดยหน่วยงานราชการท้ังในประเทศ  
และต่างประเทศได้มุ่งพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของตนเพ่ือให้เกิดความสําเร็จ และเป็นเลิศด้านการบริการ
สาธารณะสู่ประชาชน ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดครอบคลุม
ครบถ้วนทุกเรื่องท่ีประชาชนต้องการ และสามารถตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
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ทันท่วงที (Charles, 2003: 60) ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการยื่นภาษีออนไลน์ 
เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ท่ีมีการเปิดบริการให้เสียภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อเว็บไซต์ ซ่ึงส่งผลให้
ประชาชนสามารถเข้ารับงานบริการสาธารณะจากหน่วยงานราชการได้ โดยไม่ต้องเดินทาง เสียค่าใช้จ่าย 
ส่งผลให้ลดความวุ่นวาย และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตประชาชน จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยมีความประสงค์
ท่ีจะวิเคราะห์รัฐอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเรื่องความสําเร็จของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อ
เว็บไซต์อย่างเป็นรูปธรรม และนําข้อมูลท่ีได้มาเป็นตัวแบบ แก้ไขปัญหาต่างๆ ของการสร้างรัฐอิเล็กทรอนิกส์
ให้ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีทันสมัย มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงรัฐอิเล็กทรอนิกส์ได้ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม  
และสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงการบริการผ่านเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน  
และมีประสิทธิภาพรองรับการทํางาน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ตัวแบบในการวัดความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Model of information system 
success) Delone and McLean (2003: 9-30) ได้นําเสนอทฤษฎีวิธีการวัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเริ่มศึกษาต้ังแต่ปี 1992 และประกาศใช้อย่างแพร่หลายในปี 2003 และได้รับการยอมรับเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการวัดความสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวชี้วัดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปท่ี 1: วิธีการวัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีมา: จาก “The DeLone and McLean Model of Information System Success: A Ten-Year   
       Update,” by W. H. Delone and E. R. McLean, 2003, Journal of Management Information  
       Systems, 19(4), pp. 9-31.  
 

การวัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Delone and McLean (2003: 9-31)  
สร้างทฤษฎีด้านการวัดความสําเร็จจะต้องประกอบไปด้วยหลักสําคัญ ได้แก่ 

คุณภาพของระบบ (system quality) โดยคํานึงถึง คุณภาพของระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีต่อการ
นํามาใช้ประโยชน์ ความพร้อมในการใช้งาน และเวลาท่ีใช้ในการบริการท่ีรวดเร็ว 

คุณภาพของสารสนเทศ (information quality) โดยคํานึงถึง คุณภาพของรายละเอียดข้อมูลด้านการ
ใช้งานของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีต่อความเป็นส่วนตัว ความสมบูรณ์ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และปลอดภัย 

คุณภาพของสารสนเทศ 
(Information Quality) 

คุณภาพของระบบ 
(System Quality) 

คุณภาพของการบริการ
(Service Quality) 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
(Net Benefits) 

ความสําเร็จ         
(Success) 
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คุณภาพของบริการ (service quality) โดยคํานึงถึง คุณภาพด้านความสามารถด้านการบริการ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน การให้บริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบอินเทอร์เน็ตท่ีให้บริการ 

ความต้ังใจท่ีจะใช้ (intention to use) โดยคํานึงถึง ผู้ใช้เกิดความต้ังใจท่ีจะใช้รัฐอิเล็กทรอนิกส์  
ผลประโยชน์สุทธิ (net benefits) โดยคํานึงถึง ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้รัฐอิเล็กทรอนิกส์  

โดยคํานึงถึงปัจจัยด้านผู้ใช้งานได้แก่ ความต้ังใจท่ีจะใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การออกแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) แบบวัดครั้งเดียว (One Shot 

Study) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ขอบเขตการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดความสําเร็จของเว็บไซต์กรมสรรพากร ตามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยมีสมการจําแนกกลุ่ม คือ Zsuccess = W1(IT) + W2(INFO) + W3(WEB) + W4(SERVICES) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้วิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีเคยเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยทําการเก็บ

ข้อมูล ในช่วงวันท่ี 5 มกราคม - 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยใช้ เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenience  

Sampling Technical) โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์อีเซอร์ เวย์ โปร (http://www. 
esurveyspro.com) (Burns & Grove, 2004: 350-351) และนําแบบสอบถามออนไลน์ไปวางไว้ใน แหล่ง
ชุมชนออนไลน์ท่ีมีการสนทนาเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ และกรมสรรพากร โดยใช้การคํานวณหา
ขนาดตัวอย่างด้วยวิธีทาโร่ ยามาเน่ จากจํานวนประชากรท่ีเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากร ประจําปี 2554 
จํานวน คน 17,187,414 ได้ตัวอย่าง 399.99 คน ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ 
จํานวน 500 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือเป็น

การศึกษาถึงข้อมูลของเว็บไซต์กรมสรรพากร โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) วัดข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์กรมสรรพากร เป็นการถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือสํารวจข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และแบบสอบถามเพ่ือสํารวจข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยมี
หัวข้อ ดังนี้ พฤติกรรมการใช้งาน ประเภทคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ และประสบการณ์  
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
เพ่ือวัดระดับความสําเร็จการใช้เว็บไซต์กรมสรรพากร โดยให้เลือกตอบตามลําดับการตัดสินใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีวัดถึงความพร้อมและความพึงพอใจของระบบเว็บไซต์ มี คําถามท้ังสิ้ น 5 ส่วน  
คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สารสนเทศ 3) ระบบเว็บไซต์ 4) การบริการบนเว็บไซต์ 5) ความสําเร็จของ
เว็บไซต์กรมสรรพากร 
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 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการนําข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ได้ค่าความสอดคล้อง (Index of objective Congruence: IOC) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.64 

การหาความน่าเชื่อถือ (reliability) ใช้ในการวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของมาตรวัดโดยใช้
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค จากแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับมาจากประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
30 คน นํามาทดสอบความน่าเชื่อถือของมาตรวัด โดยมีค่าความน่าเชื่อถือ 0.930 

การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะทําการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลของอีเซอร์เวย์โปร ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้ลงรหัสแล้ว ผู้วิจัย

นํามาบันทึกไว้เป็นไฟล์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือทําการประมวลผล ซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
เพ่ือการวิจัย (STATA) และแจกแจงความถ่ีของทุกตัวแปร และนํามาคํานวณหาค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic means) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เพ่ือช่วยทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
และการจําแนกกลุ่มอย่างถูกต้อง และคาดคะเนความสัมพันธ์หรือทํานายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และนํา
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา และอุปสรรคในการใช้  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 21-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 59.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.0 ประกอบอาชีพลูกจ้าง พนักงาน คิดเป็นร้อย
ละ 74.6 รายได้ส่วนใหญ่ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 46.6 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นการใช้บริการ
สําหรับส่วนตัว โดยมีระยะเวลาการใช้บริการตํ่ากว่า 1 ชั่วโมง มีการคลิก 1-3 ครั้ง เพ่ือเข้าไปถึงข้อความท่ี
ต้องการ และช่วงเวลาท่ีใช้บริการอยู่ระหว่าง 18.01-24.00 น. ประเภทคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ คือ Desktop 
Computer โปรแกรมท่ีใช้เชื่อมต่อ คือ Internet Explorer ของ Microsoft โดยระบบเครือข่ายท่ีใช้งาน คือ 
ADSL Modem 1-10 Mbps ส่วนประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์กรมสรรพากรใช้งานต้ังแต่ 2-4 ปี เหตุผลท่ีใช้
บริการเฉพาะท่ีต้องการ และเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเว็บไซต์เนื่องจากรวดเร็ว สะดวก   

ผู้ตอบแบบสอบถามเว็บไซต์กรมสรรพากรเห็นว่าความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ
มาก (X = 3.68) โดยความพร้อมของเครือข่าย สื่อผสม และการปรับปรุงและพัฒนา อยู่ในระดับมาก (X = 
3.69, 3.59, 3.77 ตามลําดับ) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (X = 3.67) โดยลําดับ ความ
สมบูรณ์ และภาษา อยู่ในระดับมาก (X = 3.48, 3.61 และ 3.70 ตามลําดับ) ความพึงพอใจด้านระบบเว็บไซต์ 
อยู่ในระดับมาก (X = 3.54) โดยการบูรณาการ การเชื่อมโยง และความหลากหลาย อยู่ในระดับมาก (X = 
3.70, 3.42 และ 3.45 ตามลําดับ) ความพึงพอใจด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก (X = 3.78) โดยคุณภาพการ
ให้บริการ การเข้าถึงการบริการ และการใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (X = 3.72, 3.72 และ 3.85 ตามลําดับ) 
ความสําเร็จของเว็บไซต์กรมสรรพากร อยู่ในระดับมาก (X = 3.99) โดยความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 
4.26) ประสิทธิภาพ การตอบสนอง และความรับผิดรับชอบ อยู่ในระดับมาก (X = 3.26, 3.42 และ 3.72 
ตามลําดับ) 
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ด้านการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์จําแนกประเภท (Discriminant Analysis) พบว่า 
ตัวแปร การบริการ มีความสําคัญต่อการจําแนกกลุ่มมากท่ีสุด รองลงมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
เว็บไซต์ และสารสนเทศบนเว็บไซต์ สามารถเขียนสมการจําแนกกลุ่มได้ดังนี้ Zsuccess = .374(IT) -.045(INFO) 
-.279(WEB) -.943(SERVICES) โดยมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (canonical correlation) เท่ากับ .584 แสดง
ให้เห็นว่าตัวแปรในสมการจําแนกกลุ่มสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละ 12.33 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
ตารางท่ี 1: ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน (Standardized canonical discriminant function    
     coefficients) ในสมการจําแนกกลุ่ม 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์สมการจําแนกประเภท
คะแนนมาตรฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
สารสนเทศ (information) 
ระบบเว็บไซต์ (website systems) 
การบริการ (services) 
Canonical Correlation = 0.584 

.374 
-.045 
-.279 
-.943 

 
ผลการวิเคราะห์อีกประการเพ่ือเป็นการบอกถึงประสิทธิภาพของสมการจําแนกว่าสามารถจําแนก

กลุ่มได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยเปรียบเทียบกลุ่มท่ีแบ่งไว้เดิม กับกลุ่มท่ีได้จากการทํานายจากสมการ 
พบว่า ในกลุ่มท่ี 1 เดิมมี 153 กรณี แต่จากการทํานายโดยใช้สมการจําแนกกลุ่ม พบว่า ทํานายได้ถูกต้อง 116 
กรณี คิดเป็นร้อยละ 75.82 ส่วนในกลุ่มสองเดิมมี 347 กรณี แต่ทํานายโดยใช้สมการจําแนกกลุ่มได้ถูกต้อง 
256 กรณี คิดเป็นร้อยละ 73.78 เม่ือคิดรวมท้ังหมด (500 กรณี) พบว่า สมการจําแนกกลุ่มได้ถูกต้องร้อยละ 
74.4 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของนักทฤษฎี หรือนักวิชาการ เช่น การศึกษาของ 

Abdulmohsen et al., (2005) ท่ีมีการเข้าถึงเว็บไซต์รัฐอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  
และประเทศโอมาน พบว่า การใช้ตัวชี้นําเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การพัฒนาระบบรัฐอิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เสนอ 3 องค์ประกอบ ท่ีสําคัญในการสร้างความสําเร็จของการนํารัฐอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในการบริหารงานสาธารณะสู่ประชาชน คือ 1) การเข้าถึงเว็บไซต์ 2) การใช้งานเครื่องมือในเว็บไซต์  
3) ปัจจัยท่ีทําให้การใช้งานรัฐอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการศึกษาของ Norshidah 
Mohamed (2008) ศึกษาถึงการวัดความสําเร็จของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนํามาใช้ในหน่วยงานราชการใน
ประเทศมาเลเซีย (Internal User’s Self-assessment of Malaysia’s e-Government Flagship 
Applications in Lead Implementation Agencies) เพ่ือวัดความสําเร็จของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานราชการในประเทศมาเลเซีย ด้วยการสัมภาษณ์ข้าราชการท่ีทํางานในหน่วยงานนั้นๆ โดยใช้ต้นแบบ
การวัดความสําเร็จของ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (user satisfaction) 2) คุณภาพของระบบรัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (system quality) ท่ีมีต่อการนํามาใช้ประโยชน์ ความพร้อมในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ  
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การประยุกต์ใช้และเวลาท่ีใช้ในการตอบสนอง 3) คุณภาพของรายละเอียดข้อมูล (information quality)  
ด้านการใช้งานของรัฐอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีต่อความเป็นส่วนตัว ความสมบูรณ์ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ
ปลอดภัย 4) คุณภาพด้านความสามารถด้านการบริการ (service quality) สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การให้บริการจากรัฐวิสาหกิจท่ีดูแลระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ให้บริการ ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับผลงานดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยท่ีจําเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้รับบริการ ระบบ รูปแบบ เข้าเว็บไซต์ท่ีให้บริการมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 
สรุปผล  

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 
 1. ชุดตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างความสําเร็จของเว็บไซต์
กรมสรรพากรได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีอํานาจในการอธิบายประมาณ 12.33% 

 2. ตัวแปรท่ีมีผลต่อความสําเร็จของเว็บไซต์กรมสรรพากรมากท่ีสุด คือ การบริการ รองลงมาคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเว็บไซต์ และสารสนเทศบนเว็บไซต์ ตามลําดับ สามารถสร้างสมการจําแนกกลุ่ม
ได้ ดังนี้  
 Zsuccess = .374(IT) -.045(INFO) -.279(WEB) -.943(SERVICES) 
 3. เม่ือใช้อิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัวแปร เพ่ือทําการจัดกลุ่มอีกครั้ง พบว่าสามารถจัดกลุ่มได้
ถูกต้องถึง 74.4% 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชน
สมองแก้ว และเพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้วของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ต้ังแต่รุ่นท่ี 14-25 จํานวน 345 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องประสิทธิผลการ
ดําเนินโครงการ ส่วนความถ่ีการเข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกันในเรื่องประสิทธิผลการดําเนินโครงการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวมพบว่า  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินโครงการให้ดียิ่งข้ึน ควร
ปรับปรุงในด้านความสามารถในการผลิต โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการทําให้ผู้เข้าโครงการมีความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มากข้ึน และควรอธิบายข้ันตอนการทํากิจกรรมให้เข้าใจเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถทํากิจกรรมให้สําเร็จได้ตามเวลาท่ีกําหนดของแต่ละกิจกรรม 
 คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, ประสิทธิผล, ค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
 
ABSTRACT 
 This research objective were to study the personal factors affecting to the 
effectiveness of the Crystal Brain Camp Project and to study factors of the participation 
relating to the effectiveness of the Crystal Brain Camp Project by using the questionnaire as 
a tool for collecting the information from the sample group of person passed the training of  
the Crystal Brain Camp Project of the training center and the national agricultural course at 
Kasetsart University, Kampaengsaen Campus, from the 14th-25th generation around 345 
people. Statistics used for analyzing were mean, standard deviation, T-Test, F-Test and 
Pearson coefficient correlation. The result found that sex, age, educational level, and career 
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were not different about the effectiveness of the process of the project. The different 
frequency of the participation was different about the effectiveness of the process of the 
project. The relationship between the participation of the process of the project and the 
effectiveness of the process of the project generally found that they related positively at 
the low level. 

The suggestion of this research was to develop the effectiveness of the process of 
the project. Boards and those related to the process of the Crystal Brain Camp Project 
should develop the productivities by increasing the academic activities which made 
participants have more the knowledge of the science and technology; they should explain 
the activities’ steps for the understanding of participants so that they could achieve the 
activities as the activities’ schedule. 
 Keywords: Participation, Effectiveness, Crystal Brain Camp 
 
บทนํา 
 การพัฒนาของโลกปัจจุบันเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือท่ีเรียกว่าโลกไร้พรมแดน  
การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในซีกโลกหนึ่งสามารถรับรู้ได้ภายในไม่ก่ีวินาที ทําให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ใกล้กัน ท้ังนี้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทําให้การติดต่อสื่อสารท่ัวโลกสามารถทําได้ภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว โลกยังพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน
ไปด้วย เนื่องจากปัจจุบันนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องท่ีสําคัญมาก เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทใน
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ ทางเทคโนโลยีเกิดข้ึนใหม่
มากมาย และเป็นต้นเหตุให้มนุษย์เราต้องเก่ียวข้องกับเครื่องจักร อุปกรณ์สมัยใหม่นี้ มากยิ่งข้ึน การท่ีเยาวชน
ท้ังหลายได้มีโอกาสเข้ามารับการปลูกฝังความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุ
และผล รวมท้ังการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในความคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาในกิจกรรมของกลุ่ม 
โดยอาจจะเก่ียวข้องในลักษณะของการทํางานร่วมกัน การดําเนินงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่อง เพ่ือแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จึง
เป็นเรื่องท่ีควรแก่การยกย่อง และควรท่ีทุกคนจะได้หม่ันฝึกฝนตนเองในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
โดยธรรมชาติของเด็กและเยาวชนเป็นผู้ท่ีสนใจในการเรียนรู้ เป็นนักแสวงหา และสามารถกระทําสิ่งต่างๆท่ี
เป็นความคิดริเริ่มได้มาก แต่ระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อมของเรา ยังไม่สามารถรองรับและสนับสนุน
เยาวชนได้อย่างเต็มท่ีในทางปฏิบัติ ครูยังเป็นศูนย์กลางท่ีป้อนความรู้ให้กับเยาวชน ทําให้เยาวชนไม่ได้รับการ
ฝึกฝนทักษะในด้านการแสวงหา และด้านการสร้างจินตนาการหรือการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญของการจัด
โครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชน โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะพัฒนาความคิด  
ความสร้างสรรค์ของเยาวชน ให้เยาวชนได้ทํางานเป็นระบบ มีการวางแผน รู้จักการใช้เหตุผลในการดําเนิน
กิจกรรม ฝึกเยาวชนให้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังฝึกให้เยาวชนได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน มีการทํางานเป็นทีม 
และการระดมความคิดร่วมกันในการเสนอแนวทางการตัดสินปัญหา เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้
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จัดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมผสมผสานแบบหลากหลายรูปแบบ เน้นความสนุก ความพึงพอใจท่ีแฝงด้วย 
ปรัชญาทางการเรียนรู้ และการแสวงหาของเยาวชน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย การมีส่วนร่วม 
คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสม
และสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (Erwin อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม 
2545: 6) ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชน เข้ามามีบทบาท ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมแก้ปัญหาท่ีสมาชิกมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรมของกลุ่ม โดยอาจจะเก่ียวข้องในลักษณะของการทํากิจกรรม
ร่วมกัน การดําเนินกิจกรรมร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 
เยาวชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การทํากิจกรรมต้องเน้นในรูปกลุ่มท่ีมีวัตถุประสงค์
ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุผลสําเร็จตาม
ความมุ่งหมายได้ ท้ังนี้ การจะเกิดสภาพของการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามความหมายท่ีกล่าวถึงข้างต้น 
จะต้องเกิดสภาพการณ์หรือเง่ือนไขสําคัญ คือ การมีความตระหนักและความเห็นพ้องต้องกันของเยาวชนท่ีมี
จํานวนมากพอต่อการริเริ่มกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใด ท่ีเป็นความต้องการของส่วนรวม โดยความร่วมมือของ
เยาวชนไม่ว่าของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีเห็นพ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพ่ือการดําเนินการพัฒนา และการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีต้องการโดยมีลักษณะเป็นการกระทําผ่านกลุ่มเพ่ือให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีพึง
ประสงค์ (กรรณิการ์ ชมดี, 2524:5) การดําเนินโครงการใดๆ ก็ตามจําเป็นต้องมีการประเมินโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินประสิทธิผลของโครงการ ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินประสิทธิผลของโครงการจะ
ทําให้ทราบว่าโครงการประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนและรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือให้โครงการมีความน่าสนใจและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยการประเมินประสิทธิผลขององค์การ สามารถแยกแนวทางกว้างๆ ได้ 3 แนวทาง ประกอบไป
ด้วย 1)การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (The Goal Approach) การใช้แบบจําลองของเป้าหมาย 
(Gold Model) เพ่ือการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การมีหลายรูปแบบ โดยมาตรการในการวัดผลนี้ต้ังอยู่บน
วิธีการ และเป้าหมาย (Means and End) ขององค์การมากกว่าท่ีจะใช้เกณฑ์การวัดจากภายนอกองค์การ 
(productivity) 2)การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ-ทรัพยากร (The System-Resource Approach) 
แนวทางนี้พยายามหลีกเลี่ยงจุดอ่อน และข้อบกพร่องบางประการของการประเมินผลในแง่ของเป้าหมายโดย
ไม่พิจารณาถึงเป้าหมายขององค์การ เพราะเห็นว่าเป็นไปได้ยากท่ีจะใช้ในการบรรลุเป้าหมาย เป็นเครื่องวัด
ประสิทธิผลขององค์การ และมีการใช้แบบจําลองของระบบทรัพยากรในการวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การ
แทน 3)การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria Effectiveness) วิธีการนี้มีความ
เหมาะสมเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง ท้ังในแง่นักวิชาการและเม่ือนํามาใช้ (ภรณี กีร์ติบุตร, 2529: 185-
188) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏิบัติงานในศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการ
มีส่วนร่วมท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีจุดแข็ง
ท่ีช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ทําให้เยาวชนได้ทํางานเป็นระบบ มีการวางแผน รู้จักการใช้
เหตุผลในการดําเนินกิจกรรม สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ในอนาคต แต่จากสภาพปัญหาปัจจุบันของโครงการท่ีต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการดําเนินโครงการและ
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ขาดผู้สนับสนุนการทําโครงการจึงทําให้โครงการต้องถูกยกเลิกและได้มีโครงการใหม่ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมน้อยกว่าเข้ามาทดแทน ทําให้ผู้วิจัยซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้ ต้องการนําผลการวิจัยเป็น
ฐานข้อมูลในเชิงวิชาการให้กับผู้ท่ีสนใจสนับสนุนโครงการนี้ ได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการและช่วย
สนับสนุนให้โครงการนี้ดําเนินต่อไปในอนาคตได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินโครงงานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าร่ม

โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
 4.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้ว 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันส่งผลต่อประสิทธิผลการดําเนินงานของโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
 2. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าโครงการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดําเนินงานของโครงการ
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้วจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องแล้วนํามาสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยผู้วิจัยได้นําแนวคิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการของ Szentendre ประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมด้านการจัดสรรผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล โดยผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดการวิจัย
และใช้เป็นประเด็นคําถามในงานวิจัยในส่วนของการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว  
และแนวคิดประสิทธิผลขององค์การของ Gibson และคณะ ประกอบด้วย ความสามารถในการทํากิจกรรม 
(Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความพึงพอใจ (Satisfaction) การปรับตัว (Adaptiveness)  
และการพัฒนา (Development) โดยผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นตัวแปรตามในกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้เป็น
ประเด็นคําถามในงานวิจัยในส่วนของการประเมินประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเน้นการสํารวจเพ่ือใช้วิธีการ
อธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือสอบถามการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการและประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้ว ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
กําแพงแสน ต้ังแต่รุ่นท่ี 14-25 จํานวนท้ังสิ้น 2,525 คน ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวทางของ 
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Taro Yamane 1973 (ประสพชัย พสุนนท์ 2553 : 41)  ได้กลุ่มตัวอย่างได้ 345 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน  (Proportional  Stratified  Sampling)  ใช้รุ่นท่ีผ่านการอบรมเป็นชั้น (Strata)  

การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุม ของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษา รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข จากนั้นนํา
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Consistency: IOC) ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของ
เนื้อหาโดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้อคําถามเท่ากับ 1 แสดงว่าแบบสอบถามทุกข้อคําถามท่ี
พัฒนาข้ึนนี้เป็นแบบสอบถามท่ีมีความสอดคล้องและมีคุณภาพพร้อมจัดพิมพ์ จึงนําไปทดลองใช้ (Try -Out)   
กับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นท่ี 13 จํานวน 30 คน 
แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.92 ค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการเท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.86 ดังนั้นค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ
และรายด้านมากกว่า 0.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (สุธรรม รัตนโชติ, 2551:128) 

เครื่องมือท่ีใช้ครั้งนี้ คือแบบสอบถามโดยใช้วิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมการดําเนิน
โครงการและประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางการออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถามเป็นแบบปลาย
ปิดแบบมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว  
(Best Answer) เพ่ือใช้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมการดําเนิน
โครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการ เพ่ือใช้ศึกษาประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคําตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ี
ผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ต้ังแต่รุ่น 14-25 รวมท้ังหมด 345 คน และใช้การโทรศัพท์
เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of  Frequency) คํานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวมจากนั้นนํา
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ค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการหาค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนแบ่งเป็น  5 ช่วง ตามระดับความสําคัญท่ีมีต่อปัจจัยต่างๆ และทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการ โดยใช้สถิติ T-Test สําหรับ
ตัวแปรกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม และกรณีตัวแปรกลุ่มย่อยมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้สถิติ F-Test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของตัวแปรในกรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Least 
Significance Difference (LSD) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วน
ร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการ โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(ประสพชัย พสุนนท์, 2553 : 472) ดังนี้ 

|r| ≥ 0.80 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันสูง 
0.5 < |r| < 0.80 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง 
|r| ≤ 0.50 แสดงว่ามีความสัมพันธ์ต่ํา 

 สําหรับค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กําหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผู้วิจัยนําเสนอข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 65.35 มีช่วงอายุ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.58 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 35.07 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.62 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วเป็น
ครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 58.84  และส่วนใหญ่แล้วเข้าร่วมโครงการเนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้เข้า คิดเป็น
ร้อยละ 26.51 
 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การมีส่วน
ร่วมด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผลดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1: การมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการ 
 

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ X  S.D. ระดับ 

1. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 4.08 0.40 มาก 

2. การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ 4.26 0.41 มากท่ีสุด 

3. การมีส่วนร่วมด้านการจัดสรรผลประโยชน ์ 4.29 0.36 มากท่ีสุด 

4. การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล 4.01 0.49 มาก 

รวม 4.16 0.28 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า การมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่าผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วมีส่วนร่วมด้านการจัดสรรผลประโยชน์มากท่ีสุด ( X  
= 4.29) มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติอยู่ในอันดับรองลงมา ( X  = 4.26) และมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผลน้อยท่ีสุด ( X  = 4.01)  

ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการดําเนินโครงการ ประกอบไปด้วย ความสามารถในการทํากิจกรรม 
(Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความพึงพอใจ (Satisfaction) การปรับตัว (Adaptiveness)  
และการพัฒนา (Development) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2: ประสิทธิผลการดําเนินโครงการ 
 

ประสิทธิผลการดําเนินโครงการ X  S.D. ระดับ 
1. ความสามารถในการทํากิจกรรม 4.25 0.30 มากท่ีสุด 
2. ประสิทธิภาพ 4.29 0.33 มากท่ีสุด 
3. ความพึงพอใจ 4.46 0.29 มากท่ีสุด 
4. การปรับตัว 4.40 0.34 มากท่ีสุด 
5. การพัฒนา 4.52 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.23 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม

โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่า ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วมีประสิทธิผลด้านการพัฒนามากท่ีสุด ( X  = 4.52) 
มีประสิทธิผลด้านความพึงพอใจ อยู่ในอันดับรองลงมา ( X  = 4.46) และมีประสิทธิผลด้านความสามารถใน
การทํากิจกรรมน้อยท่ีสุด ( X  = 4.25)  

ส่วนท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้ว จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่าง
กันในเรื่องประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ส่วนความถ่ีการเข้าร่วมโครงการท่ีแตกต่าง
กันมีความแตกต่างกันในเรื่องประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วครั้งแรก ผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 
1 ครั้ง และผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 2 ครั้ง มีประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว มากกว่าผู้
ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 3 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการ ดังแสดง
ในตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3: ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม 
 

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าสัมประสิทธ์

สหสัมพันธ์ p-value ความสัมพันธ์ 
( r ) 

1. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 0.35** 0.00 ตํ่า 
2. การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ 0.38** 0.00 ตํ่า 
3. การมีส่วนร่วมด้านการจัดสรรผลประโยชน์ 0.38** 0.00 ตํ่า 
4. การมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล 0.24** 0.00 ตํ่า 
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวม 0.49** 0.00 ตํ่า 

**p = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการโดยรวม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.49) 
เม่ือจําแนกการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวมมากท่ีสุด โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.38)  
 จากการศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมท่ีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
โดยกลุ่มประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยคือผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กําแพงแสน ต้ังแต่รุ่นท่ี 14-25 จํานวน 
345 คน ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 
 จากผลการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรม
โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว พบว่า ประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ สุปัญญา จิตสว่างโศภิต (2549) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิผลโครงการ 
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชนบทของธนาคารออมสิน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห จังหวัดอ่างทอง จากผลการศึกษา
พบว่า โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชนบทประสบผลสําเร็จในระดับปานกลาง และขัดแย้งกับงานวิจัยของ จิตติ
ชัย ดอกไม้ (2549) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(SML) อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ใน ภาพรวมมีส่วนร่วมมาก และขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ 
จิตต์หม่ัน (2547) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานีจาก ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอําเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่าย
เยาวชนสมองแก้ว มีความต้ังใจทํากิจกรรม มีการทํางานเป็นทีมร่วมกับเพ่ือนในทีมได้เป็นอย่างดี และมีส่วน
ร่วมในการกิจกรรมทางวิชาการ จึงส่งผลให้ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถานนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยเฉพาะการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
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ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ จนทําให้ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมเกิดมีความพึงพอใจต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างผลงานบนพ้ืนฐานของความสนุกสนาน 
 
สรุป 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
65.35 มีช่วงอายุ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.58 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.07 มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.62 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อย
ละ 58.84  และส่วนใหญ่แล้วเข้าร่วมโครงการเนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้เข้า คิดเป็นร้อยละ 26.51 การมี
ส่วนร่วมการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมอง
แก้วมีส่วนร่วมการจัดสรรผลประโยชน์มากท่ีสุด มีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติอยู่ในอันดับรองลงมา และมีส่วนร่วม
ด้านการติดตามและประเมินผลน้อยท่ีสุด ประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วของผู้ท่ีผ่าน
การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว 
พบว่า ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้วมีประสิทธิผลด้านการพัฒนามากท่ีสุด มีประสิทธิผล
ด้านความพึงพอใจ อยู่ในอันดับรองลงมา และมีประสิทธิผลด้านความสามารถในการผลิตน้อยท่ีสุด  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว 
พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ส่วนความถ่ีในการเข้าร่วมโครงการท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันในเรื่อง
ประสิทธิผลการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว โดยพบว่าผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชน
สมองแก้วครั้งแรก ผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 1 ครั้ง และผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 2 ครั้ง มีประสิทธิผลการ
ดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว มากกว่าผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรม 3 ครั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมการดําเนินโครงการกับประสิทธิผลการดําเนินโครงการ พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า เม่ือ
จําแนกการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการมีส่วน
ร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดําเนินโครงการโดยรวมมากท่ีสุด โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนิน
โครงการให้ดียิ่งข้ึนผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว ควรปรับปรุงในด้าน
ความสามารถในการผลิต โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการทําให้ผู้เข้าโครงการมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มากข้ึน และควรอธิบายข้ึนตอนการทํากิจกรรมให้เข้าใจเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทํา
กิจกรรมให้สําเร็จได้ตามเวลาท่ีกําหนดของแต่ละกิจกรรม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับความ
ต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับความต้องการ
ซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขตจังหวัด
นครปฐมท่ีมีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง ท้ังเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จํานวน 
400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย 
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง  
ในภาพรวมพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเฉพาะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  2) ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 18 - 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 8,000 
– 15,999 บาท 3) ด้านความต้องการซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภคพบว่า ประเภทของรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ต้องการมากท่ีสุดคือ รถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืน ๆ  
และรถยนต์ PPV  ด้านอายุของรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคต้องการซ้ือมากท่ีสุดคือ รถยนต์อายุ 2 ปี รองลงมาคือ 
รถยนต์อายุน้อยกว่า 1 ปี ด้านวิธีการชําระเงินท่ีผู้บริโภคนิยมมากท่ีสุดคือ การผ่อนชําระ รองลงมาคือการ
จ่ายเงินสด  ด้านวัตถุประสงค์หลักท่ีต้องการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคใช้ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ ใช้ในการ
เดินทางในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือ ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และใช้เพ่ือแสดงถึงฐานะและการได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือรถยนต์มือสองพบว่า อยู่ระหว่าง 1 เดือนถึง 12 เดือน 
โดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาท่ีใช้อยู่ท่ีประมาณ 6 เดือน 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริโภค และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือรถยนต์มือ
สองอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, รถยนต์มือสอง 
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ABSTRACT 
This study was done to examine the relationship between demographic factors and 

the demand for used cars and to study into the relationship between the marketing mix 
factors and the need of consumers to buy a used car in in Muang District, Nakhon Pathom 
Province. The sample is the population in Nakhon Pathom province who need to buy 
second-hand cars. The population consisted of both 400 males and females who are 18 
years old and over. Statistics used in data analysis included descriptive statistics, by finding 
the frequency, percentage, mean, standard deviation, inferential statistics and chi - square 
(Chi-Square Test) by the statistical significance level was specified to be at 0.05 

The results showed that: 1) on opinion towards the marketing mix factor of a second-
hand car in overall image, it was found that the consumers’ opinion of agreeing at much 
level, especially the factor on the product with the opinion of agreeing very much.2) . 
general characteristics of the sample: It was found that there are more females than males; 
most of them are between 18-25 years old, of undergraduate level, are civil servants, their 
average monthly income is between 8,000 to 15,999 baht. 3) on the need to buy second-
hand of the consumers, it was found that: The type of car that most consumers need most 
are one-ton truck, followed by passenger car, commercial vehicles and other auto PPV cars. 
The duration of the cars that consumers want to buy the most is 2 years, followed by a car 
with less duration than one year.  Method of payment that is most popular among the 
consumers is by installment, followed by paying by cash. The main objective of wanting to 
buy a second-hand car of the consumers for making decision to buy is that the consumer 
wants to use a car to travel in daily life, followed by the use in conducting business, and the 
use to show the status and to be accepted by the society. The period of time during the 
decision-making process to buy a second-hand car is between 1 month to 12 months, with 
the average period of time for about 6 months. 4) It was found from the hypothesis that the 
personal characteristics of the consumers and factors of marketing mix are associated with 
the need to buy a second-hand car with statistical significance of 0.05 level. 

Keywords: Marketing mix factors, Behaviors , Second Hand Car 
 
บทนํา 

รถยนต์นับว่ามีความสําคัญและจําเป็นกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์มากข้ึน ท้ังใช้เพ่ือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และใช้เพ่ือการพาณิชย์ เนื่องจากรถยนต์เป็นพาหนะท่ีมนุษย์เลือกนํามาใช้ในการเดินทางมาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีมีการเติบโตของเศรษฐกิจทําให้ความต้องการรถยนต์ของผู้บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
ตามลําดับ ท้ังนี้ จํานวนยอดขายรถยนต์ท่ัวโลกในปี 2554 มีการเติบโตของตลาดรถยนต์รวมประมาณร้อยละ 
3 โดยท่ีตลาดประเทศจีนยังคงเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีสุดของโลกด้วยปริมาณการขายรวมกว่า 18 ล้าน
คัน ในขณะท่ีตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดรองลงมามีปริมาณ 13 ล้านคัน และอันดับ 3 ได้แก่ ญ่ีปุ่น มีขนาด
ตลาดท่ี 4.2 ล้านคัน นอกจากนี้ ในระดับภูมิภาคอาเซียนพบว่าประเทศอินโดนีเซียมียอดขายเพ่ิมข้ึนจากท่ีปีท่ี



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 556 
 

ผ่านมาประมาณ 130,000 คัน ทําให้ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีขนาดตลาดรถยนต์ท่ีระดับ 900,000 คัน คิดเป็น
อันดับท่ี 17 ของโลก ในขณะท่ีไทยมียอดขายอยู่ท่ี 794,081 คัน คิดเป็นอันดับท่ี 19 ของโลก (FOURIN,2011, 
pp.12) 

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในช่วงปลายปี 2554 ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศ โดยพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายมักเป็นพ้ืนท่ีในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ผลิตภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 มีการผลิต
ลดลงประมาณร้อยละ 60 จากระดับการผลิตในภาวะปกติ (สถาบันยานยนต์, 2555, หน้า 12) 

สําหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2555 น่าจะมีแนวโน้มขยายตัวได้มาก หลังจากประสบปัญหาน้ํา
ท่วมในประเทศ โดยคาดว่าตลาดน่าจะเริ่มฟ้ืนตัวจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ซ่ึงปัจจุบัน
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติผ่อนปรนให้เจ้าของรถยนต์ท่ีเสียหายจากน้ําท่วม สามารถขอใช้สิทธิเข้าโครงการรถยนต์
คันแรกได้จากเดิมต้องเป็นผู้ท่ีซ้ือรถยนต์คันแรกเท่านั้น โดยรถยนต์รุ่นท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ คือ กลุ่มรถยนต์นั่ง
ขนาด 1500 cc หรือ รถปิกอัพ (Pick up) หรือรถยนต์นั่งก่ึงบรรทุก (Double Cab) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วน
ตลาดรวมกันประมาณ 68% ของตลาดรถยนต์รวม ประกอบกับช่วงปลายปี 54 ท่ีผ่านมาค่ายรถยนต์ต่าง ๆ 
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ท้ังในส่วนของรถยนต์นั่ง และรถปิกอัพ เพ่ือรองรับตลาดท่ีมีแนวโน้มขยายตัวสัญญาณ
การฟ้ืนตัวอีกอย่างก็คือ ตัวเลขยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วง 1-12 ธันวาคมท่ีผ่านมา มียอดจอง
สูงถึง 27,021 คันซ่ึงสูงกว่ายอดประมาณการณ์ของผู้จัดงานท่ีคาดว่าจะมียอดจองประมาณ 25,000 คัน  
ซ่ึงค่ายรถยนต์ท่ีมียอดจองสูงสุดในงาน 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ได้แก่ นิสสัน 4,711 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง 
17.4% อันดับ 2 มาสด้า 4,523 คัน ส่วนแบ่ง 16.7% และอันดับ 3 ฟอร์ด 3,495 คัน ส่วนแบ่ง 12.9% 
(บริษัท สหการประมูล จํากัด, 2554, หน้า 2) 

สําหรับตลาดรถยนต์มือสองซ่ึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้บริโภคนั้น ก่อนเกิดภาวะน้ํา
ท่วมนั้นได้รับผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลท่ีทําให้รถมือสองท่ีวางขาย
จําเป็นต้องปรับ ราคาลงทันทีตั้งแต่ 5 หม่ืนถึงหนึ่งแสนบาทต่อคัน แต่ภายหลังน้ําลดพบว่ารถมือสองมีโอกาสท่ี
ดีเนื่องจากกว่าผู้ประกอบการรถใหม่จะกลับมาเริ่มต้นผลิตคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ ดังนั้นโอกาสท่ีประชาชน
จะซ้ือรถใหม่ตามโครงการรถคันแรกก็มีน้อยลง ส่วนคนท่ีต้องการใช้รถเร่งด่วนก็น่าจะหันมาซ้ือรถมือสองท่ีใช้
งานได้ทันที และท่ีสําคัญตลาดรถมือสองจะกว้างมากข้ึน เพราะการซ้ือรถเข้าพอร์ตของผู้ประกอบการจะทําได้
ง่ายและมีซัพพลายเพียงพอ (ประชาชาติธุรกิจ, 2554, หน้า 1) ท้ังนี้ จากการสํารวจข้อมูลการประมูลรถยนต์
นั่งมืองสองของสหการประมูล เดือนธันวาคม 2554 มียอดจบประมูลอยู่ท่ี 1,242 คัน ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 66% 
เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา สาเหตุเนื่องจากบริษัทไฟแนนซ์ได้ยืดรถยนต์ท่ีมีปัญหาผ่อนชําระล่าช้า หลังจาก
ไม่ได้ยึดในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมาเพราะติดปัญาหาน้ําท่วม ประกอบในช่วงท้ายปีมีรถยนต์หมดสัญญาเช่าถูก
นําเข้ามาประมูลขาย ดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมท่ีผ่านมาอุปทานรถประมูลปรับตัวเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ยอดจบ
ประมูลรถยนต์มือปรับตัวเพ่ิมข้ึนด้วย (บริษัท สหการประมูล จํากัด, 2554, หน้า 3) 

ท้ังนี้ (เอกศิลป์ รุจิระกําธรชัย. 2548) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเลือกซ้ือรถยนต์
นั่งขนาดเล็กของคนวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เก่ียวกับความ
ต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง โดยผลงานวิจัยพบว่า เพศชายมีการซ้ือรถยนต์มากกว่าเพศหญิง และพบว่าผู้ท่ีมี
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความต้องซ้ือเก่ียวกับชนิดและยี่ห้อรถยนต์ท่ีแตกต่างกัน  
และด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(แครียา ภู่พัฒน์, 2551) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่ามี
ส่วนสําคัญต่อการความต้องการซ้ือเช่นเดียวกัน โดยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญต่อ
สมรรถนะของเครื่องยนต์และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ปัจจัยด้านราคาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อราคา
รถยนต์ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสถาน
บริการท่ีท่ัวถึง ทําเลท่ีต้ังของแหล่งจําหน่าย ท่ีมีความสะดวกสบาย ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวท้ังทางด้าน
ประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลท่ีแตกต่างกันในด้านการเลือกซ้ือรถยนต์มือสอง จึงทําให้
ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสองในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีผู้ประกอบการนําไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาคุณภาพสินค้าและบริการ 
วางแผนและกําหนดกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์กับความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง

ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดกับความต้องการซ้ือ

รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ในการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการซ้ือ

รถยนต์มือสองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมท่ีมีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง ท้ังเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 
18 ปีข้ึนไป จํานวน 271,638 คน (สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 2553) และกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
400 คน โดยคํานวณจากสูตรคํานวณตัวอย่างจากประชากรของยามาเน (Yamane, 1967, pp.121)  

2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการสร้าง

ตามลําดับ ดังนี้  
1. ศึกษาข้อมูลจาก ตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือมาใช้เป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 
2. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือเป็นการตรวจสอบ ขอคําแนะนําในการ

นํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย 
3. ตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยทําการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 

ภาษาท่ีใช้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามท่ีผู้วิจัยต้องการสอบถาม โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
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แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา  
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป เป็นข้อคําถามท่ีใช้ได้  
ส่วนข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตํ่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุงหรือตัดออก โดยมีวิธีคํานวณดังนี้ 

 
เม่ือ  IOC  =  ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 

     =  ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N  =  จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาเป็นการพิจารณาความ
คิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของ
แบบสอบถามทีละข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญกําหนดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

           + 1  หมายถึง ข้อคําถามตรงตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการถาม  
              0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามตรงตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการถาม 
            - 1 หมายถึง ข้อคําถามไม่ตรงตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการถาม 
เม่ือได้ค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อย่อยแล้ว ค่า IOC ท่ีได้ต้องมีค่าไม่ตํ่ากว่า 0.50 จึงถือว่ามี

ความตรงตามเนื้อ หากพบว่าข้อคําถามข้อใดมีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.50 ต้องดําเนินการตัดท้ิงหรือปรับปรุงคําถาม
ใหม่ ท้ังนี้ จากผลการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า แบบสอบถามท่ีใช้ในครั้งนี้มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.80 ข้ึนไปทุกข้อ ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได้และไม่มีข้อคําถามใดท่ีต้องตัดท้ิง ผู้วิจัยจึงได้
ดําเนินการทดสอบแบบสอบถามในข้ันต่อไป           
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ท่ีมีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง  
ในเขตจังหวัดนครปฐม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน  

4. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) 
ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 449) เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด จากนั้นนํามาวิเคราะห์ค่าระดับความเชื่อม่ัน โดยค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ท่ีเชื่อถือได้มีค่าเท่ากับ 0.7 ข้ึนไป กรณีผลการ
คํานวณท่ีได้มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) น้อยกว่า 0.7  
จะดําเนินการปรับปรุงข้อคําถามให้ชัดเจนข้ึนก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง 

ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีเก็บได้จํานวน 30 ชุด มาคํานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่าผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของรถยนต์มือสองในแต่ละด้านมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) มากกว่า 0.7 จึงถือได้
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนโดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้ จากหนังสือพิมพ์ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  
และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก
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กลุ่มเป้าหมาย 400 คน ในเขตจังหวัดนครปฐม จากผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการสอบถามกับ
กลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดนครปฐม โดยเก็บตัวอย่างตามความสะดวก และนําแบบสอบถามมาลงรหัส เพ่ือนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล        
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วดําเนินการตามข้ันตอน
ต่างๆดังนี้ 1.ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างทําการตอบ และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 2.ทําการลงรหัส (Coding) 
นําแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้วนามาลงรหัสตามท่ีกําหนดรหัสไว้ล่วงหน้า 3.การประมวลผลข้อมูล  
นําข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือทําการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติบรรยาย (Descriptive Analysis) เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
แสดงผลเป็นความถ่ีและร้อยละ  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด แสดงผลเป็นคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และเป็นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
การแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นส่วน ๆ นั้นเพ่ือให้ทราบข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง  2.การวิเคราะห์
ด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Test Differences Hypothesis) 
ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับความต้องการซ้ือรถยนต์มือ
สอง และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด กับความต้องการซ้ือ
รถยนต์มือสอง 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตจังหวัด
นครปฐมท่ีมีความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง ท้ังเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จํานวน 
400 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีลักษณะดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

- ชาย 182 45.5 
- หญิง 218 54.5 

รวม 400 100.0 
2. อายุ   

- 18 – 25 ปี 103 25.8 
- 26 – 33 ปี 102 25.5 
- 34 – 41 ปี 98 24.5 
- 42 – 49 ปี 62 15.5 
- 50 ปีข้ึนไป 35 8.8 

รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษา   

- ตํ่ากว่าปริญญาตรี 111 27.8 
- ปริญญาตรี 179 44.8 
- สูงกว่าปริญญาตรี 110 27.5 

รวม 400 100.0 
4. อาชีพ   

- นักเรียน / นักศึกษา 74 18.5 
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ 91 22.8 
- ข้าราชการ 115 28.8 
- พนักงานบริษัทเอกชน 46 11.5 
- ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 74 18.5 

รวม 400 100.0 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

- ไม่ถึง 8,000 บาท 56 14.0 
- 8,000 – 15,999 บาท 116 29.0 
- 16,000 – 23,999 บาท 90 22.5 
- 24,000 – 31,999 บาท 43 10.8 
- 32,000 – 40,000 บาท 52 13.0 
- มากกว่า 40,000 บาท 43 10.8 

รวม 400 100.0 
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จากตารางข้างต้นพบว่าด้านเพศ พบว่าเป็นเพศชาย จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 เป็นเพศ
หญิง 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ด้านอายุ พบว่ามีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เป็นจํานวนมากท่ีสุด คือ 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคืออายุระหว่าง 26 – 33 ปี จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อายุ
ระหว่าง 34 – 41 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อายุ 42 – 49 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.5 และอายุ 50 ปีข้ึนไป จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ด้านระดับการศึกษา พบว่ามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ด้านอาชีพ พบว่ามีอาชีพเป็นข้าราชการ 
มากท่ีสุด จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.8 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และนักเรียน/นักศึกษา จํานวนอย่างละ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  
และพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 8,000 – 15,999 บาท เป็นจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา
คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000 – 23,999 บาท จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ไม่ถึง 8,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 32,000 – 40,000 บาท จํานวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 24,000 – 31,999 บาท และ มากกว่า 40,000 บาท 
จํานวนอย่างละ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 

ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค กับความ
ต้องการซ้ือรถยนต์มือสองของผู้บริโภค และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับความต้องการซ้ือรถยนต์มือ
สองพบว่า ด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับวิธีการชําระเงิน และวัตถุประสงค์หลักของการซ้ือ ด้านอายุ  
มีความสัมพันธ์กับประเภทของรถยนต์มือสอง อายุของรถยนต์มือสอง  และวิธีการชําระเงิน  ด้านระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับประเภทของรถยนต์มือสอง อายุของรถยนต์มือสอง และวิธีการชําระเงิน ด้านอาชีพ  
มีความสัมพันธ์กับประเภทของรถยนต์มือสอง และวิธีการชําระเงิน  ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์
กับประเภทของรถยนต์มือสอง อายุของรถยนต์มือสอง วิธีการชําระเงิน และระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจส่วน
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง พบว่าด้านปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับประเภทของรถยนต์มือสอง และวัตถุประสงค์หลักของการซ้ือ ด้านปัจจัยด้าน
ราคา มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจ ด้านปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
ประเภทของรถยนต์มือสอง อายุของรถยนต์มือสอง วิธีการชําระเงิน และวัตถุประสงค์หลักของการซ้ือ  
ด้านปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับประเภทของรถยนต์มือสอง อายุของรถยนต์มือ
สอง และวิธีการชําระเงิน 
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ตารางผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม : ความต้องการซ้ือรถยนต์มือสอง 
ประเภท

ของรถยนต์
มือสอง 

อายุ 
ของรถยนต์ 

มือสอง 

วิธีการ 
ชําระเงิน 

วัตถุประสงค์
หลักของ 
การซ้ือ 

ระยะเวลา 
ท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจ 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล      
- เพศ   * *  
- อายุ * * *   
- ระดับการศึกษา * * *   
- อาชีพ *  *   
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน * * *  * 

ปัจจัยด้าน 
ส่วนประสมทางการตลาด 

     

- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ *   *  
- ปัจจัยด้านราคา     * 
- ปัจจัย ด้านช่องทางการ

จําหน่าย 
* * * *  

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

* * *   

หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 - 25 
ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 8,000 – 15,999 บาท
ด้านประเภทของรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการมากท่ีสุดคือ รถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน ด้านอายุของ
รถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคต้องการซ้ือมากท่ีสุดคือ รถยนต์อายุ 2 ปี ด้านวิธีการชําระเงินท่ีผู้บริโภคนิยมมากท่ีสุด
คือ การผ่อนชําระ ด้านวัตถุประสงค์หลักท่ีต้องการซ้ือรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคใช้ตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ  
ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือ ใช้ในการดําเนินธุรกิจ ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์มือสองพบว่า อยู่ระหว่าง 1 เดือนถึง 12 เดือน โดยมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาท่ีใช้อยู่ท่ีประมาณ 6 เดือน   
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสอง ในภาพรวมพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด อยู่ระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมาคือปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ปัจจัยด้านราคา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากตามลําดับ 

  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 พฤติกรรมผู้บริโภครถยนต์มือสองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ามีความต้องการซ้ือรถยนต์
ประเภทรถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน และรถยนต์นั่ง เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลสถิติการขายรถยนต์มือสอง
ของบริษัท สหการประมูล จํากัด (2554, หน้า 5-10) ท่ีพบว่าในปัจจุบันรถยนต์นั่ง โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็ก 
1300 – 1500 cc ยังขาดตลาด โดยเฉพาะรถยนต์มือสองท่ียังอยู่ในสภาพดียังมีความต้องการสูง เนื่องจากมี
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ความคล่องตัว และราคาไม่แพง ส่วนรถยนต์ปิกอัพ 1 ตัน ก็พบว่ามีความต้องการสูง เนื่องจากสามารถใช้
โดยสารและยังสามารถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปด้วย และยิ่งเกิดวิกฤติน้ําท่วมในช่วงปลายปีท่ี
ผ่านมา ทําให้รถยนต์ประเภทนี้ได้รับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนด้วย  ด้านอายุของรถยนต์มือสองท่ีผู้บริโภคนิยมซ้ือ 
อยู่ในช่วง 2 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของญาณี อุรพีพล (2553, หน้า 1-2) ท่ีพบว่าผู้บริโภคท่ีนิยมซ้ือรถยนต์
อายุน้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากสภาพรถยังดีอยู่ มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับรถใหม่ โดยนิยมเลือกรถยนต์ท่ีวิ่งน้อย 
ท้ังนี้ ผู้บริโภคก็จะพิจารณาสภาพรถประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย  ด้านวิธีการชําระเงิน พบว่าสัดส่วนของการ
ผ่อนชําระ และจ่ายเงินสด มีสัดส่วนพอ ๆ กัน ซ่ึงแตกต่างจากรถยนต์ใหม่ท่ีผู้บริโภคนิยมเลือกวิธีผ่อนชําระ  
ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท สหการประมูล จํากัด (2554, หน้า 3) ท้ังนี้ เนื่องจากดอกเบ้ียในการผ่อน
ชําระตํ่าของรถยนต์มือสองสูงกว่ารถยนต์ใหม่ ประกอบกับรถยนต์มือสองมีราคาตํ่ากว่ารถใหม่ จึงทําให้
ผู้บริโภคประมาณครึ่งหนึ่งตัดสินใจซ้ือโดยจ่ายเงินสด  ด้านวัตถุประสงค์หลักของการซ้ือ พบว่าผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ซ้ือไปใช้ในการเดินทางในชีวิตประจําวัน และใช้เพ่ือการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท 
สหการประมูล จํากัด (2554, หน้า 5) ท่ีระบุว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซ้ือรถยนต์มือสองเพ่ือใช้ในการเดินทาง  
และการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น และด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการตัดสินใจซ้ือ พบว่าผู้บริโภคใช้เวลาเฉลี่ย 6 เดือน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเชลลี ดิซิท (Shelly Dixit, 2009, pp. 15) ท่ีพบว่าผู้บริโภคใช้เวลาตัดสินใจซ้ือ
รถยนต์ประมาณ 6 เดือน โดยภายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บริโภคจะใช้ในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ท้ังเว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์ เว็บไซต์ของผู้ขาย และเว็บไซต์ท่ีมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริโภคด้วยกันเอง รวมท้ังสอบถามข้อมูลจากตัวแทนจําหน่ายด้วย (Shelly Dixit, 2009, pp. 15; Liu 
Dongyan & Bai Xuan, 2008, pp. 2-3; The Centre for Automotive Management, The University 
of Buckingham Business School, 2010, pp. 1-19)                                                        
 ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของรถยนต์มือสองผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสภาพ
ความสมบูรณ์ของรถ สี ยี่ห้อ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ ปราศอาพาธ (2552, หน้า 1-2) 
ปัจจัยด้านราคาพบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากเช่นกัน โดยจะพิจารณาเลือกรถยนต์ท่ีมีราคา
เหมาะสมและคุ้มค่ากับสภาพรถ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ไตรโลกา (2549, หน้า 1-2)  และศูนย์การ
จัดการด้านยานยนต์ แห่งมหาวิทยาลัยบัคกิงแฮม (The Centre for Automotive Management,  
The University of Buckingham Business School, 2010, pp. 1-19) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
พบว่าผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง และมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าท่ีสะดวก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย ไตรโลกา (2549, หน้า 1-2) 
และเชลลี ดิซิท (Shelly Dixit, 2009, pp.10-15) ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคให้
ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่น เช่น แถมประกันภัย ลดดอกเบ้ีย การให้
ส่วนลดพิเศษ บริการหลังการขาย เช่น การให้คําแนะนําสถานท่ีซ่อม การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และบริการ
เสริมอ่ืน ๆ ระหว่างรับบริการ เช่น มุมพักผ่อน มีบริการเครื่องด่ืมฟรี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรเชษฐ์  
ติงสมิตร (2548, หน้า 1-2) สุรชัย ไตรโลกา (2549, หน้า 1-2) และสุรชัย ไตรโลกา (2549, หน้า 1-2) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
Relations between Personal Factors and Customer Satisfaction in using 
Bangkok Bank Service Muang District, Nonthaburi Province.  
 

Ganming Fan 
 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้

บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีมาใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ไค- สแควร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 128 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 207 คน มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 
221 คน และมีรายได้เฉลี่ย 10,000- 20,000 บทต่อเดือน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได้ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ให้บริการ การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ขณะท่ีระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการมาใช้
บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริการ การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่วน
ใหญ่อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากท่ีสุด มีเพียงปัจจัยด้านบุคคล ท่ีให้คําปรึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจของลูกค้า, ธนาคารกรุงเทพ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research is to study the Relations between Personal Factors and 
Customer Satisfaction in using Bangkok Bank Service Muang District, Nonthaburi Province. 
The sample size in this research are 400 consumers  who used service of Bangkok Bank in 
Muang District Nonthaburi Province. The questionnaires were used as a tool for collecting 
data which then were analyzed with several statistical methods including frequency, 
percentages, mean, standard deviation and chi-square for testing assumption. 
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The result of this research reveals that the majority of consumer are 128 female, aged 
between 31-40 years old with bachelor’s degree, work as employees in private companies 
with salary between 10,000 – 20,000 baht per month. 

Result of hypothesis testing showed that demographic factors factors such as gender, 
age, profession, level of education income relating to consumer’s satisfaction in the area of 
product, price, channel of distribution, marketing promotion, satisfaction level of consumers 
in using objective of Bangkok Bank in Nonthaburi in the area of products, price, channel of 
distribution, marketing promotion, personnel, service process, physical presentation are at 
the high to highest level. It is noticeably that only consulting service of personnel is at the 
mid level. 

Keywords: Customer Satisfaction, Bangkok Bank 
 
บทนํา 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้รูปแบบการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทุกองค์กรจําเป็นต้องมีการแข่งขันเพ่ือสร้างความแตกต่างให้
เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ธุรกิจธนาคารได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิดเสรีธนาคารในประเทศ ระบบธนาคารท่ีเสมือนอยู่
บ้านแสนอบอุ่น มีรั้วรอบขอบชิด เพราะได้รับการควบคุมป้องกันจากทางการและไร้คู่แข่งขันจากต่างประเทศ
กําลังหายไป โดยธนาคารต้องเผชิญหน้ากับคู่ข่งขันท่ีเป็นยักษ์ใหญ่จากท่ัวโลก ซ่ึงรายได้หลักของสถาบัน
การเงินมาจากดอกเบ้ียในการให้สินเชื่อ ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้บริการลูกค้าประกอบกับในปัจจุบันมีการ
แข่งขันด้านการบริการสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆสูงข้ึน แต่สถาบันการเงินมีการนําเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินท่ีมีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงมีผลทํา
ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจใช้บริการมากข้ึน ดังนั้นภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันทําให้สถาบัน
การเงินจึงต้องมีการวางแผน การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือท่ีจะขายฐานลูกค้า ตลอดจนการรักษาลูกค้าท่ีมีอยู่เดิม 
และการสร้างความเชื่อม่ันในคุณค่าของการให้บริการ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ถือเป็นธนาคารชั้นนําใน
ภูมิภาค มีขนาดของสินทรัพย์รวมปริมาณเงินฝากรวมมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลมาจากการวางแผนท่ีทําให้ธนาคารมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการยึดปรัชญาท่ีว่า “ลูกค้าคือบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด” รวมถึงภารกิจ
ของธนาคารท่ีจะทําธุรกิจครบวงจร เพ่ือท่ีธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงลูกค้าแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายท่ีเด่นชัด คือ 1) เป็นองค์กรเอาใจใส่ลูกค้า ให้บริการอย่างดี
เลิศ 2) คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเสมอ 3) กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
อยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างรวดเร็ว 

จากข้อมูลเบ้ืองต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประโยชน์ต่อธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จะได้สามารถนําข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ในการสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ตลอดจนการวางแผนทางการตลาด การบริหารจัดการ การ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางด้านสินเชื่อ เพ่ือให้ลูกค้าได้คงอยู่กับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในอัน
ท่ีจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้

บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ประชากรท่ีใช้บริการภายในธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ท้ังเพศชายและหญิง ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probabiloty Sampling) จากจํานวนประชากรใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีจํานวนประชากร 266,656 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 โดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้ตารางกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ด้วยกัน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภค 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากรด้านกระบวนการให้บริการ และ ด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือสถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi Square) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
สรุป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบจํานวน 400 คน เป็นเพศหญิงจํานวน 218 คน (ร้อยละ 54.5) มี
อายุระหว่าง 31-40ปี จํานวน 240 คน (ร้อยละ 60.0) การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 207 
คน (ร้อยละ 51.7) โดยส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 221 คน (ร้อยละ 55.3) และมีระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10000-20000 บาทจํานวน 246 คน (ร้อยละ 61.5)  

ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกรุงเทพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีจํานวน 182 คน (ร้อยละ 45.5) ประเภทของ
ธุรกรรมท่ีผู้บริโภคมาใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า อันดับ 1 ได้แก่ ถอน
เงิน สําหรับเหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มาใช้บริการเพราะมีระบบบริการท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย จํานวน 146 คน (ร้อยละ 36.5) 
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จํานวน 158 คน (ร้อยละ 39.5) 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ทําการวิเคราะห์ปัจจัย 7 ด้าน พบว่า ปัจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือด้านสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย 
4.43) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.38) การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 
4.34) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ได้ผลดังนี้ 
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1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มาตรฐานการให้บริการดี (ค่าเฉลี่ย 4.50) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
2) ปัจจัยด้านราคา พบว่า อัตราค่าธรรมเนียม มีความหลากหลายให้เลือก (ค่าเฉลี่ย 4.58) มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด 
3) ปัจจัยด้านสถานท่ี พบว่า มีจํานวนสาขาให้เลือกใช้บริการมากกว่าการเดินทาง ง่ายและสะดวก 

(ค่าเฉลี่ย 4.51) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า การโฆษณาบริการผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต 

(ค่าเฉลี่ย 3.86) มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
5) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ย 3.72) มีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
6) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า กระบวนการให้บริการมี

ความสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการท่ีจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการให้บริการมีความรวดเร็วอย่างสมํ่าเสมอ 
4.05 

7) การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า.การสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด หากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านความ
สะอาดตาของบรรยากาศและการตกแต่งภายในของธนาคาร 4.64 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการธนาคาร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ทุกๆด้าน แต่ด้านช่อง
ทางการจําหน่าย มีความพึงพอใจในด้านการเดินทางไปธนาคาร ง่ายและสะดวก,การส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในทุกด้านท้ังด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ในทุกด้าน  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านผลิตภัรฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพในทุกด้าน  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย 
ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ในทุกด้าน 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคาร
กรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพในทุกด้าน 
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อภิปรายผล 
การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี พบว่า  
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยเรื่องมีมาตรฐานการให้บริการดีกว่า มี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ประเภทของสินค้ามีความหลากหลาย และระบบธนาคารมีความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล บุญทิมา (2550) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ือในเขตเทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือมี
ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านราคาและด้านส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านบุคคลด้านการสร้างและเสนอลักษณะทางกายภาพหรือพนักงาน และ
ด้านกระบวนการ มีความพึงพอใจสําหรับปัญหาและอุปสรรคของลูกค้าในการผู้ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในเขต
เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าโดยส่วนใหญ่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 82.1 สําหรับ
ผู้ใช้บริการไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 17.9 

2) ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยเรื่องอัตราค่าธรรมเนียม มีความหลากหลายให้
เลือกมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียม มีความเหมาะสมได้เป็นปัจจัยสุดท้าย
สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ ชูป้ัน (2550) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการท่ีมีต่อการบริหารจัดการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พบว่า ผู้มา
ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามันมีระดับความพึงพอใจ ด้านสินค้า ด้านราคาสินค้า ด้านการ
ให้บริการ และ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสถานท่ีจําหน่ายสินค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3) ปัจจัยด้านสถานท่ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยเรื่อง มีจํานวนสาขาให้เลือกใช้บริการ
มากกว่าการเดินทาง ง่ายและสะดวก ความกว้างขวางและเพียงพอ ของสถานท่ี ในการให้บริการ ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของวินัย อังคณาวิศัลย์ (2549) พฤติกรรมการบริโภคอาหารตะวันตก พบว่า กลุ่มผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก บริโภคท้ัง 4P’ อยู่ในระดับ
สําคัญมาก สําหรับด้านช่องทางการจัดจําหน่ายอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยมีปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายท่ีสามารถหารับประทานได้ง่ายสําคัญเป็นอันดับแรก 

4) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ท้ังด้านการโฆษณาบริการผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต,การให้บริการจัดส่ง
เอกสารถึงบ้านและสํานักงานธุรกิจ,การจัดกิจกรรมพอเศษสําหรับผู้บริโภค เช่น กิจกรรมเข้าร่วมประมูล
อสังหาริมทรัพย์ราคาถูก,การมอบของท่ีระลึกให้กับลูกค้า เนื่องในเทศกาลต่างๆ  

5) ปัจจัยด้านบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มองว่าปัจจัยเรื่องของจัดเจ้าหน้าท่ี ไว้บริการให้
คําแนะนําให้ คําปรึกษา อย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจปานกลาง ขณะท่ีการท่ีเจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความเต็ม
ใจ แบบกัลยาณมิตร มีความเป็นกันเอง มีระดับความสําคัญมาก และ พนักงานของธนาคาร มีบุคลิกภาพท่ีดี 
น่าเชื่อถือ  

6) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า กระบวนการให้บริการมี
ความสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการท่ีจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปหลายๆจุด การให้บริการมี
ความรวดเร็วกว่า และการให้บริการมีความรวดเร็วอย่างสมํ่าเสมอทุกครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ป่ิน
เกล้า (2553) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด
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ในสถานีบริการน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน). ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีระดับความพึงพอใจในด้านบริการอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย โดยมีปัจจัยด้านชื่อ/
ตรายี่ห้อสําคัญเป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือ คุณภาพอาหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ลักษณะสินค้า (บรรจุภัณฑ์) บริการ (อาหาร) ได้รวดเร็ว อาหารมีให้เลือกหลายแบบ พนักงานมีอัธยาศัยดีและ
มีพนักงานคอยให้บริการ 

7) การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่า.การสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสําคัญอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด หากพิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ด้านความ
สะอาดตาของบรรยากาศและการตกแต่งภายในของธนาคาร ภาพพจน์ของการปรับปรุงสาขาธนาคาร จูงใจ
ลูกค้า ได้มากกว่าคู่แข่งขันความสวยงามของการจัดห้องรับรองท่ีสาขาเม่ือติดต่อใช้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ท้ังนี้ธนาคารกรุงเทพควรพัฒนาสินค้า
ด้านการบริการสินเชื่อประเภทอ่ืนๆ เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความสําคัญกับความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อม่ันในด้านระบบความปลอดภัย เพ่ือสามารถตอบสนอง
ลูกค้า 

2. ด้านราคา ถือเป็นข้อจํากัดหนึ่งท่ีผู้ประกอบการธนาคารจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ยกเว้นแต่ละธนาคารสามารถนําเสนอความโดดเด่นด้านค่าธรรมเนียมและความหลากหลาย
ของกําหนดค่าธรรมเนียม ซ่ึงในอนาคตหากธนาคารกรุงเทพต้องการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มคนทํางานมาก
ข้ึนอาจนําเสนอกลยุทธ์ด้วยการไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับลูกค้ากลุ่มคนทํางานได้ 

3. ด้านสถานท่ี ท่ีกว้างขวาง สะอาด สบาย สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ถือเป็นสิ่งสําคัญเพราะ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการธนาคาร มักจะมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในปัจจุบันธนาคารเริ่มหันไปขยายสาขาใน
ศูนย์การค้ามากข้ึน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ธนาคารถือเป็นอีกธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง การส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ และควรมีความหลากหลาย เพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างและเพ่ิมทางเลือก
ให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

5. ด้านบุคลากร ลูกค้าให้ความสําคัญกับการบริการ ทําให้ธนาคารควรรักษามาตรฐานการบริการคงท่ี 
และเพ่ิมบริการท่ีรวดเร็ว หลากหลาย และมีความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันควรสร้างความม่ันใจให้
ลูกค้าเห็นถึงความซ่ือสัตย์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้วย 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปหลายๆจุด ถือเป็น
กลยุทธ์ท่ีโดดเด่น ดังนั้นธนาคารควรรักษาและพัฒนาให้ดีข้ึน 

7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ธนาคารควรเพ่ิมจํานวนสาขาให้มากข้ึน ท้ังใน
รูปแบบของสาขาบริการเต็มรูปแบบ เคาน์เตอร์บริการ และตู้ ATM เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้ามากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวก
ซ้ือ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจผู้บริโภคท่ีเข้าใช้
บริการในร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุ 22 ปี
ข้ึนไป เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการหา
ค่าความถ่ี(Frequency)ค่าร้อยละ(Percentage)การหาค่าเฉลี่ย(Mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
deviation) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis of Varience, F-test) ใช้สถิติ t-test 
(Independent Sample t-test) ทดสอบสมมติฐาน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้าใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังเพศชายและหญิง อายุ 22 ปีข้ึนไป ผู้ศึกษาได้
ดําเนินการกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ ด้วยแบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในส่วนของเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการในร้าน
สะดวกซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือท่ีมีจํานวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการเฉลี่ย / 
สัปดาห์วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซ้ือสินค้า เหตุท่ีเลือกใช้บริการร้านสะดวก
ซ้ือ แตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน 
พฤติกรรมการใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือท่ีมีระยะเวลาเฉลี่ย / ครั้งท่ีเข้าใช้บริการช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการ 
แตกต่างกันให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค, ร้านสะดวกซ้ือ 
 
Abstract 

The objective of the research are 1) to study the satisfaction of consumer who use the 
service of convenience store, 2) to compare the satisfaction of consumer who use the 
service of convenience store according to demographic characteristics, 3) to study the 
behavior of consumer who uses the service of convenience store in Bangkok and vicinity 
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areas which affects the consumer satisfaction. The consumer, both male and female, who 
use the service of convenience store and are not less than 22 years old are sampling for the 
population of this research. Questionnaires were used to collect data. To analyze the data, 
frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way analysis, t-test (One-way 
ANOVA) were used. These are used to test various factor relations. 400 copies of 
questionnaires are distributed at convenience stores. 

The research result shows as follows: Demographic data of consumer that are different 
in term of gender, age, marital status, education, occupation and income do not affect the 
different satisfaction of consumers, who use the service of stores  

The different behavior of using the service in convenience stores such as frequency 
(average time/week), purpose, average expenses of shopping and reason to use their service 
totally cause the difference satisfaction of consumer who use the service of 7-Eleven 
convenience stores. The different behavior of using in the service in convenience stores such 
as average time spending in there and period of time totally do not differentiate the 
consumer satisfaction.  

Keywords: Satisfaction of Consumer, Convenience Store 
 
บทนํา 

เศรษฐกิจของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลกทางด้านโครงสร้างอย่างรวดเร็ว ในอดีตท่ีผ่านการเติบโตทาง
เศรษฐกิจคืออุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร่ และการเกษตร แต่ในปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับ
การให้บริการ (วีรรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549: 16) ธุรกิจบริการในระบบเศรษฐกิจมีต้ังแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ี
เป็นธุรกิจข้ามชาติ เช่น สายการบิน ธนาคาร การค้าปลีกต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็ก เช่น แผงขายสินค้า 
ร้านซ่อมรองเท้า นอกจากนี้ยังรวมถึงร้านค้าท่ีให้บริการท่ีมีสาขาจํานวนมากและให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก เช่นร้านสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ และแมคโดนัลด์ เป็นต้น (วีรรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 
2549: 13) ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศไทย มีอัตราการแลกเปลี่ยนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นกิจการท่ีมาจาก
ด้านการบริการท้ังสิ้น ท้ังจากการค้าปลีก บริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการด้านการเงินและธนาคาร 
บริการสายการบินและโรงแรม ภัตราคารและร้านอาหารอุตสาหกรรมภาพยนต์และเพลง ฯลฯ ซ่ึงเป็นธุรกิจ
แบบใหม่ท่ีคนในยุค 30 กว่าปีก่อนไม่คุ้นชิน (สมวงศ์ พงศ์สถาพร , 2550: 16) ซ่ึงในแต่ละธุรกิจต่างให้
ความสําคัญกับการบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการไมว่าจะเป็นธุรกิจด้านการ
บริการโดนตรง หรือธุรกิจทางด้านการผลิตก็จะมีเรื่องการบริการแฝงอยู่เสมอ 

ในฐานะท่ีทุกคนเป็นผู้บริโภคบริการจึงเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันต้ังแต่ต่ืนนอน ฟังวิทยุ ดู
โทรทัศน์ ใช้โทรศัพท์ ข้ึนรถไปทํางาน กระท้ังการซ้ือสินค้าในสะดวกซ้ือ ท้ังหมดล้วนเป็นการบริการท้ังสิ้น แม้
การบริการจะเป็นเรื่องใหล้ตัว แต่มักพบว่าผู้ใช้บริการมักไม่พอใจกับการบริการท่ีได้รับ เช่น บริการล่าช้า 
พนักงานบริการไม่สุภาพ ข้ันตอนการรับบริการยุ่งยาก หรือการเข้าแถวรอรับบริการเป็นเวลานาน ทําให้
หงุดหงิด ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของนักการตลาดในการศึกษาถึงพ้ืนฐานความต้องการของผู้บริโภค และหาแนวทางใน
การตอบสนองความต้องการนั้น ด้วยการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทุนตํ่า (วีระวัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2549: 16) 
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ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขันอย่างรุนแรงใน 4 ประเภทใหญ่ได้แก่ ดิสเคาร์สโตร์ 
ห้างสรรพสินค้า คอนวิเนี่ยนสโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต โดยท่ีมีการแข่งขันสูงและมีบทบาทมากท่ีสุดต่อธุรกิจค้า
ปลีก คือ ดิสเคาน์สโตร์ ประมาณร้อยละ 90 ของคนไทยเข้ามาใช้บริการดิสเคาน์สโตร์อย่างนี้ 1 ครั้งต่อเดือน 
แต่ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้บริการมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยมากถึง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ คือ คอนวิเนี่ยสโตร์ โดยเฉพาะร้าน
สะดวกซ้ือด้วยจุดเด่นทางด้านความสะดวกรวดเร็ว มีสาขาจํานวนมาก และต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีลูกค้าเข้า
ใช้บริการต่อวันจํานวนมาก ซ่ึงต้องมีปัญหาในการ เข้าใช้บริการจากผู้บริโภคอย่างแน่นอน ซ่ึงข้อร้องเรียนการ
บริการ หมายถึงการบริการของร้านท่ีไม่ได้มาตรฐาน จึงทําให้เกิดความไม่พึงพอใจของผู้บริโภค ส่งผลกระทบ
ถึงบริษัทในด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและ ความจงรักภัคดีของผู้บริโภคอาจลดลงหรือสูญหายไปได้ 

จากความสําคัญของการบริการ ทําให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการ
ของร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงเป็นร้านคอนวิเนี่ยโสตร์ท่ีมีผู้เข้าใช้บริการมาก
ท่ีสุด ซ่ึงผลจากการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของธุรกิจบริการต่าง ๆ นําไป
ประยุกต์ให้เกิดการบริการท่ีตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวก
ซ้ือเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้บริโภค ท่ีมีต่อความพึงพอใจผู้บริโภค ท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการให้บริการของร้าน
สะดวกซ้ือในเจตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรณีศึกษาสํานักปฏิบัติการภาคเหนือ ประชากรท่ีศึกษาใน
งานวิจัยนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังเพศชาย
และเพศหญิง อายุ 22 ปี ข้ึนไปเนื่องจากประชากรกลุ่มดังกล่าวมีสัดส่วนในการเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ
ถึง 95% กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ท้ังเพศชายและเพศหญิง อายุ 22 ปี ข้ึนไป ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2554 โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 ตัวอย่างซ่ึงได้มาจากการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ท่ี
ความคลาดเคลือน + 5% ในการเลือกระดับความเชื่อม่ัน 95 % ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง มีลําดับ
ข้ันตอนในการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบหลายข้ันตอน (Multistage sample) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เป็นแบบสอบถาม สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับ
ความสําคัญ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และใช้สถิติทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย (Independent Sample T Test) และ F-test (One-Way Anova) ทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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สรุป 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรณี ศึกษาเฉพาะสํานักปฏิบัติการภาคเหนือ จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ได้ศึกา 400 ตัวอย่าง พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชายคิดเป็นร้อยละ 57.8 และ 42.2 ตามลําดับ ซ่ึงช่วงอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 63.0 ส่วนใหญ่
การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 48.1 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท / ห้องร้าน
เอกชนคิดเป็นร้อยละ 42.2 ส่วนระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างน้อยกว่าหรืทเท่ากับ 10, 000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 39.8 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ความถ่ีในการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 4 ครั้ง / สัปดาห์มาก
ท่ีสุดน้อยละ 53.0 ระยะเวลาเฉลี่ย/ครั้งท่ีเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ 5-10 นาทีคิดเป็นร้อยละ 50.0 ช่วงระบะเวลา
ท่ีลูกค้าเข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เวลา 14.00-22.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 54.5 วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ
โดยส่วนใหญ่เพ่ือซ้ือบริการทุกข้อรวมกันคือซ้ืออาหาร-เครื่องด่ืม/ซ้ือของใช้/บริการชําระเงินเติมงเงินมากท่ีสุด
ร้อยละ 46.5 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการซ้ือสินค้าส่วนใหญ่ใช้เงินมากกว่า 100 บาท และ 40-60 บาท คิด
เป็นร้อยละ 32.0 และ ร้อยละ30.5 ตามลําดับ และเหตุท่ีเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุดเพราะใกล้บ้าน 
/ ท่ีทํางาน คิดเป็นร้อยละ 63.2 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ เขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ต่อองค์ประกอบของความสําเร็จของการตลาดบริการ จากผลการศึกาพบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ในร้านสะดวกซ้ือมีให้เลือกมากมายหลากหลายมาก
ท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
 ด้านราคาสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านมีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.76 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านมีจํานวนสาขาให้บริการอย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.20 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท่ีดีๆได้แก่
โทรทัศน์ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.06 
 ด้านกระบวนการ  ผู้ตอบแบบสอบโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู๋ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง และปัจจัยด้านมี
ระบบการทํางานท่ีมีมาตราฐาน ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.98 
 ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านมีข้ันต้อนการบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.94 
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 ด้านบุคคลากร ผู้ตอบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยด้านพนักงานร้านสะดวกซ้ือมีบุคลิกภาพดีมีความสะอาดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
 ด้านสิ่งท่ีมองเห็นได้ด้านสภาพแวดล้อมและการนําเสนอบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
มีคววามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน
ป้ายชื่อร้านสะดวกซ้ือมองเห็นได้ชัดเจนมีรูปแบบท่ีสวยงาม มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.17 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
1) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือต่อปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพท่ีมีความพึง
พอใจในการใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีเข้าใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ในร้านสะดวกซ้ือ พฤติกรรมการใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ ได้แก่ จํานวนครั้งท่ีเข้าใช้บริการเฉลี่ย/สัปดาห์
วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเข้าใช้บริการ
และเหตุผลท่ีเลือกใช้บริการท่ีร้านสะดวกซ้ือโดยรวมแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบความสําเร็จของ การตลาดบริการใน
ร้านสะดวกซ้ือ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้ายพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 4.15 ซ่ึงเป็นคะแนนมากท่ีสุด และปัจจัยด้านราคาในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ย 3.75 ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา ตรีชะฎา (2551) ได้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของผู้บริการท่ีมีต่อสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากทุกปัจจัย ยกเว้นด้านการจัดจําหน่าย มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง 

จากการศึกษาสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีใช้บริการในร้าน
สะดวกซ้ือโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ตันติอภิบาลกุล (2554) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้านสะดวกซ้ือ: กรณีศึกษาเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณาในราย
ด้านปรากฏว่า ความพึงพอใจด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด สําหรับค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความ
พึงพอใจด้านการวางแผนการตลาด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และความถ่ีในการใช้บริการในรอบสัปดาห์ ต่างกัน มีความพึง
พอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรนําเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะท่ีมีจําหน่ายในร้านสะดวก
ซ้ือเป็นแห่งแรกหรือมีจําหน่ายเฉพาะร้านสะดวกซ้ือเท่านั้น 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรรักษาความเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไว้ โดย
การเลือกสรรทําเลท่ีดีและสะดวกในการเข้าใช้บริการของลูกค้า เพ่ิมการเข้าถึงของลูกค้าท้ังใน Community 
mall ท่ีมีขนาดใหญ่ 

ด้านราคา ควรมีการกําหนดราคาสินค้าให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันหรือถูกกว่าหากสามารถทําได้ โดยการ
ทํา Promotion สินค้าราคาพิเศษทุกเดือนท้ิงสินค้าอุปโภคและบริโภค 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เพ่ิมการโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร วิทยุ รวมท้ังการสื่อสารทาง
สื่ออินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการสื่อสารถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะรายการแลกซ้ือสุดคุ้มและการลดราคาสินค้า 

ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ พัฒนาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือให้บริการกับผู้บริโภค เช่น การสรรหาหรือ
คิดค้นอุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพสินค้าได้ดีโดยเฉพาะสินค้าท่ีเป็นของ
สด 

ด้านบุคลากร จัดสรรให้มีพนักงานร้านให้บริการผู้บริโภคอย่างเพียงพอ เพ่ือให้การทํางานภายในร้าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการที่มีต่อปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พลังงานในศูนย์กระจายสินค้า ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
Opinions of project participants towards key success factors of CP ALL,  
Distribution Center Energy conservation project 
 

พนาสรรค์  แก้วศรี 
Panasan  Kaewsri 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เน้นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานจากความคิดเห็นของผู้ร่วม
โครงการ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ ด้านปัจจัยภายนอกและด้านปัจจัยการ
ดําเนินงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันและ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ 
ด้านปัจจัยภายนอกและด้านปัจจัยการดําเนินงานท่ีมีระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานแตกต่างกัน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสําหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีทําการศึกษาคือ พนักงานผู้ร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้า อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดับ จํานวน 223คน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ร่วมโครงการให้ความสําคัญต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานกําดําเนินงาน มากท่ีสุด รองลงมาด้านปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ และด้าน
ปัจจัยภายนอกตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ร่วมโครงการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงาน อายุการ
ทํางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ ระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัยจัย
ต่อความสําเร็จ ในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ ด้านปัจจัย
ภายนอกและด้านปัจจัยการดําเนินงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ในขณะท่ีมีบาง
ปัจจัยท่ีผู้ร่วมโครงการท่ีมีอายุ หน่วยงาน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อ
ความสําเร็จ ในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ และด้านปัจจัย
การดําเนินงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: โครงการการอนุรักษ์พลังงาน, ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) 
 
ABSTRACT 

The purposes of this study are 1) to study the participant’s opinion towards key 
success factors in implementing energy conservation practices in distribution center, 2) to 
study the impact of personal factors on their opinion toward the key success factors in 
implementing energy conservation practices and, 3) to study the impact of the their 
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knowledge about energy conservation on their opinions towards the key success factors in 
implementing energy conservation practices. This research is a survey research in which a 
questionnaire was used as an instrument to collect data. The statistical analysis employed 
frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing statistics used were 
Independent t-test, and One Way analysis of variance (One Way ANOVA) at the significant 
level of 0.05 

The results showed that operation factor is the most important key success factor, on 
the project conserve energy in recognition of significant project, followed by external factors. 
Besides, the result found that project participants with different gender age educational 
background work experience monthly income and their level of knowledge about energy 
conservation do not have different opinion toward key success factors in implementing 
energy conservation practices at the significance level 0.05 . Project participants with 
different age, business unit, monthly income have significant different in opinion toward key 
success factors in implementing energy conservation practices. 
 Keywords: Energy Conservation Practices Project, CP ALL Distribution Center 
 
บทนํา 

ศูนย์กระจายสินค้าถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิด
จากการจัดส่งสินค้าและค่าจ้างพนักงานในการทําหน้าท่ีคัดสรรสินค้าและแบ่งพ้ืนท่ีการจัดส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยต้องดําเนินการภายใต้ต้นทุนการจัดส่งท่ีน้อยท่ีสุด การทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการกระจาย
สินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตไปยังกลุ่มผู้บริโภค แนวโน้มและปริมาณการขนส่งสินค้าภายในกรุงเทพมหานคร และการ
จัดส่งสินค้าไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เท่าท่ีผ่านมามีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างมาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) จึงต้องดําเนินการในด้านการจัดการบริการคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบันมี
จํานวนท้ังหมด 9 แห่ง และในอนาคตจะมีการขยายเพ่ิมเพ่ือรองรับการเจริญเติมโตของธุรกิจ ในส่วนของ ศูนย์
กระจายสินค้า ทําหน้าท่ีรับสินค้าจาก ผู้จัดจําหน่ายแล้วทําการจัดสินค้า โดยใช้ “ระบบการวางตามไฟ” (Put 
to Light) มีภาชนะสําหรับใส่สินค้าท่ีต้องการส่งวางตรงตําแหน่งของแต่ละช่องสาขา แล้วทําการสแกนบาร์โค้ด
ท่ีตัวสินค้าแต่ละชนิด จากนั้นสัญญาไฟจะแสดงว่าสาขาใดต้องการสินค้าชนิดใดและจํานวนเท่าไรบ้างพนักงาน
ท่ีรับผิดชอบก็สามารถจัดวางสินค้าและคํานวณได้ถูกต้อง และแม่นยําตามสัญญาณไฟท่ีแสดง และทําการส่ง
มอบสินค้าไปยังร้านสาขาโดยกระบวนการควบคุมคุณภาพ และอุณหภูมิ ซ่ึงศูนย์กระจายสินค้า ในปีหนึ่งๆ 
ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นการดําเนินการข้ันต้นในกระบวนการรับสินค้า จัดสินค้า ส่งมอบสินค้า และ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนมากคือ 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยประมาณเก่ียวกับเครื่องทําความ
เย็น856,120พันกิโลวัตต์ต่อปี 2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยประมาณเก่ียวกับเครื่องล้างลัง163,670พันกิโลวัตต์
ต่อปี 3) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยประมาณเก่ียวกับเครื่องปรับอากาศ 151,080พันกิโลวัตต์ต่อปี 4)ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าโดยประมาณเก่ียวกับสํานักงานและอ่ืนๆ 881,300 พันกิโลวัตต์ต่อปี 

จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจํานวนมากต่อยอดจํานวนชิ้น (Workload Analysis) 
ทําให้ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองอยู่ในภาวะท่ีต้องดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์การใช้พลังงานตาม
พระราชบัญญัติได้กําหนดไว้ ได้แก่ จัดให้มีการบันทึกการใช้พลังงานทุกๆเดือนต้องดําเนินการตรวจวัดการใช้
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พลังงานท้ังการตรวจวัดข้ันต้นและการตรวจวัดแบบละเอียดเพ่ือนําข้อมูลได้ดังกล่าวไปกําหนดแผนปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการควบคุมเพ่ือลดใช้พลังงาน (บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), 2551) ในการศึกษาวิจัยนี้เกิดข้ึน
จากการท่ีผู้ศึกษาวิจัยพบว่าไม่มีงานวิจัยใดศึกษาตัวแปรด้านปัจจัยสําคัญท่ีมีต่อความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือนําไปใช้ในการบริหารงานภายในศูนย์กระจายสินค้า และนํามาสร้างเป็น
มาตรฐานการตรวจสอบ ทบทวนและเพ่ือให้โครงการประสบความสําเร็จ การดําเนินงานมีความคืบหน้าเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงานกําหนดไว้ และสามารถประหยัดพลังงานท่ีต้องใช้ในกระบวนการผลิต
ได้จริง รวมท้ังนําผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการอนุรักษ์พลังงาน
ของศูนย์กระจายสินค้าอ่ืนๆ ของบริษัทในเครือฯ นอกจากนี้ผลการศึกษาสามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน 
ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองท่ีผ่านมาว่ามีแนวทางใหม่ ๆ นํามาประยุกต์และแก้ไขปัญหา พร้อมท้ัง
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับโครงการอนุรักษ์พลังงาน หรือมีปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหาต่อโครงการโดยรวม เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขได้ตรงจุดและการนํานโยบายมาปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใน
ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปใน
อนาคต 

กระบวนการจัดสินค้าเพ่ือท่ีจะนําไปส่งยังร้านสาขา จะใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีเป็นจํานวนมากซ่ึงดู
จากตารางเปรียบเทียบต้ังแต่ปี 2548-2551 เปรียบเทียบจากจํานวนชิ้น จะเห็นว่าต้ังแต่ปี 2548-2551 มีการ
ใช้ไฟฟ้าสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องเพราะ มียอดการสั่งสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน เปรียบเทียบปี 2548 กับ ปี2549 จากจํานวน
ชิ้น 155 ชิ้น/หน่วย กับจํานวนชิ้น 190 ชิ้น/หน่วย ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน จํานวนชิ้นเพ่ิมมาก
ข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนแต่จํานวนค่าไฟฟ้า ต่อหน่วยในแต่ละปีเพ่ิมข้ึนไม่มากเพราะ มีการ
จัดทําโครงการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วยและโครงการก็ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงรวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวรการผลิต ให้สอดคล้องกับระบบการทํางานท่ีรวดเร็วข้ึน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจในการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการว่าปัจจัยใดท่ีส่งผล ต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในศูนย์
กระจายสินค้า ท่ีได้ดําเนินโครงการ 9โครงการ โดยโครงการได้นําเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องของการอนรักษ์
พลังงานและมุ่งเน้นเป้าหมายคือ ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงกําลังจะขยายท่ัวทุก
ภาคในอนาคตอันใกล้นี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญ
ของโครงการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงาน จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญ
ของโครงการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้านปัจจัยการรับรู่สาระสําคัญ
ของโครงการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงานท่ีมีระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน
แตกต่างกัน 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีการดําเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการท่ีมีต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานใน
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ศูนย์กระจายสินค้า โดยใช้ตัวแบบปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป็นแนวทางในการดําเนินการศึกษา ประชากรท่ี
ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้คือ พนักงานผู้ร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานท่ีปฏิบัติงานในศูนย์กระจาย
สินค้า อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดับ จํานวนท้ังสิ้น 250 คน 
ใช้วิธีการคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 223คน และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการสูญเสียของแบบสอบถามและความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจึงทําการเก็บตัวอย่าง
สํารองเพ่ิมอีกร้อยละ 13 ในการทําการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ขนาดตัวอย่างจํานวน 250 ตัวอย่างสําหรับวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability 
Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามท่ี
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามระดับความรู้การอนุรักษ์พลังงาน 
ส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญของโครงการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนท่ี 
4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายนอก ส่วนท่ี 5เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
การดําเนินงาน ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สําหรับการวิเคราะห์สถิติใช้ค่าสถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing Statistics) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ One-way ANOVA 
 
สรุป 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี มีการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นพนักงานใน
หน่วยงานจัดสินค้า ซ่ึงมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 บาท ถึง 20,000 บาท และมีอายุการทํางาน
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4ปี ถึง 5ปี สําหรับความคิดเห็นต่อปัจจัยสําคัญในการดําเนินโครงการและระดับความรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการท่ีมีต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ผู้ร่วมโครงการให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการดําเนินงานมีความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน มากท่ีสุด ตามด้วย ปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ และ
ปัจจัยด้านปัจจัยภายนอก ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์
พลังงานประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยสําคัญ คือ 1) ปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ 2) ปัจจัยภายนอก 
และ 3) ปัจจัยด้านการดําเนินงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการ พบว่า ผู้
ร่วมโครงการจะให้ความสําคัญต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานใน
ภาพรวมในระดับสาระสําคัญมาก เม่ือ พิจารณาเป็นรายปัจจัยจะเห็นได้ว่า ผู้ร่วมโครงการให้ความสําคัญต่อ
ปัจจัยด้านการดําเนินงานมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจาก ผู้ร่วมโครงการมีความเห็นว่าปัจจัยด้านการดําเนินงาน 
เป็นปัจจัยโดยงตรงท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงานเพราะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับปัจจัยความสําคัญต่อความสําเร็จด้านอ่ืนๆ คือ ด้านปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญของ
โครงการ และด้านปัจจัยภายนอกตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับตัวแบบทางความคิดในการบริหารโครงการและ
การพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโครงการ คือ ตัวแบบสิบสองปัจจัยแห่ง



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 583 
 

ความสําเร็จ เช่น ปัจจัยการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโครงการเข้าภารกิจชัดเจน การจัดการ
ความขัดแย้ง การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณ และการบริหารสัญญา การกําหนดระบบสื่อสารและรายงาน 
เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลสําเร็จในการบริหารโครงการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยภายนอก 
ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบทฤษฎีของแวนปีเตอร์และแวนฮอร์น คือ ศึกษากระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยให้
ความสําคัญของ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติ (Performance) คือ ปัจจัยภายนอก เช่น เม่ือผู้นําได้รับนโยบาย
จากผู้บริหารระดับสูงมาแล้ว ต้องนํามาสื่อสารให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบและนําไปปฏิบัติจึงจะส่งผลให้
ประสบความสําเร็จ เป็นต้น 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน จากผลการศึกษา ผู้ร่วมโครงการท่ีมีระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
พลังงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยสําคัญ ท้ัง 3 ปัจจัย คือด้านปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ 
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการท่ีมีต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
อนุรักษ์พลังงานในศูนย์กระจายสินค้า อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการท่ีมีปัจจัยต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน  
เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการในแต่ละปัจจัยต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

ซ่ึงจากผลการศึกษา สามารถอภิปรายในแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้  
1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ ผู้ร่วมโครงการให้ความสําคัญ

ต่อปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของโครงการมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผู้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นปัจจัยโดยตรงท่ีส่งผลท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
เพราะวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงท่ีจะทําให้ผู้ร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการดําเนินงาน 
เช่น  การบริหารทรัพยากรของโครงการให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการจะเป็นตัวกําหนด
กิจกรรมหรืองานด้านอ่ืนๆ ท่ีตามมา ได้แก่ด้านกลยุทธ์หรือแนวทางการดําเนินงาน ด้านแบบแผนหรือ
ข้อกําหนดท่ีเป็นบรรทัดฐานของโครงการ และด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการท่ีจําเป็น ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้อง
กับ คํากล่าวของ รัตนา  สายคณิต (2550) กล่าวว่า ลักษณะสําคัญของโครงการ คือ 1. มีการกําหนด
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการอย่างชัดเจน โดยปกติจะระบุไว้ในรูปของต้นทุน กําหนดเวลา และ
ผลงานท่ีต้องการ เช่นสร้างอาคารสูง 8 ชั้นให้สําเร็จภายใน 20 เดือนภายในวงเงินงบประมาณ 240 ล้านบาท 
เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ คือ บริหารการใช้ทรัพยากรของโครงการให้บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ตรงตามเวลาท่ีกําหนด ภายในวงเงินงบประมาณ และได้ผลงานตามท่ีต้องการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ โครงการสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด ใช้งบประมาณตามท่ี
กําหนด และ ผลงานตรงตามท่ีระบุไว้  

2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านปัจจัยภายนอก ผู้ร่วมโครงการให้ระดับความสําคัญ ต่อปัจจัยด้าน
การเงินมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผู้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านการเงิน หรืองบประมาณเป็น
ปัจจัยโดยตรงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะเงินหรือ งบประมาณถือเป็นทรัพยากร
ท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีใช้ในการให้ได้มาในทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น เครื่องจักร บุคลากร การปฏิบัติงาน
เป็นต้น และในการบริหารโครงการต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นการประมาณต้นทุนเพ่ือจัดทําโครงการไม่ว่าจะ
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เป็น ต้นทุนทางตรง ต้นทุนประจํา และต้นทุนท่ัวไป ได้แก่ ต้นทุนแรง ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนในการจ้างท่ีปรึกษา
โครงการ ต้นทุนในการจ้างผู้บริหารโครงการ ต้นทุนค่าเช่าสถานท่ีต้ังโครงการ ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
ของโครงการ และต้นทุนท่ัวไปในการบริหารและจัดการ เช่น ค่าภาษี ค่าดอกเบ้ียในการจัดหาเงินทุนมาดําเนิน
โครงการ ค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีและกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการทําข้อเสนอโครงการ ดังนั้นงบประมาณท่ีได้รับ
เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจึงมีความสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ รัตนา สายคณิต (2550) 
กล่าวว่า การจัดทํางบประมาณมีความสําคัญมิใช่เพียงการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การ และการ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเท่านั้นแต่ยังใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงาน
อีกด้วย โดยผู้บริหารโครงการจะต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับ 
หากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างไปจากค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ จะต้องมีการศึกษาว่าเกิดจากสาเหตุใด 
และจะต้องทําอย่างไรหรือแก้ปัญหาอย่างไร เพ่ือขจัดหรือลดผลกระทบท่ีไม่พึงปรารถนาต่อองค์กรหลัก หรือ
ต่อการดําเนินโครงการ  

3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจัยด้านการดําเนินงาน ผู้ร่วมโครงการให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการ
จัดการความขัดแย้งและด้านการประกันสุขภาพงาน มากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากผู้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า 
การจัดการความขัดแย้ง และการประกันคุณภาพของงาน เป็นปัจจัยโดยตรงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพราะในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ หากมีความขัดแย้ง จะทําให้งาน
เกิดความล่าช้าและจัดการได้ยากแต่ถ้าได้มีการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งบางอย่าง
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการได้ เช่น เกิดความคิดใหม่ๆ ท่ีดีกว่าเดิม ทําให้ปัญหาท่ีมีมาแต่เดิมอยู่ปรากฏข้ึน 
และจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ ส่วนการประกันคุณภาพงานนั้น หากโครงการท่ีดําเนินโครงการแล้วไม่มีการ
ประกันคุณภาพงาน จะทําให้โครงการอ่ืนๆได้รับการอนุมัติได้ยากข้ึน จึงต้องให้ความสําคัญต่อการจัดการความ
ขัดแย้ง และต้องมีการประกันคุณภาพงาน หรือมีมาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดว่าโครงการมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 

เม่ือเปรียบเทียบกับปัจจัยความสําคัญต่อความสําเร็จด้านอ่ืนๆ คือด้านการวางแผนการควบคุมการ
รายงาน ด้านการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการจัดองค์กรโครงการ ด้านการแสดง
บทบาทผู้นํา และด้านการบริหารสัญญาตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับคํากล่าว รัตนา สายคณิต (2550) กล่าวว่า 
ในการดําเนินโครงการจะต้องมีความขัดแย้งเกิดข้ึนเสมอ ผู้บริหารโครงการจะต้องหาเทคนิคหรือวิธีการในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง เพราะถ้าผู้บริหารโครงการไม่สนใจแก้ปัญหาความขัดแย้ง (ท่ีไม่เอ้ืออํานวยหรือเป็นผลดี
ต่อโครงการ) การดําเนินโครงการอาจจะประสบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ซ่ึงอาจทําให้ไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

ความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการท่ีมีต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยจําแนกตาม 
เพศ อายุ หน่วยงาน ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอายุการทํางาน ต่างกัน พบว่า การศึกษาครั้งนี้ 
การให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัย ไม่แตกต่างกันอย่าง อาจเป็นเพราะศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กรท่ีมีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ร่วมมือกันรณรงค์ให้ความสําคัญต่อปัญหาโลกร้อน การเชิญชวนและร่วมมือกันประหยัดพลังงาน ได้รับการ
เผยแพร่และปลูกจิตสํานึกในการรับรู้ผ่านสื่อภายในองค์กรท่ีหลากหลาย นอกจากนี้การฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง จัดข้ึนส่วนใหญ่มีหัวข้อเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การใช้อย่างถูกวิธี 
การประหยัดพลังงาน การดูแลรักษา และตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
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ไฟฟ้าของผู้บริหารและพนักงาน ท่ีร่วมมือกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขณะท่ีองค์ประกอบของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการเก่ียวกับ อายุ หน่วยงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยต่อความสําเร็จในโครงการอนุรักษ์พลังงานบางปัจจัยแตกต่างกันคือ ผู้ร่วมโครงการท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการในภาพรวมแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากเม่ือ
บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีประสบการณ์เพ่ิม และตระหนักใน การรับรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก จึงใส่ใจใน
เรื่องนี้มากข้ึน ผู้ท่ีมีอายุมากกว่าจะมีพฤติกรรมการประหยัดมากกว่าอีกท้ังต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อ่ืนท่ีมีอายุน้อยกว่าจึงเป็นปัจจัยกําหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการตัดสินใจด้วย 

ผู้ร่วมโครงการท่ีอยู่หน่วยงานต่างกัน ให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการรับรู้สาระสําคัญของโครงการใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เช่นผู้บริหารระดับสูงจะให้ความคิดเห็นต่อปัจจัยแตกต่างกับหน่วยงานจัดส่งและ
หน่วยงานควบคุมคุณภาพในด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเนื่องมาจากการทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกันเพราะ กิจกรรมเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในโครงการแตกต่าง
กันออกไปและปัจจัยด้านการดําเนินงานในภาพรวมก็ให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก ผู้ร่วม
โครงการมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านการดําเนินงาน เป็นปัจจัยโดยตรงท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในโครงการ
อนุรักษ์พลังงานเพราะเป็นกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิมนางค์ คลังกูล 
(2548) ศึกษาผลการดําเนินงานกระบวนการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการรุ่งอรุณสังกัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ ตามความคิดเห็น
โดยรวมของนักเรียนครู และสมาชิกชุมชน พบว่า ประสิทธิผลกระบวนการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สัมฤทธิ์ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสัมฤทธิผลโครงการ
โครงการรุ่งอรุนเก่ียวกับพฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พบว่าโรงเรียนต้นแบบมีผลการดําเนินงาน
กระบวนการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สูงกว่าโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่งอรุณ  

ระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน ของผู้ร่วมโครงการกับความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อความสําเร็จใน
โรงการอนุรักษ์พลังงาน จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ร่วมโครงการท่ีมีระดับความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์พลังงานต่างกัน มีความเห็นต่อปัจจัยต่อความสําเร็จของโครงการอนุรักษ์พลังงานท้ัง 3 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยการรับรู้สาระสําคัญของโครงการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงาน ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้ 
อาจเนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงาน และมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานก่อนเข้า
ปฏิบัติงาน เรื่องดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมและองค์ประกอบสภาพแวดล้อมของศูนย์
กระจายสินค้า โดยเฉพาะการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบถึงนโยบายบริษัทฯ และมาตรการ
ต่างๆ รวมถึงการให้พนักงานได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของ
แต่ละหน่วยงานจนเกิดผลสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของบริษัท ฯ โดยเฉพาะ
ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ได้ให้พนักงานทุกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการทําโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึง
ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวเกิดจากการกําหนดมาตรการและวิธีการให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องในศูนย์กระจายสินค้ารับรู้ เรียนรู้
และร่วมมือร่วมใจกันประหยัดพลังงาน อย่างไรก็ตามเม่ือวิเคราะห์ระดับความรู้ ความเข้าใจในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเป็นรายข้อพบว่าความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน อยู่ในระดับมากและพนักงานผู้เข้าร่วม
โครงการก็ให้ความสําคัญต่อปัจจัยต่อความสําเร็จในโครงการ ท้ัง 3 ปัจจัยในภาพรวมสําคัญมาก ประกอบด้วย 
ปัจจัยการรับรู่สาระสําคัญของโครงการ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านการดําเนินงาน ซ่ึงท้ัง 3 ปัจจัยดังกล่าว
เป็นปัจจัยท่ีมีระดับและลําดับความสําคัญ แตกต่างกันดังกล่าวมาแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 586 
 

คาดการณ์ไกล (2549) ศึกษาวิจัยเรื่องเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น แนวทางการวิจัยจะศึกษา
วิธีการดําเนินกิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม รวมถึงสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น  ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น เป็นการดําเนิน
กิจกรรมไคเซ็น ท่ีช่วยให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ และขยายขอบเขตการทําไคเซ็นจากหน่วยงาน สู่หน่วยงานจากแผนกสู่แผนก และจากฝ่ายสู่ฝ่าย จนท่ัว
ท้ังโรงงาน จากการศึกษาผลการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พบกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 33 กิจกรรม สามารถ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,187,274.54 kWh คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 3,513,139.07 บาท และจากการ
สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็น พบว่าพนักงานมีทัศนคติ
เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็นอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 75.15 จากคะแนนเต็ม 100 และมี
พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธี ไคเซ็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 50.51 จากคะแนนเต็ม 72 โดย
พบว่าทัศนคติเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีไคเซ็นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยวิธี
ไคเซ็น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพร่วมผู้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อ
ความสําเร็จในโรงการอนุรักษ์พลังงานอยู่ในระดับมากโดยองค์ประกอบเก่ียวกับ เพศ อายุ หน่วยงาน ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางาน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันและมีบาง
ประเด็นท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงบอกแนวโน้มในการปลุกจิตสํานึกความตระหนักและความร่วมมือของผู้ร่วมโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ดี เนื่องจากการประหยัดพลังงานมีส่วนเก่ียวข้องกับทุกระดับ ดังนั้นศูนย์กระจาย
สินค้าจึงควรกําหนดนโยบายในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่  

1) กําหนดกรอบการบริหารจัดการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยกลไกทางเทคนิค(Technical 
Machinery)โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นท่ีปรึกษา หรือสร้างทีมงานร่วมวิเคราะห์ระบบในภาพรวม จากนั้น
กําหนดทางเลือกและกําหนดแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการรายปีและกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ซ่ึงข้ันตอนนี้ควรได้รับการตอบสนองท่ีดีจากผู้บริหารระดับสูง การดําเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งข้ึน เช่น มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือนํามาใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานของศูนย์
กระจายสินค้าโดยเฉพาะมีแผนพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อาทิ อาคารสถานท่ี เครื่องจักร 
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับกลไกทางเทคนิคท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  

2) การกําหนดแผนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมโครงการทุกระดับในศูนย์กระจายสินค้า ซ่ึงได้แก่ 
การปลุกจิตสํานึก ให้ตระหนักรู้ผลท่ีจะเกิดเม่ือปฏิบัติและไม่ปฏิบัติและการใช้มาตรการจูงใจให้เกิดความ
ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนในวาระต่างๆ มีการกํากับดูแล และ
ประเมินผลโดยคณะทํางานท่ีรับผิดชอบอย่างมีระบบแบบแผน จะทําให้สัมฤทธิผลเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) จัดทํานโยบายหลักท้ังระยะสั้นและระยะยาวและมีแผนปฏิบัติการประจําปีในเรื่องการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  
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2) พัฒนาบุคคลกรให้ได้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังท่ีจัดโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างเครือข่ายและแกนนํา 
ตลอดจนผู้ร่วมโครงการให้ได้รับความรู้ความเข้าใจสามารถดําเนินงานตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการการชําระเงินค่าสินค้าและบริการ 
ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
Customer Satisfaction toward Services via Counter Service at 7-Eleven:  
 

วรรณดี  แก้วชูศรี 
Wandee Kaewchusri 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส (2) ศึกษาปัจจัยทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน ด้านกายภาพ
และด้านกระบวนการ ท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์
เซอร์วิส  

โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคือผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํานวน 400 คน ได้จากการ
สุ่มตัวอย่างโดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชําระเงินค่า
สินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยพบว่า เพศ และรายได้มีผลต่อความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วน 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 ลูกค้าท่ีใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสมีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจด้านค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผลิตภัณฑ์ 
รองลงมาคือกายภาพ กระบวนการ สถานท่ี พนักงาน และราคา ตามลําดับ ส่วนระดับความพึงพอใจด้านท่ีมี
ตํ่าท่ีสุดคือการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย 
 
Abstract 

The purposes of this study were to study: (1) the demographic factors affecting 
consumers satisfaction paying via Counter Service (2) The Marketing factor in terms of 
product, price, place, public relations and promotion, people, physical, and processes that 
most affect consumer satisfaction toward service for bill payment via Counter Service. 

Data was collected using a questionnaire for statistical analysis in term of percentage, 
mean, standard deviation. Analysis of the difference between the mean of the sample used  
t-test and one-way analysis of variance (One Way ANOVA). 

The research showed that the demographic characteristics affected the satisfaction of 
consumers paying for Counter Service. In the case study it was found that sex and revenue 
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were not significant as concerns satisfaction. While age, status, level of education and 
occupation affected satisfaction at a statistically significant level of 0.05 Customers of 
Counter Service were found to have a medium rate of satisfaction with the highest mean 
score was product, followed by physical, processes, place, people and price respectively, 
while the lowest public relations and sales promotions. 
 
บทนํา 

ปัจจุบันนี้ในสังคมไทยใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการเร่งรีบ เวลาจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตจะเห็น
ได้ว่าธุรกิจการให้บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีทางเลือกและส่งผลให้ผู้บริโภค
ไม่ต้องสูญเสียเวลาในการชําระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนในธุรกิจการ
ให้บริการรับชําระกันมากข้ึนและทําการขยายจุดให้บริการเพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปี ตามตารางจํานวนจุดให้บริการ 
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นผู้นําในส่วนแบ่งการตลาดในการมีจํานวนจุดให้บริการท่ีมากเป็นอันดับ
หนึ่งและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

จากภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกวัน ทางบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด จึงมีการวางแผนกล
ยุทธ์ท่ีเข้าถึงลูกค้าและให้ความสําคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าในการเพ่ิมความพึงพอใจและหาจุดบกพร่องใน
การใช้บริการจากจุดให้บริการ จากข้อมูลการใช้บริการพบว่าผู้บริโภคมาใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการ 
ณ จุดให้บริการท่ีเป็นร้านเซเว่นอีเฟเว่นมากกว่าจุดให้บริการร้านแฟรนไชส์ จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อัตรา
เฉลี่ยอยู่ท่ี1,623 รายการต่อสาขา และร้านแฟรนไชส์อยู่ท่ี 410 รายการต่อสาขา จาประเด็นนี้ทําให้ผู้วิจัยสนใจ
ว่าเพราะสาเหตุใดหรือปัจจัยความพึงพอใจอย่างไรท่ีผู้บริโภคเลือกท่ีจะมาใช้ชําระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น จึงได้เลือกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดรับชําระสูงสุด 30 อันดับจากท่ัวประเทศในการคัดเลือก
ในการเป็นตัวแทนประชากรท้ังหมดในการศึกษางานวิจัยดังกล่าว จากข้อมูลพบว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอยู่
กระจายตามจังหวัดต่าง ๆ จึงยากในการเก็บข้อมูล ท้ังนี้ผู้วิจัยพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ท่ีมียอดรับชําระติดอยู่ใน 30 อันดับมากท่ีสุด ดังนั้นจึงได้เลือกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดสมุทรปราการท่ีมี
ยอดรับชําระสูงมาเป็นตัวแทนประชากรในกรณีศึกษางานวิจัยครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลถึงยอดรับชําระท้ังหมดของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด พบว่าสัดส่วนในการ
ชําระแต่ละกลุ่มธุรกิจบริการพบว่าผู้บริโภคมาชําระเงินค่าสินค้าและบริการในกลุ่ม Non-Bank มากท่ีสุด 
จํานวน 36.41% ตามด้วยกลุ่ม Utilities จํานวน 30.86% กลุ่ม Telecommunication จํานวน 14.60% 
กลุ่ม Bank 12.26% และกลุ่มอ่ืน ๆ 5.87% โดยพบว่าการใช้บริการ ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดรับชําระ
สูงสุดในจังหวัดสมุทรปราการ มีบักษณะการรับชําระเงินค่าสินค้าและบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากจํานวนจุดให้บริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนทุกปีรวมถึงสภาวะการแข่งขันในธุรกิจการให้บริการรับชําระค่า
สินค้าและบริการท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคจึ้งเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะรักษาลูกค้า
ให้คงอยู่กับองค์กรและเพ่ิมกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีได้รับความพึงพอใจจากการมาใช้บริการรับชําระบริการ
ซ่ึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทท่ีจะต้องให้ความสําคัญ และเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรในการรักษาฐานลูกค้าเดิม
และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ เพ่ือให้องค์กรนําไปปรับปรุงพัฒนาจุดให้บริการ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและครอง
ความเป็นผู้นําในธุรกิจรับชําระค่าสินค้าและบริการและยังไม่มีการศึกษาข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบในเรื่องดังกล่าว 
ท้ังนี้ผลท่ีได้จากงานวิจัยเพ่ือให้องค์กรได้พัฒนารูปแบบการและพัฒนาระบบการให้บริการขยายเพ่ือให้
ครอบคลุมทักพ้ืนท่ี 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชําระเงินค่าสินค้า

และบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดรับชําระสูงสุด ในจังหวัด
สมุทรปราการ  

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาสินค้า ด้านสถานท่ี ด้านการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขาย ด้านพนักงาน ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ
ชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดรับชําระสูงสุด ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคใน
การชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ียอดชําระสูงสุด ใน
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2553 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกําหนดโดยการใช้สูตรกําหนดตัวอย่างท่ีระดับความเชื่อ
มัน 95%โดยกําหนดค่าความผิดพลาดได้ไม่เกิน 5%โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลกระทําโดยผู้วิจัยเองและ
ผู้ช่วยวิจัยรวบรวมข้อมูลจํานวน 2 คน โดยการแจกแบบสอบถามซ่ึงก่อนแจกแบบสอบถามต้องทําการซักซ้อม
ความเข้าใจในแบบสอบถามและเทคนิคต่าง ๆ ในการให้คําอธิบายลูกค้า จะเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน
มกราคม ปี 2554 สําหรับแบบสอบถาม 400 ชุด เม่ือเก็บรวบรวมเสร็จผู้วิจัยจะนํามาตรวจสอบความถูกต้อง
หลังจากนั้นจะทําการลงรหัส แล้วประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกประชากรท่ีศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดขายชําระสูงสุด ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจํานวน 302,229 คน 
จากจํานวน 12 สาขา ในจังหวัดสมุทรปราการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด. 2553) 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารท่ีเข้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมี
ยอดรับชําระสูงสุด จังหวัดสมุทรปราการ โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรการกําหนดตัวอย่างของ ทาโร่ 
ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน สําหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสาขาท่ีมียอดรับชําระสูงสุด ในจังหวัดสมุทรปราการ จาก
ร้านท้ังหมด 214 สาขา (บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจํากัด. 2553) 

เครื่องมือท่ีใช้สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing Statistics) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติทดสอบ One-way ANOVA 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการของ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ีมียอดชําระสูงสุดในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวนผู้บริโภค
ท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด400 คน ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค พบว่า สรุปผลการค้นคว้าอิสระได้ดัง
ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1: จํานวน ร้อยละ ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
 

ลักษณะท่ัวไป จํานวน 
(400 คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 149 37.30 
หญิง  251 62.80 

อายุ   
ตํ่ากว่า 15 ปี 5 1.30 
15-30 ปี  156 39.00 
31-45 ปี 186 46.50 
46-59 ปี 46 11.50 
60 ปีข้ึนไป 7 1.80 

สถานภาพ   
โสด  199 49.80 
สมรส  182 45.50 
หย่าร้าง 8 2.00 
แยกกันอยู่ 8 2.00 
หม้าย 3 0.80 

ระดับการศึกษา   
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 61 15.30 
อนุปริญญา/ปวส. 88 22.00 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 244 56.00 
ปริญญาโท/สูงกว่า 27 6.80 

อาชีพ   
พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน 273 68.30 
กิจการส่วนตัว 39 9.80 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 4.00 
ข้าราชการ 13 3.30 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 39 9.80 
นักเรียน/นักศึกษา 20 5.00 
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ตารางท่ี 1: จํานวน ร้อยละ ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค (ต่อ) 
 

ลักษณะท่ัวไป 
จํานวน 

(400 คน) 
ร้อยละ 

รายได้   
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 69 17.3 
10,001-20,000 บาท  186 46.5 
20,001-30,000 บาท 86 21.5 
30,001-40,000 บาท 36 9.0 
40,001-50,000 บาท 16 4.0 
สูงกว่า 50,000 บาท 7 1.8 

 
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส จําแนกตามค่าสินค้าและประเภทของบริการ พบว่า

ผู้บริโภคชําระเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ํา,ค่าไฟ) จํานวน 227 คน (ร้อยละ 26.30) รองลงมาคือค่า
โทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์บ้าน จํานวน 198 คน (ร้อยละ22.90) และมีการรับชําระจํานวนรายการต่อเดือน 
พบว่า ผู้บริโภคชําระเงินค่าสินค้าและบริการ จํานวน 1-2 บิลต่อเดือน จํานวน 291 คน (ร้อยละ 72.75) 
รองลงมาคือ 3-4 บิลต่อเดือน จํานวน 72 คน (ร้อยละ 18.00) จํานวนบิลท่ีชําระต่อเดือน ประมาณ 1-2 บิล
มากท่ีสุด จํานวน 243 คน (ร้อยละ 60.75) รองลงมา คือ 3-4 บิลต่อเดือน จํานวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะชําระในช่วงเวลาเลิกงาน (17.01-21.00น.) จํานวน 251 คน (ร้อยละ 49.40) รองลงมาคือ
ช่วงเวลาทํางาน (08.31-17.00 น.) จํานวน 119 คน (ร้อยละ 23.40) โดยนิยมไปใช้ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 ของ
เดือน จํานวน 269 คน (ร้อยละ 51.70) รองลงมาคือสัปดาห์ท่ี 4 จํานวน 98 คน (ร้อยละ 19.80) 

ผลการทดสอบสมลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ผลการ
ทดสอบพบว่าลูกค้าท่ีใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดโดยรวม อยู่ใน 
ด้านระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านสถานท่ี ด้านพนักงาน ด้านราคา ตามลําดับ 
และตํ่าท่ีสุดคือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 

เม่ือพิจารณารายปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ด้านอายุ ผู้บริโภคท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี มี
ความพึงพอใจ ในระดับมากซ่ึงมองในเรื่องราคาคุ้มค่ากับการประหยัดเวลาในการเดินทาง ราคาค่าบริการ
สมเหตุสมผล และราคาคุ้มค่ากับความเชื่อม่ันในการบริการ ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 15-30 ปี ช่วงอายุ 31-45 ปี ช่วง
อายุ 46-59 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในระดับกลาง ด้านการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย พบว่า ผู้ท่ีมี
อายุในช่วง 15-30 ปี และ ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจ ในระดับน้อยซ่ึงมองในเรื่องการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ การมีของแถม เช่น แจกน้ําด่ืม ฯลฯ และการชิงโชค ส่วนผู้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 15-30 ปี ช่วงอายุ 31-
45 ปี ช่วงอายุ 46-59 ปี และอายุ 60 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในระดับกลาง ด้านพนักงานพบว่าผู้ท่ีมีอายุตํ่า
กว่า 15 ปี ช่วงอายุ 46-59 ปี และ อายุ 60 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ซ่ึงมองในเรื่องพนักงาน
สามารถตอบข้อซักถามได้และพนักงานมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ส่วนผู้ท่ีมีอายุในช่วง 15-30 ปี ช่วง
อายุ 31-45 ปี มีความพึงพอใจในระดับกลาง ด้านกายภาพ พบว่าผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี มีความพึงพอใจ ใน



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 593 
 

ระดับมากท่ีสุดมองในเรื่องความสะดวกในการเดินภายในร้าน ส่วนผู้ท่ีมีอายุในช่วง 15-30 ปี ช่วงอายุ 31-45 
ปี และช่วงอายุ 46-59 ปี มีความพึงพอใจ ในระดับมาก และอายุ 60ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจ ในระดับกลาง 
และในเรื่องสภาพและบรรยากาศของร้านสาขาผู้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี อายุในช่วง 15-30 ปี ช่วงอายุ 31-45 ปี 
และช่วงอายุ 46-59 ปี มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ส่วนผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไปมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  

ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงมอง
ในเรื่องราคาคุ้มค่ากับการประหยัดเวลาในการเดินทาง ส่วนผู้ท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง แยกกันอยู่และหม้าย มี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย พบว่าผู้ท่ีมีสถานภาพโสด สมรสและ
หย่าร้างมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง ซ่ึงมองในเรื่องการโฆษณาทางโทรทัศน์ มีการสะสมแต้ม เม่ือชําระ 
Smart Purse และการชิงโชค ส่วนผู้ท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู่ และสถานภาพหม้าย มีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

ด้านระดับการศึกษามัธยมศึกษา พบว่า ผู้บริโภคท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
หรือตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือ ปวส. ปริญญาตรี/เทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ซ่ึงมองในการให้บริการท่ีมีความหลากหลาย การให้บริการมีความน่าเชื่อถือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพ 
และมีความม่ันใจในรูปแบบการบริการ ด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย พบว่าระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.หรือตํ่ากว่า อนุปริญญาหรือปวส. ปริญญาตรี/เทียบเท่า มีความพึงพอใจใน
ระดับกลาง ซ่ึงมองในเรื่องการโฆษณาทางโทรทัศน์ ส่วนผู้ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความพึง
พอใจในระดับมาก ด้านพนักงานพบว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่า
อนุปริญญาหรือปวส.ปริญญาตรี/เทียบเท่า และปริญญาโทหรือสูงกว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงมองใน
เรื่องพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ และจํานวนพนักงานท่ีมีเพียงพอกับการให้บริการ ส่วนผู้
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่ามีความพึงพอใจระดับปานกลาง ด้านกายภาพ พบว่าผู้ท่ีมีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือตํ่ากว่าอนุปริญญาหรือ ปวส.ปริญญาตรี/เทียบเท่า และปริญญาโท
หรือสูงกว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงมองในเรื่องสภาพและบรรยากาศของร้านสาขา  

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน กิจการส่วนตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการ และแม่บ้าน/พ่อบ้าน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงมองในเรื่องราคาคุ้มค่ากับการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง ส่วนผู้ท่ีมีอาชีพนักรเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านพนักงาน 
พบว่าพนักงานบริษัท/ร้านเอกชน กิจการส่วนตัวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซ่ึงมองในเรื่องพนักงานมี
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ พนักงานมีกริยาสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และพนักงานสามารถตอบข้อ
ซักถามได้ ส่วนผู้ท่ีมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และแม่บ้าน/พ่อบ้าน และนักเรียน/นักศึกษา มีความพึง
พอใจในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จากข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง400 คน เป็นเพศหญิง 251 
คน เป็นเพศชาย 149 คน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

1) ผลการวิจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ี และด้านกระบวนการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านราคา ด้านการประชาสัมพันธ์และ
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ส่งเสริมการขาย ด้านพนักงานและด้านกายภาพแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญสม รัศมีโชติ 
(2552) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการบริการของบริษัทฟาร์อีสท์ป่ันทออุตสาหกรรม จํากัด 
พบว่า ลูกค้าท่ีมี อายุ ต่างกันมีความพึงพอใจในการบริการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานขาย ด้าน
ภาพลักษณ์ และด้านการบริการของบริษัท ไม่แตกต่างกัน แต่มีความพึงพอใจในการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา และด้านภาพลักษณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ลูกค้าท่ีมีประสบการณ์การทํางาน
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการด้านพนักงานขาย และด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 และลูกค้าท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันและ ตําแหน่งงานต่างกันมี ความพึงพอใจในการบริการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงานขาย ด้านภาพลักษณ์ และด้านการบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 จะเห็นได้ว่า อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพของลูกค้าจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้า เนื่องจากใน
แต่ละกลุ่มอายุจะมองภาพลักษณ์ของสินค้าตามวัยและประสบการณ์ของตนเองทําให้มีการตีความภาพลักษณ์
ท่ีแตกต่างกัน เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพ ลูกค้าท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีแตกต่างกันก็ย่อมจะพิจารณาสินค้าหรือ
บริการตามสถานะอาชีพของตนเอง 

2) ผลการวิจัยด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้าน
สถานท่ี และด้านกระบวนการไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขาย ด้านพนักงานและด้านกายภาพ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์  นิมิตโภคานันท์ (2547) 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบทบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน): กรณีศึกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ระดับการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแตกต่างกัน และผู้ใช้บริการต้องการให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมากทุกด้าน 

3) ผลการวิจัยด้านอาชีพ และรายได้พบว่า ผู้ใช้บริการท่ีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านสถานท่ี ด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
ต่างจากงานวิจัยของเฉลิมขวัญ  ชูป้ัน (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการท่ีมีต่อการบริหารจัดการร้านสะดวกซ้ือในสถานีบริการน้ํามันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่าผู้มาใช้บริการท่ีมีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีปัญหาเรื่องรอคิวนานบ้างในช่วงบางเวลาทีเร่งด่วน 
เช่น ช่วงต้นเดือน ดังนั้นควรเพ่ิมเติมในด้านพนักงานควรมีความรู้และความเต็มใจให้บริการในช่วงต้นเดือน 

2. กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอความคิดเห็นอยากให้เคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชําระ Online ข้อมูลถึงผู้ว่าจ้าง
และตัดยอดการชําระให้ลูกค้าทันที ควรจะมีดารเชื่อต่อและตัดยอดให้ลูกค้าทันทีเปรียบเสมือนชําระผ่านผู้
ว่าจ้างโดยตรง 

3. กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะในเรื่องจัดโปรโมชั่นหรือการชิงโชค เพ่ือเป็นแรงจูงใจมาให้ลูกค้ามาใช้
บริการเพ่ิมมากข้ึนควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางด้านสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยาสาร หรือ
หนังสือพิมพ์ให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการตอกย้ําและสร้าง Brand Royaltyให้กับผู้บริโภค 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ 
ร้านสะดวกซื้อจิฟฟ่ีในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ในจังหวัดสระบุรี 
Service marketing Mix Influencing Buying Behavior Customer of  
Jiffy Convenience store, PTT gas station Saraburi Province 
 

แววดาว  แก้วศรีบุตร 
Waeodao  Kaeosribut 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการร้าน
สะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานนีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้านจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 2) เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการร้านจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดสระบุรี จากปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี มากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์รองลงมาคือ 
ด้านราคา ตามด้วย ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
บุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาด  ตามลําดับ 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี พบว่า ลูกค้าท่ีมี
ความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการมากจะให้ความสําคัญกับส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันกับลูกค้าท่ีมีความ
ถีในการซ้ือสินค้าไม่บ่อย ส่วนลูกค้าท่ีมีความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการไม่บ่อยครั้งนัก จะให้ความสําคัญกับ
เรื่องสินค้าท่ีแปลกใหม่ ทันสมัย การตกแต่งร้านต้องน่าสนใจ และจดจําง่ายเพ่ือดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการ 
รวมถึง พนักงานขายจะต้องส่งมอบสินค้าให้ครบตามจํานวนท่ีซ้ือ แต่สิ่งท่ีให้ความสําคัญใกล้เคียงกัน คือ มี
รายการส่งเสริมการขายท่ีดี ท้ังโฆษณา ลด แลก แจก แถม หรือชิงโชค พนักงานควรแต่งกายให้เรียบร้อยและ
ต้องมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ผลการวิเคราห์พบว่า หากต้องการดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ ๆ หรือกลุ่มลูกค้าขาจร ควรเสริมในส่วนของสินค้าท่ีแปลกใหม่ และ การตกแต่งร้านให้ดึงดูดความ
สนใจ 
 คําสําคัญ: พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการ, ร้านสะดวกซ้ือ 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study service marketing mix influencing 
customers buying behavior at Jiffy, PTT gas station, Saraburi Province. 2) To study customers 
buying behavior at Jiffy convenience store,PTT gas station, Saraburi Province from service 
marketing mix. 
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The result of thisstudy were found that : The most influencing marketing mix towards 
customers buying behavior at Jiffy convenience store, PTT gas station, Saraburi province 
were Product and Price respectively. Following by Physical establishment and presentation, 
place, Process and promotion respectively were marketing mix influencing customers buying 
behavior at Jiffy, PTT gas station, Saraburu province. 

Considering buying behavior at Jiffy convenience store, PTT gas station, Saraburi 
province, it was found that customers who bought product and service at Jiffy frequently 
and whose who bought product andservicear convenience store Jiffy rarely had different 
emphasis on marketing mix. Those who bought product, interesting shop decoration in order 
to attract customers using service at Jiffy, besides employees need to deliver completely 
products according to order number. In the same way, those who bought products and 
service at Jiffy also gave precedence to nice sale promotion including advertising, discount, 
exchange, distribution or competing for the lucky draw. Moreover, employees should dress 
properly and should have modern equipment to facilitate customer service. Results from 
data analysis reflected that Jiffy wanted to attract new customer target group or general 
customers, it should add new products and decorate to attract customers.  
 Keywords: Customers Buying Behavior, Convenience Store 
 
บทนํา 

จากการดําเนินชีวิตในทุกวันนี้ท่ีเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ส่งผลให้พฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงในการซ้ือสินค้าท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ในห้างสรรพสินค้า แต่ทุกวันนี้กลับไม่มีเวลามากพอท่ีจะไปซ้ือสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าเพราะจะต้องใช้เวลาใน
การเดินทางอีกท้ังยังต้องเสียเวลาในการหาท่ีจอดรถดังนั้นร้านสะดวกซ้ือท่ีอยู่ใกล้เคียงและมีท่ีจอดรถ
กว้างขวางจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปดังข้างต้น ประกอบกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันประสบกับปัญหาราคา
ต้นทุนน้ํามันท่ีสูงข้ึน อีกท้ังยังถูกควบคุมราคาขายน้ํามันจากทางรัฐบาล ทําให้ราคาน้ํามันในสถานีบริการน้ํามัน
แต่ละแห่งมีราคาในตลาดไม่แตกต่างกันมากนัก สถานีน้ํามันบริการต่าง ๆ จึงต้องใช้กลยุทธ์อ่ืน ๆ เข้ามาดึงดูด
ความสนใจจากผู้บริโภคมาใช้บริการในสถานีบริการน้ํามันของตนให้ได้มากท่ีสุด 

ดังนั้นเพ่ือให้สถานีบริการน้ํามันสามารถสร้างยอดขายให้ได้มากกว่าคู่แข่งผู้ประกอบการสถานีบริการ
น้ํามันจึงแข่งขันการเสนอบริการรูปแบบมลใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเติมน้ํามันภายในสถานีบริการ
น้ํามัน บริการหนึ่งท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับสถานีบริการน้ํามันก็คือ 
“ร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ํา” เนื่องจากมีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสามารถจอดรถได้สะดวก ทําให้ลูกค้า
สามารถใช้เวลาเพียงน้อยนิดในการซ้ือสินค้า จากแนวโน้มท่ีเกิดข้ึนนี้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ํามันจึง
เล็งเห็นถึงช่องทางในการเพ่ิมรายได้ให้กับธุรกิจสถานีบริการน้ํามันในส่วนของการให้บริการร้านสะดวกซ้ือ 
ก่อให้เกิดแนวความคิดในการปรับปรุงการให้บริการและรูปแบบของร้าน เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายสินค้า
ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับ โดยในส่วนของการจัดการบริหารร้านสะดวกซ้ือนั้น
ผู้ประกอบการบางรายได้จัดทําการบริหารเอง เช่น ป๊ัม ปตท. ท่ีมีร้านจิ๊ฟฟ่ี เชลล์ท่ีมีร้านซีเล็ค และคาลเท๊คท่ีมี
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ร้านสตาร์มาร์ทบางรายก็ได้เปิดให้ผู้ท่ีมีความรู้ความชํานาญในธุรกิจค้าปลีกมาเปิดให้บริการร้านสะดวกซ้ือแทน 
เช่น เอสโซ่ท่ีมีโลตัส เอ็กซ์เพรส จากการแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในการปรับปรุงการให้บริการในส่วนของร้านสะดวก
ซ้ือ ทําให้ผู้ประกอบการน้ํามันส่วนใหญ่และผู้ประกอบการธุรกิจหันมาสนใจในการปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
ร้านสะดวกซ้ือเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่วนแบ่งของลูกค้าท่ีมากท่ีสุด แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นผู้ประกอบการยังขาดข้อมูลในส่วน
ของพฤติกรรมของผู้บริโภคและบริการอ่ืน ๆ ท่ีลูกค้าสนใจเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการ
น้ํามัน 

บริษัท ปตท.จํากัด(มหาขน) เป็นผู้ดําเนินธุรกิจการขายและการตลาดน้ํามันสําหรับยานยนต์เป็นหลัก 
อีกท้ังธุรกิจร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีโดย ปตท. เป็นผู้ดําเนินการและบริหารเองท้ังในส่วนของสถานีบริการน้ํามัน
และร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี ซ่ึงก่อนหน้านี้ทาง ปตท. ได้เข้ามาควบรวมจากป๊ัมจิฟฟ่ี และร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีมา
จากบริษัทคอนโดทาง ปตท. จึงดําเนินการในส่วนของร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีเอง ทําให้ค้องการทราบถึงปัจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี 
สาเหตุท่ีผู้ทําการวิจัยเลือกทําการวิจัยร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในจังหวัดสระบุรี นั้น 
เพราะเป็นเส้นทางขาออกจากรุงเทพฯ ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงหน้าจะมีศักยภาพด้านยอดขายเป็น
อย่างดี  

ร้านสะดวกซ้ือ “จิฟฟ่ี” เป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีต้ังอยู่ในสถานีบริการน้ํามันปตท. เป็นสัญลักษณ์แทนความ
มุ่งม่ันท่ีจะมอบสินค้าและบริการท่ีดีเลิศสําหรับลูกค้า นําเสนอบริการท่ีดีในสถานท่ีโอ่อ่าทันสมัยเลือกสรรสินค้า
ท่ีมีคุณภาพ จําหน่ายในราคามาตรฐาน ร้านสะดวกขนาดใหญ่จิฟฟ่ี ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทยท้ังในด้านของพ้ืนท่ีและความหลากหลายของผลิคภัณฑ์ สิ่งนี้เอง ทําให้จิฟฟ่ีสามารถมี
สินค้าท่ีมีคุณภาพหลากหลายประเภท ในราคาท่ีเหมาะสมอย่างครบวงจร จิฟฟ่ีมีสินค้ากว่า 3,000 รายการ ท้ัง
อาหารจานด่วน ขนมขบเค้ียว เครื่องด่ืมของใช้ในชีวิตประจําวัน สินค้าเพ่ือสุขภาพและความงาม นอกจานี้ยัง
ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือให้บริการเสริมพิเศษแก่ลูกค้า เช่น ซุ้มฟาสต์ฟู้ด,ดันก้ินโดนัท, เอแอนด์
ดับบลิว,เชสเตอร์กริล, บ้านไร่กาแฟ,เคเอฟซี, แดรีควีนตลอดจนถึงศูนย์บริการรถยนต์ เช่น บี-ควิก เพ่ือสร้าง
ความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การจัดรูปแบบร้านจิฟฟ่ี เน้นการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าระหว่างทําการซ้ือ
สินค้า โดยมีการออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง มีการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้าแต่ละชนิดใน
ตําแหน่งท่ีเหมาะสม โดยการจัดแบ่งกลุ่มเป็นประเภทของสินค้าเพ่อความสะดวกในการกําหนดจํานวนสินค้าท่ี
วางบนชั้นวางสินค้าได้ง่ายข้ึน ช่วยลดปัญหาความสับสนในด้านการสั่งซ้ือ การตรวจนับสินค้า และการเก็บสต๊อ
คสินค้า ซ่ึงในปัจจุบันทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้มีรูปแบบการจัดเรียงสินค้าถึง 47 แบบ ซ่ึงแต่ละ
แบบการจัดเรียงเน้นถึงความสะดวกสบายและความเป็นหมวดหมู่ในการเลือกซ้ือสินค้า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ร้านจิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ซ่ึงเป็นสถานีบริการน้ํามันรายแรกท่ีให้ความสําคัญใน
ส่วนขอร้านสะดวกซ้ือและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ํามันเป็น
อย่างดี เพ่ือเป็นแนวทางผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดรวมท้ังกําหนดกล
ยุทธ์ทางการดําเนินการของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการน้ํามันให้ประสบความสําเร็จต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาวิจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัดสระบุรี 
3. เพ่ือรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคสินค้าร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน 

ปตท. จังหวัดสระบุรี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในจังหวัดสระบุรี ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ ประชากรท่ีเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตจังหวัดสระบุรี 
ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ.2553 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยประชากรท่ีเลือกใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีภายในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ซ่ึง
ไม่สามารถระบุจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการกําหนด
ตัวอย่างด้วยสูตร  

n = z2 ¶ (1-¶) 
     e2 

โดยแทนท่ีระดับความน่าจะเป็น ของประชากร (¶) เท่ากับ 0.5 ค่า Z ท่ีระดับความเชื่อมัน 95% มีค่า
เท่ากับ 1.96 และมีค่า e ความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 จะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาด ผู้วิจัยขอใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลท่ัวไปของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับการยอมรับท่ีมีต่อกลยุทธ์
ทางการตลาด ซ่ึงค่าสถิติ ท่ีใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าสถิติ ท่ีใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing Statistics) ซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม คือ การใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi Square) 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจิฟฟ่ีใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเลือกใช้บริการร้านจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1: จํานวน ร้อยละ ลักษณะท่ัวไปของผู้บริโภค 
 

ลักษณะท่ัวไป 
จํานวน 

(400 คน) 
ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 137 34.3 
หญิง  263 65.7 

อายุ   
ตํ่ากว่า 20 ปี 92 23.0 
21-30 ปี  225 56.3 
31-40 ปี 71 17.7 
41-50 ปี 12 3.0 

สถานภาพ   
โสด  186 46.5 
สมรส  177 44.3 
อ่ืนๆ 37 9.2 

ระดับการศึกษา   
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 19 4.7 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 146 36.5 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 142 35.5 
ปริญญาตรี 86 21.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 7 1.8 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 24 6.0 
แม่บ้าน 48 12.0 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 216 54.0 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 112 28.0 

รายได้   
10,001-20,000 บาท  210 52.5 
20,001-30,000 บาท 157 39.2 
มากกว่า 30,000 บาท 33 8.3 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 
จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2: จํานวน ร้อยละ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี 

 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี จํานวน 
(n = 400 คน) ร้อยละ 

ความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการ   
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 68 17.0 
1-2 ครั้งต่อเดือน 165 41.3 
3-4 ครั้งต่อเดือน 158 39.5 
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน 9 2.3 

ประเภทสินค้าและบริการ   
เครื่องด่ืม 64 16.0 
ขนมขบเค้ียว 116 29.0 
ของใช้ส่วนตัว 146 36.5 
อาหารแช่แข็ง 51 12.7 
ชําระค่าบริการต่างๆ 23 5.8 

วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าและบริการ   
ซ้ือไปใช้เอง 298 74.5 
ซ้ือไปให้ผู้อ่ืนใช้ 90 22.5 
ซ้ือไปขายต่อ 12 3.0 

จํานวนช้ินในการซ้ือสินค้า   
1-2 ชิ้นต่อครั้ง 70 17.5 
3-5 ชิ้นต่อครั้ง 278 69.5 
6 ชิ้นต่อครั้ง 52 13.0 

จํานวนเงินในการซ้ือสินค้าและบริการ   
ตํ่ากว่า 300 บาทต่อครั้ง 256 64.0 
300-500 บาทต่อครั้ง 118 29.5 
501-1,000 บาทต่อครั้ง 26 6.5 

ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ   
ตัดสินใจเอง 286 71.5 
สมาชิกในครอบครัว 63 15.7 
เพ่ือน 51 12.8 
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ตารางท่ี 2: จํานวน ร้อยละ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการ
น้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือจิฟฟ่ี 
จํานวน 

(n = 400 คน) 
ร้อยละ 

วันท่ีสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ   
จันทร์-ศุกร์ 63 15.8 
เสาร์-อาทิตย์ 130 32.5 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 108 27.0 
ไม่แน่นอน 99 24.7 

เวลาท่ีสะดวกในการซ้ือสินค้าและบริการ   
10.00-13.00 น. 26 6.5 
13.01-16.00 น. 78 19.5 
16.01-19.00 น. 82 20.5 
19.01-22.00 น. 214 53.5 

เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ   
สินค้ามีคุณภาพ 200 50.0 
ราคาถูก 87 21.8 
มีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม 85 21.2 
ความน่าเชื่อถือของบริษัทท่ีผลิต 28 7.0 

ความต้องการกลับมาซ้ือสินค้าและบริการ   
กลับมาซ้ือซํ้าอีก 64 16.0 
ไม่กลับมาซ้ือซํ้า 80 20.0 
ถ้ายี่ห้อท่ีต้องการไม่มีจึงจะซ้ือ 174 43.5 
ซ้ือเฉพาะเม่ือมีการจัดโปรโมชั่น 82 20.5 

 
ตอนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้าน

สะดวกซ้ือจิฟฟ่ีในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากโดยให้

ความสําคัญกับเรื่องสินค้ามีคุณภาพดี มีความหน้าเชื่อถือมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยสินค้ามีความ
หลากหลาย และแปลกใหม่ และทันสมัยของสินค้า 1) ปัจจัยด้านราคา กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความสําคัญกับเรื่องมีการต้ังราคาสินค้าท่ีเหมาะสมมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยราคาสินค้าส่วน
ใหญ่ถูกกว่าท่ีอ่ืน 2) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับ
เรื่องความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการจัดวางสินค้าแต่ละประเภท
เป็นสัดส่วน และการตกแต่งร้านทันสมัย สะอาด 3) ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญใน
ระดับปานกลางโดยให้ความสําคัญกับเรื่องการลด แลก แจก แถม มากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการชิงโชค 
ชิงรางวัลและการโฆษณาของทางร้านจูงใจให้ทันมาใช้บริการซ้ือสินค้าในร้าน 4) ด้านบุคลากร ให้ความสําคัญ
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ระดับมาก โดยให้ความสําคัญเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งกายของพนักงานมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย
พนักงานขายเอาใจใส่ และให้คําแนะนําในเรื่องสินค้า 5) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่ม
ลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมากโดยให้ความสําคัญกับเรื่องอุปกรณ์มีความทันสมัยมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมา
ด้วยการแต่งร้านค้า น่าสนใจ และจดจําง่าย 6) ด้านกระบวนการ กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้
ความสําคัญกับเรื่องพนักงานขายส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ครบตามจํานวนท่ีซ้ือมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมา
ด้วยพนักงานขายคิดเงินได้ถูกต้องแม่นยํา 

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าร้านจิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการ เหตุผลใน
การตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้าและบริการ  

2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้านจิฟฟ่ี ใน
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าความต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้าและบริการ  

3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการจัดจําหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้าน
จิฟฟ่ี ในสถานบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรีด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการเหตุผลในการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าความต้องการในการกลับซ้ือสินค้าแบะบริการ  

4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าร้านจิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการ เหตุผลใน
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ วัตถีประสงค์ในการซ้ือสินค้าและบริการ ความต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้า
และบริการ  

5) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ร้านจิฟฟ่ี 
ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า ความต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้าและบริการ  

6) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการสร้างและน้ําเสนอลักษณะทางกายภาพ อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าร้านจิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและ
บริการ เหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าความต้องการในการกลับมาซ้ือ
สินค้าและบริการ  

7) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคาร้าน
จิฟฟ่ี ในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. จังหวัดสระบุรี ด้านความถ่ีในการซ้ือสินค้าและบริการเหตุผลในการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าและบริการวัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า ความต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้าและบริการเหตุผลใน
การตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการ วัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้า ความต้องการในการกลับมาซ้ือสินค้าและ
บริการ 
 
อภิปรายผล 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากโดยให้
ความสําคัญกับเรื่องสินค้ามีคุณภาพดีมีความหน้าเชื่อถือมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยสินค้ามีหลากหลาย 
และความแปลกใหม่ และทันสมัยของสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของดังท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์.(2546: 25) ได้
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กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึง
บริษัทใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งท่ีเสนอขาย
โดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้าบริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเรื่องมีการต้ังราคา
สินค้าท่ีเหมาะสมมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย ราคาสินค้าส่วนใหญ่ถูกกว่าท่ีอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐเชษฐ์ เหมทานนท์ (2552) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่: กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านเบเกอรี่ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ พบว่าด้านราคาให้ความสําคัญในระดับปานกลาง เรื่องการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ชัดเจน 
ด้านสถานท่ี/ ช่องทางการจําหน่าย ให้ความสําคัญในระดับมาก 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มลูกค้า ให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเรื่องความ
สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย การจัดวางสินค้าแต่ละประเภทเป็นสัดส่วน 
และการตกแต่งร้านทันสมัย สะอาด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพเยาว์ สมหมาย (2548) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริม
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค ในระดับมาก แต่ถ้ามองในด้านการจัดจําหน่ายจะมี ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด 
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพมีแพร่หลายมากข้ึน ผู้บริโภคมีข้อเปรียบเทียบในการเลือกซ้ือ
มากข้ึน เพราะอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพถ้ามองในด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ทุกรูปแบบท่ีวางขายอยู่ในท้องตลาด ล้วน
แล้วแต่มีการอ้างสรรพถึงสรรพคุณท่ีไม่แตกต่างกัน แต่การจัดจําหน่ายท่ีเข้าถึงลูกค้า และให้ลูกค้าซ้ือสินค้านั้น
เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญมากยิ่งกว่า 

ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยให้ความสําคัญกับเรื่องการ
ลด แลก แจก แถมมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการชิงโชค ชิงรางวัล และการโฆษณาของทางร้านจูงใจให้
ท่านมาซ้ือสินค้าท่ีร้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอดุลย์ คล้ายพุฒ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือน้ําอัดลมของผู้บริโภคบริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ในขณะท่ีให้
ความสําคัญต่อปัจจัยด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ําอัดลมไม่ต่างกัน ในขณะท่ีอายุ ท่ีแตกต่างกันให้
ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และ
ช่องการจัดจําหน่ายต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า และรักษาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ และส่วนการส่งเสริม
การตลาดนั้นควรเน้น การตลาดเพ่ือสังคม  

ด้านบุคลากร ให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งการของ
พนักงานมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย พนักงานขายเอาใจใส่ และให้คําแนะนําในเรื่องสินค้า สอคล้อกับ



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 605 
 

ข้อมูลของบริษัทปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด บริหารสถานีบริการน้ํามันและร้านสะดวกซ้ือ ภายใต้ 
Jet/Jiffy (เจ็ท/จิฟฟ่ี) ท่ีนอกจากจะให้ความสําคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ราคาทําเล รายการส่งเสริมการขาย ปัจจัย
ด้านบุคลากรของจิฟฟ่ีก็มีความสําคัญมากและจิฟฟีให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการกับลูกค้าอย่างสูงสุดโดยจะเห็นได้ว่าในการวิจัยครั้งนี้ ลูกค้าเองก็ให้
ความสําคัญกับเรื่องบุคลิกภาพและการบริการท่ีดีของพนักงาน 

ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมากโดยให้
ความสําคัญกับเรื่องอุปกรณ์มีความทันสมัยมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย การตกแต่งร้านค่าน่าสนใจ และ
จดจําง่าย  

ด้านกระบวนการ กลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับเรื่องพนักงานขายส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ครบตามจํานวนท่ีซ้ือมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยพนักงานขายคิดเงินได้ถูกต้อง
แม่นยํา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรจะคัดเลือกสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย
สินค้ามีความหลักหลายและความแปลกใหม่ และทันสมัยเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการในร้าน
สะดวกซ้ือได้ถูกต้องตามความต้องการท่ีแท้จริง 

2. ด้านราคา ควรจะต้องราคาท่ีเหมาะสมและราคาสินค้าส่วนใหญ่กว่าท่ีอ่ืน 
3. ด้านสถานท่ีจัดจําหน่าย ควรจะต้องสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ และจะต้องมีการจัดวาง

สินค้าแต่ละประเภทเป็นสัดส่วนและตกแต่งร้านท่ีดูสะอาดและทันสมัย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจะมีการจัดการส่งเสริการขายตามโอกาสท่ีเหมาะสม เช่นช่วงเทศ

การ/ประเพณีต่าง โดยการจัดการ ลด แลก แจก แถม และการชิงโชค ชิงรางวัล รวมถึงการโฆษณาของทาง
ร้านเพ่ือจูงใจให้มาซ้ือสินค้าท่ีร้าน 

5. ด้านบุคคล ควรท่ีจะมีการอบรมพนักงานในเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งกายของพนักงาน พนักงาน
ขายเอาใจใส่ และให้คําแนะนําในเรื่องสินค้าได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการเกิดความถึงพอใจ 

6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ควรจะมีการนําอุปกรณ์มีความทันสมัย เช่น 
เครื่องคิดเงินท่ีรวดเร็ว สะดวก และการตกแต่งร้านท่ีทันสมัย จดจําง่าย 

7. ด้านกระบวนการ ควรท่ีจะมีการจัดอบรมพนักงานเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าท่ีแม่นยําและ
รวดเร็วรวมถึงมีการประเมินประสิทธิภาพในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีเข้ามาใช้บริการในร้านสะดวกซ้ือ  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 
ผู้บริโภคร้านแฟรนไชส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2552 
Factors related to consumer behavior of franchised Counter Service outlets 
throughout Bangkok in 2009. 
 

สุวัฒชัย สันตินรศักดิ์ 
Suwatchai Suntinarasuk 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้บริโภคร้านแฟ
รนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ปี 2552 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้บริโภคร้านแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิส วิจัยครั้งนี้ ประชากรคือผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการร้านแฟรนไชส์เคาน์เตอร์เซอร์วิสในกรุงเทพมหานคร 
โดยมีจํานวน 127,856 คนจากจํานวน 850 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร คํานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูต Taro 
Yamane ได้ตัวอย่างจํานวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบค่าไคร์สแควร์ กําหนดความมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและส่วนมากมีสถานภาพสมรส อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 – 
20,000 บาท สําหรับการศึกษาระดับความคิดเห็นการให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการพบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับมาก และเม่ือพิจารณาถึง
พฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกประเภทของการบริการใช้มากท่ีสุดคือค่า
สาธารณูปโภค(ค่าน้ํา,ค่าไฟ) โดยมีพฤติกรรมการนําไปใช้บริการจํานวน 1-2 ครั้งต่อเดือนจํานวนรายการท่ีใช้
มากท่ีสุด 3-4 รายการต่อเดือนในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน สําหรับช่วงวันท่ีไปใช้บริการส่วนมากจะเป็นช่วงต้น
เดือน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้บริโภค และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 คําสําคัญ: พฤติกรรมการใช้บริการ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ร้านแฟรนไชส์ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) To study consumer’s behavior in using counter 

service of franchised shop in Bangkok. 2) To study the relationship between demographic 
factors and consumer behavior. 3) To study the relationship between marketing mix Factors 
and consumer’s behavior. The sample group was 400 consumers who used counter service 
in franchised shop in Bangkok. Random sampling and questionnaires were applied for data 
collection. Statistics used for hypotheses testing was Pearson’s chi square. 

Respondents were female, aged between 15-30 year old, bachelor’s degree, married, 
being private company employee, with income between 10,000-20,000 bath/month. The 
marketing mix factors; products, price, place, and promotion were important factors used for 
this sampling. As for the counter service, the respondents’ frequent use was to pay their 
water and electric bill. They also visited the counter service 1-2 times a month with 
averagely 3-4 transactions. 

Result of hypothesis testing found that demographic factors, gender, are, education 
level, marital status, occupation and income had the positive relationship with consumer’s 
behavior of the counter service. In addition, marketing mix factors, product, price, place, and 
promotion had positive relationship with consumer’s behavior. 
 Keywords: Consumer’s Behavior, Counter Service, Franchised Shop 
 
บทนํา 

สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมท่ีให้ความสําคัญกับเรื่องการประหยัดเวลาเพ่ิมมากข้ึน จะเห็นได้จาก
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีข้ันสูง ท่ีมุ่งประโยชน์ด้านการอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความ
รวดเร็วในการทํางานอุตสาหกรรมการบริการก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการรับชําระค่าสินค้า
และบริการต่างๆ จากผลการสํารวจพบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสนใจกับธุรกิจการให้บริการรับชําระ
กันมากข้ึนท้ังโลตัส ธนาคาร ไปรษณีย์ รวมถึงบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นผู้นําในส่วนแบ่งการตลาด
ในเรื่องของการชําระค่าสินค้าและบริการอยู่ทุกวันนี้ จากภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกวัน ทางบริษัท
เคาน์เตอร์เซอร์วิสจึงมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเข้าถึงลูกค้าและชุมชนท่ีมากข้ึนและให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้ทุก
ท้องถ่ิน ทางบริษัทจึงใช้กลยุทธ์การขยายสาขาสําหรับจุดให้บริการเพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้กับผู้บริโภคท่ีมาใช้
บริการโดยไม่ต้องเดินทางไกล และได้รับบริการท่ีดีตลอด 24 ชั่วโมง จุดบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน
ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือจุดให้บริการรับชําระท่ีเป็นร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น และจุด
ให้บริการท่ีเป็นร้านท่ัวๆไปท่ีเรียกว่าร้านแฟรนไชส์ โดยปัจจุบันนี้จุดบริการท้ัง 2 ประเภทนี้สร้างรายได้จากการ
ชําระจํานวนรายการท่ีแตกต่างกันมาก จากประเด็นนี้ทําให้ผู้วิจัยได้สนใจว่าเหตุใดลูกค้าจึงนิยมชําระค่าสินค้า
และบริการท่ีจุดบริการร้านแฟรนไชส์ 

การขยายจุดในการให้บริการรับชําระท่ีมากท่ีสุดเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทท่ีสร้างความสะดวกให้คนใน
ชุมชน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มท่ี
มีพฤติกรรมในการทําธุรกรรมการเงินแตกต่างกันทางบริษัทได้มีการเพ่ิมจุดบริการในแต่ละปีโดยเฉลี่ยปีละ 
650-750 สาขาต่อปี โดยจะมีท้ังจุดบริการท่ีอยู่ในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น และจุดบริการร้านแฟรนไชส์ 
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นอกจากนี้ปัจจุบัน อัตราเฉลี่ยในการทํารายการรับชําระต่อสาขามีความแตกต่างกันอย่างมาก โดย
ค่าเฉลี่ยผู้มาใช้บริการล่าสุดในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น มากกว่าร้านแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาว่าปัจจัยใดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ
ผู้บริโภคร้านแฟรนไชส์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทางบริษัทจะได้นําข้อมูลดังกล่าวไป กําหนดแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธ์ของบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสของบริษัท และควบคุมในส่วนของจุดบริการร้านแฟรนไชส์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์ เตอร์ เซอร์วิสของผู้บริ โภคร้านแฟรนไชส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสของผู้บริโภคร้านแฟรนไชส์ 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ให้บริการกับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้บริโภคร้านแฟรนไชส์ 
 
วิธีการวิจัย 

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ประชากรในการวิจัยคือผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านแฟรน
ไชส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการเคาน์เตอร์เชอร์วิสใน
ร้านแฟรนไชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 127,856 คนจากจํานวน 850 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด, 2551) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการ 
ร้านแฟรนไชน์เคาน์เตอร์เซอร์วิสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดขนาดตัวอย่างจากสูตรการ
กําหนดตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือของ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1) คําถามเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 2) คําถามเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีใช้บริการ 3) คําถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์สมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ
ทดสอบค่าไคร์สแควร์ กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
สรุป 

ข้อมูลเก่ียวกับสภาพของผู้ใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 223 
คน (ร้อยละ 57.2) เพศชาย จํานวน 167 คน (ร้อยละ 42.8) มีอายุ 15-30 ปี จํานวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) 
รองลงมามีอายุระหว่าง 31-45 ปี จํานวน 155 คน (ร้อยละ 38.8)  อายุ 46-59ปี จํานวน 68 คน (ร้อยละ 17) 
และมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จํานวน 15 คน (ร้อยละ 3.8) เกินกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 261 คน 
(ร้อยละ 65.3) และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 102คน (ร้อยละ 25.5) ระดับอนุปริญญา(ปวส.) จํานวน 30 คน 
(ร้อยละ 7.5) และมัธยมศึกษา (เทียบเท่าหรือปวช.) จํานวน 7 คน (ร้อยละ 1.8) มีสถานภาพโสด จํานวน 172 
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คน (ร้อยละ 43) และสมรส จํานวน 228 คน (ร้อยละ 57) เป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน จํานวน 310 
คน (ร้อยละ 77.5) กิจการส่วนตัว จํานวน 36 คน (ร้อยละ 9.0) พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 23 คน (ร้อยละ 
5.8) อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 13 คน (ร้อยละ 3.3) ข้าราชการ จํานวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ตามลําดับ ด้านรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 
บาท จํานวน 181 คน (ร้อยละ 45.3) รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 84 คน 
(ร้อยละ 21.0) 30,001-40,000บาท จํานวน 81 คน (ร้อยละ 20.3) ต้ังแต่ 40,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 31 
คน (ร้อยละ 7.8) ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 15 คน (ร้อยละ 3.8) และไม่มีรายได้จํานวน 8 คน (ร้อยละ 
2.0) ตามลําดับ 

ความคิดเห็นด้านปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
พบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความสําคัญโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับมาก ดังนี้ ทางด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านการจัด
จําหน่ายมีค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.26 และปัจจัยด้านส่งเสริมทางกรตลาดมีค่าเฉลี่ย 4.03 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องท่ี
ตัดสินใจใช้บริการ โดยให้ความสําคัญในเรื่องของหลากหลายของประเภทบริการรับชําระมากท่ีสุด  ปัจจัยด้าน
ราคา พบว่า ผู้มาใช้บริการเห็นด้วยท่ีตัดสินใจใช้บริการโดยให้ความสําคัญในเรื่องของค่าบริการรับชําระ
สมเหตุสมผล ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ผู้มาใช้บริการเห็นด้วยท่ีตัดสินใจใช้บริการโดยให้
ความสําคัญในเรื่องของทําเลท่ีต้ังสะดวกท่ีจะมาใช้บริการ  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้มาใช้
บริการเห็นด้วยท่ีตัดสินใจใช้บริการโดยให้ความสําคัญในเรื่องของความน่าสนใจของโฆษณาประชาสัมพันธ์มาก
ท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านแฟรนไชส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกประเภทของบริการใช้มากท่ีสุดคือ สาธาราณูปโภค (ค่าน้ํา,ค่าไฟ) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีการไปใช้บริการจํานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน จํานวนรายการท่ีกลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการมากท่ีสุด 3-4 
รายการต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการเลือกช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน และช่วงวันท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างไป
ใช้บริการมากท่ีสุดคือวันท่ี 1-7 ของเดือน 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสร้านแฟรนไชส์ จํานวน 6 ข้อ ผลการศึกษาพบว่าดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ ช่วงเวลา 
และช่วงวันท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการใช้
บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านแฟรนไชส์ จํานวน 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่าดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการประเภทสินค้า 
จํานวนครั้ง จํานวนรายการ ช่วงเวลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านแฟรนไชส์ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกประเภทของบริการใช้มากท่ีสุดคือค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ํา,ค่าไฟ) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีการไปใช้บริการจํานวน 1-2 ครั้งต่อเดือน จํานวนรายการท่ีกลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการมากท่ีสุด 
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3-4 รายการต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการเลือกช่วงเวลาไม่แน่นอนโดยช่วงเวลาท่ีรองลงมาท่ี
กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการคือช่วงเวลา 18.01-21.00น. และช่วงวันท่ีกลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการมากท่ีสุดคือวันท่ี 
1-7 ของเดือน โดยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใช้บริการในร้านแฟรนไชส์ ส่วนมากจะมาใช้
บริการค่าสาธารณูปโภค และนิยมมาใช้บริการในช่วงต้น 

ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาระดับความคิดเห็นการให้ความสําคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพบว่า ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสําคัญโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ
มาก ดังนี้ ทางด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ย 4.29 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย 4.03 โดยแสดงความคิดเห็นการให้ความสําคัญในปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ซ่ึงพบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฏีส่วนผสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2541) ด้านผลิตภัณฑ์ท่ีสนองต่อความต้องการของลูกค้า ด้านราคา คุณค่าท่ีลูกค้าได้รับเม่ือเทียบ
กับราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีให้ความสะดวกกับลูกค้าในการใช้บริการ การส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ลูกค้า
ได้เกิดความสนใจในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ท่ีมากยิ่งข้ึน 

ข้อมูลการทดสอบสมมติฐาน  
1) เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ ช่วงเวลา 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงวันท่ีเท่าไหร่ของเดือนท่ีไปใช้บริการ พบว่า
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภาสกร สุวรรณนิมิต (2540) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านค้าสะดวกซ้ือ (Convenience Store) ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าของร้าน
สะดวกซ้ือจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ความถ่ีหรือจํานวนครั้งท่ีใช้
บริการอยู่ระหว่าง 5-10 ครั้งต่อเดือน และร้านค้าท่ีผู้บริโภคนิยมใช้บริการมากท่ีสุด คือ เซเว่นอีเลฟเว่น  

2) อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ ช่วงเวลา 
และช่วงวันท่ีท่ีเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ามีความสอดคล้องกับทฤษฏีของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล  

3) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวน
รายการ ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ามีความสอดคล้อง
กับทฤษฏีของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้
ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 

4) สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวน
รายการ ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของภัทรวริน ประไกรวัน (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการห้างเทสโก้ 
โลตัส ชลบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-38 ปี สถานภาพโสด พบว่าด้าน
สถานภาพสมรสและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสชลบุรี  
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5) อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ 
ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของภัทรวริน ประไกรวัน (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการห้างเทสโก้ 
โลตัส ชลบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-38 ปี สถานภาพโสด พบว่าด้าน
สถานภาพสมรสและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการห้างเทสโก้โลตัสชลบุรี 

6) รายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ 
ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่ามีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนรเศรษฐ กมลสุทธิ (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครสมาชิก
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ท่ีตัดสินใจสมัครสมาชิกฟิตเนสเซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่มี
รายได้ระหว่าง 25,000 บาทข้ึนไป  

7) ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง ช่วงเวลา และ
ช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์จํานวนรายการท่ีไปใช้บริการ 
แสดงว่ากลุ่มลูกค้าท่ีให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มากและน้อยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการใน
การไปชําระค่าบริการ จํานวนก่ีรายการต่อเดือน พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา อ้นมณี 
(2550) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สํานักพหลโยธิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางการตลาดบริการ กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคารออมสิน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
และบริการมีความสัมพันธ์กับเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการใช้บริการ  

8) ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง จํานวนรายการ 
ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงได้ว่ากลุ่มลูกค้าท่ีไปใช้บริการ
ให้ความสําคัญด้านราคาค่าบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในทุกด้านพบว่ามีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ (2546) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพ่ือผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้
บริการสินเชื่อเพ่ือผู้บริโภค  

9) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง 
จํานวนรายการ ช่วงเวลา และช่วงวันท่ีท่ีใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงได้ว่ากลุ่ม
ลูกค้าท่ีไปใช้บริการให้ความสําคัญด้านราคาค่าบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในทุกด้าน
พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี ศรีวาณิชย์พุฒิ (2546) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการ
สินเชื่อเพ่ือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพ่ือผู้บริโภค 

10) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ประเภทสินค้า จํานวนครั้ง 
จํานวนรายการ ช่วงเวลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับช่วงวันไหนของเดือน
ท่ีไปใช้บริการ แสดงว่ากลุ่มลูกค้าท่ีให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากและน้อยไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการในการไปชําระค่าบริการในช่วงวันไหนของเดือนพบว่ามีความสอดคล้องกับ ภัทรวริน 
ประไกรวัน (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการห้างเทสโก้โลตัส ชลบุรี พบว่า ใน
ด้านการส่งเสริมการขาย การจัดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านแผ่นพับและสื่อต่างๆ การลดราคาสินค้าในช่วง
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เทศกาลต่างๆ ช่วงจัดกิจกรรมการมีของ แลก แจก แถม ชิงรางวัล ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมาก
ตามลําดับโดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมผลิตภัณฑ์บริการให้มีความหลากหลายประเภทของบริการรับชําระค่าสินค้าและประการให้
ครอบคลุม อาทิเช่น การับชําระค่าเทอมสําหรับสถาบันการศึกษา  

2. ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขายมีการลดค่าบริการในกรณีท่ีมีการชําระเงินหลายใบเสร็จ 
3. ควรกระจายจุดให้บริการในทําเลท่ีตั้งสะดวกเข้าถึงแหล่งชุมชน 
4. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบริการรับชําระค่าสินค้าเพ่ิมข้ึนโดยชี้ให้เห็นถึงความสะดวกสบาย

และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา 
และศึกษาความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของพนักงานทท่ีมีคุณลักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกัน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับ
เจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา จํานวน 1,792 คน มีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยคํานวนกลุ่มตัวอย่างด้วย
สูตรคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ และบวกเพ่ิมอีก 10% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 360 คน และรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One way Anova (F-test) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า พนักงานสายสํานักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา 
ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความ
ต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานและระยะเวลา
การทํางานในองค์กรต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัด
ฐานทางสังคมไม่ต่างกัน 
 คําสําคัญ: ความผูกพันธ์ต่อองค์กร, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
 

ABSTARACT 
The purposes of this quantitative research were to find out the organizational 

Engagement of employees and supervisors who have worked at CP ALL Public Company 
Limited and to study the differentiation of employees with different demographic factors. 
The populations of this study were 1,792 employees, both officers and advisors’ levels, 
working at CP ALL Public Company Limited. This research used Taro Yamane’s formula to 
calculate the sample size. Stratified random sampling was applied in this study. The total 
sample size of this study was 360 employees. The research instrument was questionnaires 
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used to collect the data. Percentage, mean, standard deviation, and Independent t-test and 
One Way ANOVA (F-test) were used to examine hypotheses. 

The results of this study showed that the majority of the employees had high level of 
organizational commitment. The hypothesis testing found that the employees who had 
different income were difference in affective, continuous, and normative commitment. 
However, the study groups who have different gender, age, marital status, education, title, 
and years of service had no statistically significant difference in affective, continuous, and 
normative commitment. 
 Keywords: Employee Engagement, CP ALL Public Company Limited 

 
บทนํา 

ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร การท่ีบุคคลมีความผูกพันกับองค์กรนั้นสามารถส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทการทํางานให้กับองค์กรมากยิ่งข้ึน 
ท้ังนี้อาจเป็นพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ยินดีทําเพ่ือองค์กรโดยหวัง
ผลตอบแทน บุคลากรท่ีทํางานอยู่กับองค์กรเป็นเวลานานไม่สามารถระบุได้ว่ามีความผูกพันต่อองค์กรในด้าน
ใดมากน้อยกว่ากัน เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรท่ีทํางานอยู่ในองค์กรก็มิได้มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรด้าน
จิตใจเพียงด้านเดียว แต่มีแนวโน้มท่ีจะมีความผูกพันกับองค์กรด้านความคงอยู่เพ่ิมข้ึนด้วย องค์กรจึงต้องการ
บุคคลท่ีมีความกระตือรือล้นในการทํางาน ทําด้วยความเต็มใจ ตลอดจนทุ่มเทในการทํางาน นอกเหนือบทบาท
ท่ีองค์กรกําหนด เพ่ือให้องค์กรสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป 

นอกจากนี้ ความผูกพันต่อองค์กรยังสามารถใช้ทํานายอัตราการเข้าออกจากงานของสมาชิกขององค์กร
ได้ดี แม้ว่าบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในงานแต่ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงจะทําให้บุคคลตัดสินใจท่ี
จะมีส่วนร่วมอยู่กับองค์กรต่อไป ท้ังนี้ผู้ท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฎิบัติงานได้ดีกว่าผู้ท่ีมีความผูกพันต่อ
องค์กรตํ่า หากพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรตํ่ายังอยู่ในองค์กรต่อไป อาจส่งผลให้เกิดความไม่เต็มใจใน
การปฏิบัติงานหรือทํางานให้องค์กรอย่างเฉ่ือยชานับเป็นผลเสียต่อองค์กร และเม่ือใดท่ีมีโอกาสก็จะหาทาง
ออกจากไปสู่องค์กรไปสู่องค์กรใหม่ท่ีตนคิดว่าดีกว่า การท่ีบุคคลลาออกโดยความสมัครใจลาออกจากองค์กร
นั้นอาจจะสะท้อนความเป็นไปได้ในการขาดความผูกพัน แสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่สามารถสร้างความผูกพันแก่
พนักงานในองค์กร ดังนั้นสิ่งท่ีองค์กรควรคํานึงถึงคือ การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร ยอมรับ
เป้าหมายขององค์กรและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะทํางานให้กับองค์กร ขณะเดียวกันองค์กรต้องตอบ
แทนด้วยการสร้างแรงจูงใจทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนหรือลงทุน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน  

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งท่ีจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือ 
มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้นําในธุรกิจร้านค้าสะดวกซ้ือในประเทศไทยท่ีสามารถคตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นจุดเด่นของการนําเสนอ “ความสะดวก” ให้กับลูกค้าสําหรับการซ้ือสินค้า
และใช้บริการต่างๆโดยมีแนวโน้มการขยายสาขาร้านเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีอัตรากําลังคนเกือบ 30,000 คน ณ สิ้นปี 
2552 มีลักษณะการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น สายสํานักงาน สายกระจายสินค้า และสายปฏิบัติการร้าน ในด้าน
อัตรากําลังคนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบริหาร ระดับบังคับบัญชา และระดับเจ้าหน้าท่ี  เป็นบริษัทท่ี
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้บริการ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความสําคัญเรื่องบุคลากร เพ่ือให้
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สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในระดับบังคับบัญชาและระดับ
เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในระยะยาว 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี 
ออลล์ จํากัด(มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม และรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร โดยเริ่มจากพนักงานและเชื่อมโยงไปสู่
กลุ่มท่ีเป็นระดับบังคับบัญชาในตําแหน่งสูงข้ึน ตลอดจนเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่อไป นําประสบการณ์นี้ไปเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
นั้นๆ ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซี

พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จําแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรูปแบบการวิจัยแบบสํารวจ เพ่ือศึกษาความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับ
บังคับบัญชา โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานสายสํานักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชาจํานวน 1,792 คน โดยคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ ทาโร่ ยามา
เน่ ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จํานวนเท่ากับ 327 คน และบวกเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมดเท่ากับ 360 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) การวิเคราะห์สมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA: F-
test) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากการศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 360 ราย พบว่าพนักงานสายสํานักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 236 คน (ร้อยละ 65.6) ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 287 คน (ร้อยละ 79.7) การศึกษาส่วนใหญ่คือระดับปริญญาตรี จํานวน 283 
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ราย (ร้อยละ 78.6) ระดับตําแหน่งส่วนใหญ่คือระดับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 253 ราย (ร้อยละ 70.3) ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการทํางานในองค์กร 7 ปีข้ึนไป จํานวน 112 ราย (ร้อยละ 31.1) และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 
11,000-15,999 บาท จํานวน 113 ราย (ร้อยละ 31.4) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความผูกพันต่อองค์กร จากการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสายสํานักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ท้ัง 3 ด้าน พบว่า ความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับสูง โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ ด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 

ผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า พนักงานสายสํานักงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและ
ระดับบังคับบัญชา ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่ง
งาน และระยะเวลาการทํางานในองค์กร ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความ
ต่อเนื่องและด้านบรรทัดฐานไม่ต่างกัน ยกเว้นด้านรายได้ ซ่ึงพบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ด้านรายได้ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ด้านความต่อเนื่อง และด้านบรรทัดฐานทาง
สังคมแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้สูง มีค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อ
องค์กรมากกว่าพนักงานท่ีมีรายได้น้อย 
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ในการนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
1) ระดับความผูกพันต่อองค์กร จากการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสํานักงาน บริษัท ซี
พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและระดับบังคับบัญชา โดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับสูง โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก รองลงมาคือความผูกพันต่อองค์กรด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม และความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่องตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริ
นาตย์ กฤษฎาธาร (2551) ท่ีศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีสูงสุดคือ ด้านความรู้สึก รองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐานทาง
สังคม และด้านความต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา วงษ์สด (2551) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา บุญเลิศ (2550) ท่ีศึกษาเรื่องความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ศึกษากรณี พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการศึกษา
พบว่า ส่วนมากในภาพรวมมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ พนักงานมีความรู้สึก
ภูมิใจท่ีได้ทํางานกับองค์กรนี้ รู้สึกเต็มใจและม่ันใจท่ีจะทํางานหนักเพ่ือให้องค์กรเจริญเติบโต เห็นว่าองค์กรให้
ความม่ันคงได้ในอนาคต ตลอดจนพนักงานมีความรู้สึกจงรักภักดีต่อองค์กรและพร้อมท่ีจะทําทุกอย่างให้
องค์กรก้าวหน้าประสบความสําเร็จ เพ่ือเป็นการตอบแทนองค์กร จึงส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดับท่ีสูง 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความผูกพันต่อ
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องค์กร จากการวิจัยพบว่า พนักงานสายสํานักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ระดับเจ้าหน้าท่ีและ
ระดับังคับบัญชา ท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน 
และระยะเวลาการทํางานในองค์กร ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ความผูกพันต่อ
องค์กรด้านความต่อเนื่อง และความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคม ไม่ต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ยกเว้นด้านรายได้ ซ่ึงพบว่า พนักงานท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่างกัน มี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ความสัมพันธ์ต่อองค์กรด้านความต่อเนื่อง และความผูกพันต่อ
องค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคมต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรัตน์ 
แก้วจันทร์ทอง (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท โกลบอล 
ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน ตําแหน่ง
งาน และสภาพการจ้างท่ีแตกต่างกันแสดงออกถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรไม่แตกต่างกัน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และระยะเวลา
การทํางานในองค์กรท่ีแตกต่าง ไม่ทําให้ความผูกพันแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามพนักงานท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ต่างกัน มีระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึก ความผูกพันต่อองค์กรด้าน
ความต่อเนื่อง และความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานทางสังคมต่างกัน โดยพนักงานท่ีมีรายได้สูง มีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากกว่าพนักงานท่ีมีรายได้น้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในองค์กรสมัยใหม่พนักงานมักจะเลือก
ทํางานกับบริษัทท่ีให้ค่าจ้าง หรือผลตอบแทนท่ีสูงกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีความต้องการของ E.R.G. (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) ท่ีกล่าวถึง ความต้องการมีชีวิต (Existence Need) โดยวิธีการท่ีจะ
ตอบสนองความพึงพอใจ ได้แก่ จัดหาค่าจ้างท่ีเพียงพอต่อความต้องการข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับทฤษฏี
การเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ Skinner ท่ีกล่าวถึงการเชื่อมโยงส่งเสริมแรงในทางบวกกับ
พฤติกรรมการทํางานท่ีพนักงานแสดงพฤติกรรมสนับสนุนความสําเร็จขององค์กร โดยให้สิ่งเสริมแรงใน
ทางบวกให้กับพนักงาน อาทิ ค่าจ้าง ดังนั้น การท่ีพนักงานได้รับรายได้ท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรท่ีแตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
สอดคล้อง เหมาะสมกับระดับตําแหน่งงานและลักษณะของงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง 

2. ควรเสริมสร้างระดับความผูกพันต่อองค์กรให้สูงยิ่งข้ึน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกอยากจะทํางานกับ
องค์กรต่อไป ไม่คิดจะลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน โดยการส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม และสร้าง
บรรยากาศให้พนักงานรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่นอิเลฟเว่น ของผู้บริโภคในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทมุธานี 
The  Study of  relationship between Retail Marketing Mix Factors and  
7-eleven consumer behavior in Lumlukka District, Pathum Thani province 
 

กรรณศจี  กรรณเทพ 
Kansagee  Kannadhep 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่นของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
คือ ผู้บริโภคอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่น ในอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  มีจํานวน 384 ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไค-สแควร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 204 ราย อายุระหว่าง 20-24 ปี สถานภาพสมรส 
เป็นโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน/ห้างร้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
6,000-10,000 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 6,000 บาท 

ผลการทดสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน
สะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถาน
ท่ีต้ังและสถานท่ี ปัจจัยด้านรูปแบบร้านและการจัดร้าน ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด และปัจจัยด้าน
การบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก, ร้านสะดวกซ้ือ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this was to explore the relationship between Retail Marketing Mix 
Factors and consumer behavior of 7- eleven customers , in Lumlukka district, Pathumthani 
province.The research instrument for this study was a questionnaire distributed to 384 
samples of 7- eleven’s customer in Lum  Lukka  ,Pathumthani aged above 15 years old. The 
statistical tools  used for analysis were frequency, percentage , mean , standard deviation 
and Chi-square  at 0.05 statistically significant. 
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The demographic factors revealed than most samples are male aged between 20-24 
years old and are single. They possessed bachelor degrees or equivalent and also  worked in 
the public company  with the salary between 6,000-10,000 baht. They also had the monthly 
expense less than 6,000 baht. 

The hypothesis testing revealed that 
The demographic factors such as gender , age , marital status , education , 

occupation , salary ,and monthly expense had positive relationship with the consumer 
behavior of 7- eleven’s customers  in Lum Lukka ,Phathumthani at 0.05 statistical 
significance. 

The retail marketing mix such as product, price , place , shop design, marketing 
communication and service factors had a positive relationship with the consumer behavior 
at 0.05 statistical significance. 
 Keywords: Retail Marketing Mix, Convenient Store  
 
บทนํา 

มนุษย์ได้รู้จักการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามานาน  ในอดีตมนุษย์มีท่ีอยู่อาศัยกันอย่างกระจัดกระจาย
ห่างไกลกันมาก ทําให้การติดต่อซ้ือขายแลกเปลี่ยน แลพการคมนาคมทําได้โดยยากลําบาก จึงเกิดพ่อค้าคน
กลางนําสินค้าไปเสนอขายยังท้องถ่ินของผู้บริโภค เพ่ือแสวงหากําไรเป็นลักษณะของพ่อค้าเร่ (Pedler or 
Cases) ต่อมาการนําสินค้าไปเร่ขายทําได้ไม่สะดวกนัก ทําให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการสินค้าในจังหวะท่ีพ่อค้า
เร่ยังไม่ถึงกําหนดเวลาท่ีจะมา จึงไม่สามารถซ้ือสินค้าได้ ต้องเสียเวลารอเป็นเวลานาน ดังนั้นแบบของผู้ค้าเร่ก็
ต้องเปลี่ยนไป เป็นการต้ังสถานท่ีสินค้าข้ึน ทําให้เกิดร้านค้าท่ีรู้จักกันในนามร้านโชว์ห่วย หรือร้านค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิม ซ่ึงในแต่ละชุมชนจะมีร้านค้าท่ีขายของชําอย่างน้อยหนึ่งร้าน ส่วนใหญ่พบว่า ร้านโชว์ห่วยมักจะต้ังอยู่
ในบริเวณศูนย์กลางชุมชนเพ่ือให้บริการจําหน่ายสินค้าท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวันท้ังท่ีเป็นของใช้ และอาหาร  
รวมถึงสิ่งท่ีใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ข้าวสาร น้ําตาล ไม้ขีดไฟ  ผงซักฟอก แชมพู ยาสีฟัน เป็นต้น ซ่ึงร้าน
โชว์ห่วยเป็นธุรกิจเก่าแก่ท่ีเติบโตควบคู่มากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และทางสังคมของประเทศมาช้า
นาน (ดํารงศักด์ิ ชัยสนิท , 2533:2) 

ร้านโชว์ห่วยเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และวิถีการดํารงชีวิต (Life style)ของผู้บริโภค ร้านโชว์ห่วยกลาย
สภาพเป็นมินิมาร์ท เริ่มต้นจากเมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร ก่อนจะแพร่กระจายไปสู่จังหวัดต่างๆอย่าง
รวดเร็วในรูปแบบร้านสะดวกซ้ือหรือคอนวีเนี่ยนสโตร์ (Convenience Store) มาจากระบบบริโภคของสังคม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน และมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวตลอด 24 
ชั่วโมง ความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยก็ย่อมจะมีเกิดข้ึน โดยเฉพาะของกินประเภทสแน็คของขบเค้ียวแก้
ความหิวในลักษณะต่างๆ เม่ือมีความต้องการก็จะต้องมีการตอบสนอง ร้านสะดวกซ้ือ จึงเกิดมาเพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค (พัลลภ เหมือนคีรี, 2538 :2) 

ร้านสะดวกซ้ือผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจํา และมีท่ีพักอาศัย หรือท่ีทํางานไม่ไกลไปจากร้าน 
จึงเป็นร้านค้าท่ีมีความอํานวยความสะดวกนับต้ังแต่ทําเลท่ีต้ัง เวลาในการให้บริการ และสินค้าท่ีให้บริการโดย
ท่ีจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน รวมท้ังจําหน่ายอาหารเครื่องด่ืมประเภทฟาสต์ฟูดส์ 
คือ อาหารหรือขนมท่ีสั่งเร็วได้เร็ว รับประทานเร็ว สะดวก สะอาด และราคาถูก แต่สินค้าท่ีจําหน่ายในร้านจะ
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ไม่หลากหลายหรือมีมากเช่นเดียวกับร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเหล่านี้จึงเป็นไปในลักษณะ
ซ้ือเพราะขาดเหลือหรือจําเป็น ไม่ใช่การซ้ือแบบจ่ายตลาดในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ท ร้านสะดวกซ้ือจึง
แตกต่างจากมินิมาร์ทหรือร้านขายของชําท่ัวไป (พัลลภ เหมือนคีรี , 2538: 12) ในเรื่องการจัดส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายในลักษณะท่ีหลากหลายกว่า ร้านสะดวกซ้ือหลายแห่งให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง ซ่ึงให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอย 

เซเว่นอิเลฟเว่น  เป็นแฟรนไชส์ของร้านสะดวกซ้ือ จําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เปิด
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เม่ือปี พ.ศ. 2470 บริษัท เซาท์แลนด์ ไอซ์ (เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น) 
เริ่มต้นกิจการผลิตและจําหน่ายน้ําแข็งท่ีเมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นําสินค้าอุปโภค
บริโภคต่างๆมาจําหน่าย เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าไปพร้อมๆกันด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น 
Tote’m Store และต่อมาในปี พ.ศ.2489 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น เซเว่นอิเลฟเว่น เพ่ือรองรับการขยาย
กิจการนี้ และสื่อถึงเวลาท่ีเปิดให้บริการทุกวันต้ังแต่ 07.00-23.00 น. นับจากนั้นเป็นต้นมา เซเวนอิเลฟเว่น 
กลายเป็นรูปแบบค้าปลีกท่ีได้รับความนิยมจนมีการขยายสาขาไปท่ัวโลก ซ่ึงช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกพัฒนา
รูปแบบไปสู่ความทันสมัย ในปัจจุบันเซเว่นอิเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซ้ือท่ีมีสาขามากท่ีสุดในโลก จํานวน 
32,208 สาขา (ฝ่ายวิจัยและข้อมูลการตลาด บมจ. ซีพี ออลล์, 2553) 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เซ็นสัญญาซ้ือสิทธิ์ประกอบการค้าปลีก (License) ภายใต้ชื่อ เซเว่นอิเลฟเว่น 
จากบริษัท เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2531 และได้ฤกษ์เปิดร้านเป็นสาขาแรกใน
เมืองไทยตรงหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2532 จวบจนปัจจุบันนี้ เซเว่นอิเลฟเว่น เติบโตอย่าง
ไม่หยุดยั้ง มีสาขากระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวไทย  โดยเฉพาะในชุมชนคนพลุกพล่าน มีจํานวนสาขาประมาณ 
5,000 สาขา (ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฏาคม 2552) เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีมากกว่า 3,000 สาขา ซ่ึงถือ
ว่ามากเป็นอันดับ 4 รองจากญีปุ่น สหรัฐอเมริกา และไตหวันตามลําดับ นอกจากนี้ ยังถือเป็นร้านค้าปลีกท่ีมี
เครือข่ายมากท่ีสุด มีผู้บริโภคมากกว่า 4 ล้านคนต่อวัน ยอดขายเฉลี่ย 65,019 บาทต่อวันต่อสาขา 

จังหวัดปทุมธานีเป็นเขตปริมณฑลท่ีติดกับกรุงเทพมหานคร มีเขตการปกครองท้ังหมด 7 อําเภอ 60 
ตําบล (http://www.amphoe.com) (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2552) อําเภอลําลูกกา เป็นอําเภอหนึ่งท่ี
อยู่ในจังหวัดปทุมธานีม่ีนอต่อติดกับกรุงเทพมหานครรวมถึงเป็นรอยต่อระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท  
ในอําเภอลําลูกกามีร้านสะดวกซ้ืออยู่ทุกๆพ้ืนท่ี อีกท้ังยังมีการพัฒนาชึ้นเรื่อยๆ และมีอัตราการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการขยายตัวของตัวเมือง รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคท่ีมากข้ึน  
พร้อมท้ังการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ทัศนคติในการซ้ือ และการบริโภค จึงทําให้ร้านสะดวกซ้ือเกิดข้ึน
อย่างมากมาย 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้เล็งเห็นว่า อําเภอลําลูกกาเป็นอําเภอหนึ่งท่ีมีรอยต่อติดกับกรุงเทพมหานคร 
การขยายตัวของตัวเมืองสูงข้ึน ส่งปลให้อัตราการเจริญเติบโตของร้านสะดวกซ้ืออาจเพ่ิมสูงข้ึนตามไปด้วย 
โดยทางผู้วิจัยได้เลือกหัวข้อการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี”ข้ึน โดยจะศึกษาจาก
คุณลักษณะของผู้บริโภคในอําเภอลําลูกกาว่ามีลักษณะการใช้บริการแบบใด มีเกณฑ์ในการเลือกเข้าใช้บริการ
อย่างไรรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการใช้บริการ  
โดยผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น
อีเลฟเว่นในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคาดว่าจะสามารถนํามาเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานและผู้ท่ี
สนใจนําไปศึกษาเพ่ือใช้ประกอบหรือใช้เปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีคล้ายคลึงกันต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในอําเภอลําลูกกา จังหวัด

ปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ

เซเว่นอีเลฟเว่น ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร่านสะดวกซ้ือ

เซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค  
โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป และเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอีเลฟเว่น ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงไม่ทราบจํานวนประชากร ผู้วิจัยจึงกําหนดการหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร โดยใช้สูตรของ คอแครน (Cochran,1977) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 384 ตัวอย่างและเพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจึงสํารองแบบสอบถามอีกจํานวนร้อยละ 5 รวมเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจํานวน 403 
ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน ซ่ึงค่าท่ีได้เท่ากับ 0.889 และทําการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนดําเนินการเก็บข้อมูลจริง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1  
เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และส่วนท่ี 3  
เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดค้าปลีก สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
พรรณนา  ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ ไค- สแควร์ (Chi-Square) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 384 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 53.1 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-24 ปี ร้อยละ 24.2 สถานภาพโสด ร้อยละ 63.3  
ในด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.1 ท่ีประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน ร้อยละ 26.8 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 6,000-10,000 บาท  
ร้อยละ 19.0 และขณะเดียวกันรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่มีระดับรายจ่ายตํ่ากว่า 6,000 บาท ร้อยละ 
35.2 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการร้านสะดวก
ซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือซ้ือของใช้จําเป็น ร้อยละ 59.4 โดยมีความถ่ีในการเข้าใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น
อีเลฟเว่นในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา (เดือนมกราคม 2553) ประมาณ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 46.6 ท้ังนี้ช่วงเวลาท่ีนิยม
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เข้ามาใช้บริการระหว่าง 18.01 น.-22.00 น. ร้อยละ 48.2 และมีการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินใจเข้าใช้บริการด้วยตัวเอง ร้อยละ 37.8 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคล ร้อยละ 38.8 ท้ังนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการตํ่ากว่า 200 บาท ร้อยละ 45.6 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมด 384 ราย ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก คือ ปัจจัยด้านท่ีต้ังและสถานท่ี ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น
อีเลฟเว่นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านการบริการ และปัจจัยด้านรูปแบบร้านและการจัดการร้าน  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผลิตภัณฑ์และบริการมีให้เลือก
หลากหลาย มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 มีความแปลกใหม่และทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

ด้านราคา พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง  
มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และราคาผลิตภัณฑ์ถูกกว่าเม่ือเทียบกับร้านสะดวกซ้ืออ่ืนๆ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 

ด้านท่ีตั้งและสถานท่ี พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ร้านใกล้บ้านหรือสถานท่ีทํางาน  
มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 รองลงมา คือ การท่ีร้านสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกพ้ืนท่ี 
และความสะดวกในการเดินทางไปท่ีร้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

ด้านรูปแบบร้านและการจัดร้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การจัดผลิตภัณฑ์เป็น
หมวดหมู่ หาง่าย มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมา คือ บรรยากาศภายในร้าน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 และความสะอาดภายในร้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 

ด้านการสื่อสารทางการตลาด พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า การลด แลก แจก แถมของ
รางวัลต่างๆ มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ กิจกรรมพิเศษท่ีทางร้านสะดวกซ้ือ
จัดข้ึน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 การให้ส่วนลด
สําหรับสมาชิกหรือเทศกาลต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และมีแผ่นพับแสดงรายการผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44 

ด้านการบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า พนักงานมีมารยาท
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และสุภาพในการให้บริการ มีความสัมพันธ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมา คือ พนักงานให้บริการ
ผู้บริโภคทุกคนเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และความเอาใจใส่ของพนักงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย พบผลดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนและรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น 
ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในด้าน วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้
บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการสําหรับ
พฤติกรรมด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว่า  
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านความหลากหลาย ด้านความแปลกใหม่ทันสมัย ด้านคุณภาพ และด้าน

ความมียี่ห้อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทาง
ไปใช้บริการและค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.2 ด้านราคา ได้แก่ ด้านความเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านความเหมาะสมกับปริมาณ ด้านราคาถูกกว่า
ร้านอ่ืน  ด้านความมีมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ด้านความถ่ีในการใช้บริการ 
เวลาท่ีเข้าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.3 ด้านท่ีตั้งและสถานท่ี ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทาง ด้านสถานท่ีใกล้บ้าน และด้านมีท่ีจอดรถ
สะดวก มีความสัมพันกับพฤติกรรมความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.4 ด้านรูปแบบค้าและการจัดหน้าร้าน ได้แก่ ความสะอาดภายในร้าน บรรยากาศภายในร้าน  
และความโอ่งโถงของสถานท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมวัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ ความถ่ีในการมใช้
บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.5 ด้านการสื่อสารทางการตลาดค้าปลีก ได้แก่ การให้ส่วนลดสําหรับสมาชิก แผ่นพับแสดงรายการ
สินค้า และการลด แลก แจก แถม ของรางวัล มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้
บริการ ความถ่ีในการเข้าใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้
บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2.6 ด้านบริการ ได้แก่ ด้านความรวดเร็วของผู้ให้บริการ และมารยาทด้านความสุภาพในการให้บริการ 
มีความสัมพันธ์กับด้านพฤติกรรม ด้านวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการ ความถ่ีในการเข้าใช้บริการ เวลาท่ีเข้า
ใช้บริการ รูปแบบการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเก่ียวกับระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกท่ีมีความสัมพันธ์
กับการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอิเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชรัตน์ จันทนาคร (2548) เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดท่ีใช้ใน
การตัดสินใจซ้ือสินค้าจากร้านสะดวกซ้ือของผู้บริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

1.1 เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้านวัตถุประสงค์
ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของศุภสัณห์ 
วัฒนสิน (2548) พฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอ
รี่ ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงจะมีลักษณะการซ้ือสินค้าท่ีไม่เหมือนกัน อาทิ ผู้ชายจะเข้าใช้
บริการของร้านสะดวกซ้ือเพ่ือซ้ือเฉพาะสินค้าท่ีต้องการเท่านั้นโดยใช้เวลามากและซ้ือไม่บ่อย ขณะท่ีผู้หญิงจะ
เข้าไปเพ่ือเลือกซ้ือสินค้า ซ่ึงหาดมีสินค้าท่ีหลากหลายก็จะใช้เวลาในการพิจารณาเลือกซ้ือท่ีนานมากยิ่งข้ึน 

1.2 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน 
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ  ผู้
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากผู้บริโภคซ่ึงมีอายุ
ต่างกันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าคนละประเภท อาทิ วัยรุ่นท่ีมีอายุ ไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่จะซ้ือขนม
ขบเค้ียว แต่ผู้ ท่ี มีอายุมากกว่า 20 ปีจะซ้ือสินค้าท่ีจําเป็น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของเอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประชากรศาสตร์และประชาวรรณาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541) พบว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือ อายุเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้คนแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมและเป็นสิ่งกําหนดความ
แตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชักจูงใจด้วย 

1.3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปเข้าใช้บริการ 
และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริน เจริญพินิจนันท์ (2549) 
ทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการสั่งซ้ือพิซซ่า ฮัท แบบบริการส่งถึงบ้านแตกต่าง
กันในด้านจํานวนถาดท่ีทําการสั่งซ้ือโดยเฉลี่ย (ถาด/ครั้ง) และจํานวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือสั่งซ้ือโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) 
เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว คนโสดจะมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือสินค้าท่ีหลากหลาย โดยจะซ้ือสินค้าทุกประเภทท้ัง
สินค้าท่ีจําเป็น อาหาร ขนมขบเค้ียว และเครื่องด่ืม แต่สําหรับผู้สมรสแล้วจําซ้ือแต่เฉพาะสินค้าท่ีจําเป็นเท่านั้น 

1.4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน 
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ ท้ังนี้อาจเนื่องจากการซ้ือ
อาหารเป็นการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน (อาหารละเครื่องใช้จําเป็น) จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองใน
เรืองของอาหารท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีไม่จําเป็นต้องใช้ระดับการศึกษามาเป็นตัวกําหนดความพึงพอใจในเรื่องนี้  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 
ประชากรศาสตร์และประชาวรรณาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541)  พบว่า ระดับการศึกษาท่ี
ได้รับ  หมายถึง ระดับชั้นสูงสุดท่ีเรียนจบจากสถาบันการศึกษา ในการวัดถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับมิได้นับ
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จํานวนปีท่ีบุคคลศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกันไปตามระดับของ
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

1.5 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน 
วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ ท้ังนี้อาจเนื่องจากแต่ละ
อาชีพของผู้ใช้บริการพฤติกรรมในการบริโภคอาจแตกต่างกันเนื่องด้วย ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต่างกัน 
ช่วงเวลาในการพักรับประทานอาหารท่ีแตกต่างกัน 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ใน
ด้านวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวิริยาถรณ์ เจริญชีพ (2545) เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร “รายได้เฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับเจตคติ
ต่อการบริโภคอาหาร” ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานการปฐมศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการบริโภคอาหาร 

1.7 รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น 
ในด้านวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ เวลาท่ีเข้าใช้บริการ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ รูปแบบการเดินทางไปใช้บริการ และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากผู้บริโภคท่ีมี
รายจ่ายสูง จะให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้ามากกว่าผู้ท่ีมีรายจ่ายน้อย โดยจะต้องพิจารณาซ้ือ
เฉพาะสินค้าท่ีจําเป็นเท่านั้น โดยจะซ้ือสินค้าไม่บ่อย และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้งก็ไม่สูง เนื่องจากอาจจะ
ต้องออมเงินไว้ใช้ 

การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ใน
ด้าน ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากแนวคิดวิเคราะห์ส่วนประสมทางกาตลาดเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
(Product/Service) ลักษณะบางประการของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผู้บริโภคคือความใหม่ ความสลับซับซ้อน และคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และ
สลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจท่ีกว้างขวาง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดของ 
Kotler (1997:98) ท่ีว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน เป็นการ
ดําเนินการในเรื่องของการออกแบบชุดความแตกต่างท่ีมีความหมายให้การเสนอของบริษัทมีความโดดเด่น
แตกต่างจากการนําเสนอของคู่แข่งและกลยุทธ์เก่ียวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

2.2 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน 
ความถ่ี ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากผู้บริโภคแต่ละคนมีกําลังซ้ือท่ีต่างกัน  
หากสินค้ามีราคาท่ีหลากหลายก็จะทําให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้ามาใช้บริการได้ ซ่ึงจะสอดคล้องกับทฤษฎี
ของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 53 อ้างถึง Kotler,2003:16) ว่า ราคา หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่ง
อ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่าย เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคํานึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ 
(Perceived value) ในสายตาของลูกค้า 
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2.3 ปัจจัยด้านสถานท่ีต้ังและสถานท่ี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่น
อีเลฟเว่น ในด้าน ช่วงเวลา ลักษณะการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการไปใช้บริการ เนื่องจากทางร้าน
เซเว่นมีสาขาจํานวนมากและกระจายอยู่ในแหล่งชุมชน ทําให้ผู้บริโภคสามารเดินมามาใช้บริการได้สะดวก  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของธงชัย สันติวงษ์ (2538) ท่ีกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีดีหากไม่สามรถไปถึง
ทันเวลาและในสถานท่ีท่ีซ่ึงมีความต้องการแล้วก็จะไร้ความหมาย ดังนั้นในด้านของสถานท่ีก็มีความสําคัญ
เหมือนกัน ยิ่งในธุรกิจค้าปลีกยิ่งมีความสําคัญมาก 

2.4 ปัจจัยด้านรูปแบบร้านและการจัดร้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน ความถ่ีในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากรูปแบบของร้านท่ีมีความสวยงามและการจัดเรียง
สินค้าท่ีเป็นมาตรฐาน ผู้บริโภคก็จะสามารถหาสินค้าได้ง่าย ทําให้เกิดความต้องการเข้าไปซ้ือสินค้าบ่อยข้ึน
เนื่องจากความคุ้นเคยและความสะดวกสบายท่ีได้รับ 

2.5 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ
เซเว่นอีเลฟเว่น ในด้าน ความถ่ี ลักษณะการเดินททางและค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ เนื่องการ
สื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือท่ีจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการของร้าน ไปยังผู้บริโภค ทําให้
ผู้บริโภคทราบข้อมูลของทางร้าน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเป็น
เครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูง
ใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ 

2.6 ปัจจัยด้านบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น  
ในด้านลักษณะการเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการ เนื่องจากการให้บริการท่ีดี สุภาพ  
และเป็นกันเองของพนักงานจะสร้างความประทับใจและพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือ  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548) ได้ให้ความหมาย
ของการบริการ ไว้ว่า การกระทําใดๆเพ่ือช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดําเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืน(Hospitality) โดยเป็นการปฎิบัติด้วยความเอาใจใส่ อย่างมีไมตรีจิต 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก  
ด้านรูปแบบร้านและการจัดร้านนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรเน้นด้านรูปแบบร้านและการจัดร้าน  
ในเรื่องของความสะอาด แสง สี เสียง และกลิ่นภายในร้าน การจัดผลิตภัณฑ์ให้เป็นหมวดหมู่และหาง่าย  
เพ่ือผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาสินค้าหรือต้องเรียกพนักงานมาสอบถาม ทําให้เสียเวลาบริการผู้บริโภค
รายอ่ืนๆ 

2. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีก  
ด้านการบริการนั้น อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรเน้นด้านการบริการ พนักงานควรเอาใจใส่ผู้บริโภคทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน มีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามของผู้บริโภค รวมท้ังมีความสุภาพในการบริการ อีกท้ัง
เต็มใจในการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคทุกคน 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานขาย: กรณีศึกษาพนักงานขาย 
เคร่ืองสําอางความงาม 
The Affecting Factors of Sale Performance Case Study: Beauty Advisor of 
Luxury Cosmetic Products in Bangkok 
 

ปณิฐา เทิงวิเศษ 
Panitha Thoengwised 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานขาย กรณีศึกษาพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามชั้นสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการทํางานและ
ปัจจัยสุขอนามัยในการทํางาน ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูงเฉพาะแบรนด์ Lancome, 
Shiseido, Estee Lauder, Dior, and Clinique ภายในห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 10 
สาขา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีตําแหน่ง Counter Manager และ Assistant Counter Manager จํานวน 
100 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจํานวน 100 ชุด โดยแบ่งคําถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
คําถามส่วนบุคคล คําถามด้านปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการทํางาน คําถามด้านปัจจัยสุขอนามัยในการ
ทํางาน และคําถามด้านผลการปฏิบัติงานขาย สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ F-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ลักษณะส่วนบุคคล โดยส่วนใหญ่พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูงเป็นเพศหญิง มีสถานะ
โสด มีอายุระหว่าง 26-40 ปีมากท่ีสุด มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีมากท่ีสุด และมีรายได้ต้ังแต่ 
15,000-35,000 บาทต่อเดือน 

2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน พบว่าด้านลักษณะของงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขาย
ของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยด้านสุขอนามัยในการทํางาน พบว่าด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือน 
ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านความม่ันคงในงาน และด้านชีวิตส่วนตัว มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขายของ
พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to study the factors that affected sales performance 

of Beauty advisor of luxury cosmetic products. The Sample for this research was Beauty 
Advisor of luxury cosmetic products such as Lancome, Shiseido, Estee Lauder, Dior and 
Clinique in department store of Bangkok area total 10 branches. The beauty advisors who 



การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งท่ี 3 

22 พฤษภาคม 2556 สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

 

 631 
 

have been selected to be sample were 100peoples in Counter Manager and Assistant 
Counter Manager position. 

The tool which used in this research will be 100 sets of questionnaires. There was 4 
parts in questionnaires. There was 4 parts in questionnaire (personal profile, the factors 
which stimulated in job, the health which effected on job performance and the affecting 
factors of sale performance. Statistics that used for testing were F-test and one way Analysis 
of Variance. 

The Results for this study can be concluded as following detail, 
1. The most Beauty Advisor of luxury cosmetic products were female that had single 

status and aged between 26-40 years old. Most of them graduated Bachelor’s degree and 
had salary about 15,000-35,000 bath per month. 

2. The character of job had effected to sales performance of Beauty Advisor of 
Luxury cosmetic products in Bangkok. 

3. The factors which had effected to sales performance of Beauty Advisor of luxury 
cosmetic products in Bangkok were policy and administration of job, salary, social status, 
consistence of job, personal life. 
 
บทนํา 

ในปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ โลกาวิวัฒน์ การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีท่ีไร้พรมแดน สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
ย่อมส่งผลทําให้ธุรกิจทุกประเภทต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถท่ีจะแข่งขันในตลาดเดียวกันได้ 

ธุรกิจเครื่องสําอางในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้นับเป็นมูลค่ามหาศาล ณ สิ้นปี 
2552 มีมูลค่าในตลาดรวม (รวมเครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศและเครื่องสําอางนําเข้า) มีมูลค่ารวมประมาณ 
33,000 ล้านบาท แบ่งตามช่องทางการจําหน่ายเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) ช่องทางเคาน์เตอร์แบรนด์ 
11,000 ล้านบาท (ประมาณ 30 % ของยอดขายเครื่องสําอาง) 2) ร้านค้าท่ัวไปและไดเรกต์เซลส์ 22,000 ล้าน
บาท (ประมาณ 70% ของยอดขายเครื่องสําอาง) (บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด,2553) ท้ังนี้
เครื่องสําอางท่ีจําหน่ายในประเทศนั้น ยังสามารถแบ่งตามแหล่งท่ีมาได้ 3 แหล่งใหญ่ คือ 1) นําเข้าจาก
ต่างประเทศโดยตรง เป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียงของต่างประเทศมักมีราคาท่ีสูง เช่น Lancome, Estee Lauder, 
Shiseido, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl’s,Clinique, Giorgio Armani เป็นต้น 2) ผลิตในประเทศไทย
โดยได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่ในต่างประเทศ 3) สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทยและใช้ตรา
สินค้าของคนไทย เช่น Misteen, Earb, Harn, Giffarin, Oriental Princess 

สําหรับธุรกิจเครื่องสําอางในตลาดความงามชั้นสูง บุคคลท่ีเป็นกุญแจสําคัญ (Key Success) ท่ีจะทํา
ให้เกิดยอดขาย กําไรหรือขาดทุน ก็คือ “พนักงานขายเครื่องสําอาง”หรือ Beauty Adviser หรือชื่อย่อ BA 
หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิว รวมท้ังให้บริการในแง่ของการให้
คําแนะนํา และบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความงาม เช่นด้านผิวพรรณ ด้านการแต่งหน้า ปรับรูปหน้า ฯลฯ 

คํานิยามดังกล่าว แต่ละบริษัท แต่ละแบรนด์ อาจมีการต้ังชื่อเรียกแทนคําว่า “พนักงานขาย
เครื่องสําอาง” ท่ีแตกต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน พนักงานขายจะมีหน้าท่ีในการแนะนําผลิตภัณฑ์และ
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วิธีการใช้งานให้ตรงกับสภาพผิวของลูกค้าแต่ละท่าน รวมท้ังสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันพนักงาน
ขายยังมีบทบาทท่ีสําคัยอย่างยิ่งในการจูงใจให้ลูกค้าซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนั้นพนักงานขายจึงเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญ “ถือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาดท่ีขาดไม่ได้” เทคนิคการขายโดยใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) คือ การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ขายสินค้าและลูกค้าผู้คาดหวัง การขาย
โดยใช้พนักงานขายนี้เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง โดยเน้นในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานขายทํา
ให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการของบริษัทได้ ดังนั้นการค้าขายในธุรกิจเครื่องสําอางในตลาดความงาม
ชั้นสูง บริษัทชั้นนําต่างๆต้องมีการสร้างแรงจูงใจในด้านการขายสินค้าให้แก่ “พนักงานขายเครื่องสําอาง” 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นมูลเหตุจูงใจท่ีสําคัญท่ีทําให้นักวิจัยสนใจท่ีจะทําวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานขาย กรณีศึกษา พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาการเพ่ิมคุณค่าในการสร้างแรงจูงใจ และนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ.ในการ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเครื่องสําอาง เพ่ือให้สามารถทํายอดขายได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัท
กําหนดให้ในแต่ละเดือน อีกท้ังผลการวิจัยยังสามารถนําไปเป็นแนวทางให้ผู้บริหารงานขาย สร้างกลยุทธ์ข้ึนมา
ใช้ในการบริหารพนักงานขายเครื่องสําอาง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายเครื่องสําอางอย่างสมํ่าเสมอ 
และทําให้บริษัทมีความก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการทํางาน ท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามชั้นสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยสุขอนามัยในการทํางานท่ีมีต่อผลการปฏิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามชั้นสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของ
พนักงานขายเครื่องสําอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานขาย
กับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายเครื่องสําอาง ซ่ึงจํากัดเฉพาะพนักงานขายเครื่องสําอางนําเข้าใน
เคาน์เตอร์เฉพาะแบรนด์ Lancome, Shiseido, Estee Lauder, Clinique และ Dior โดยประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานขายเครื่องสําอางนําเข้าในเคาน์เตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกศึกษา
เฉพาะพนักงานขายเครื่องสําอาง 10 สาขา ท่ีมียอดขายท่ีสูงสุด ซ่ึงมีผลด้านส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 66 % 
(บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด,2553) ได้แก่ เซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพร้าว เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัล
ป่ินเกล้า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เซ็นทรัลพระราม 2 สยามพารากอน ดิเอ็มโพเรี่ยม เดอะมอลล์บางกะปิ และเดอะ
มอลล์งามวงศ์วาน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนท่ี 1 คือ คําถาม
เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 คือ คําถามเก่ียวกับปัจจัยรงจูงใจในการทํางาน แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการทํางาน และด้านสุขอนามัยในการทํางาน ส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการวัดด้านผลการปฏิบัติงานขาย 
สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 77 คน พนักงานขายเครื่องสําอาง

ส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-40 ปี จํานวน 80 คน มีสถานภาพโสด จํานวน 71 คน และสมรสแล้ว จํานวน 24 
คน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน42 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 31 คน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนส่วนมากอยู่ในระดับ 15,000-35,000 บาท จํานวน 74 คน มีระยะเวลา 1-3 ปี ในการปฏิบัติงานใน
อาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง จํานวน 31 คน และระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป จํานวน 27 คน 

จากการวิเคราะห์สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย  
     เครื่องสําอางความงามชั้นสูง 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
ด้านปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการทํางาน  

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน ปฎิเสธ 
การได้รับการยอมรับนับถือ ปฎิเสธ 
ลักษณะของงาน ยอมรับ 
ความรับผิดชอบ ปฎิเสธ 
ความก้าวหน้า ปฎิเสธ 
การมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ปฎิเสธ 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดสุขอนามัยในการทํางาน  
นโยบายและการบริหารงาน ยอมรับ 
การควบคุมบังคับบัญชา ปฎิเสธ 
สภาพการทํางาน ปฎิเสธ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปฎิเสธ 
เงินเดือน ยอมรับ 
สถานภาพ ยอมรับ 
ความม่ันคงในงาน ยอมรับ 
ชีวิตส่วนตัว ยอมรับ 

 
จากตารางท่ี 1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการทํางานท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และการมี
โอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามชั้นสูง ส่วน ด้านลักษณะของงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงอธิบายได้ว่า พนักงานขายเครื่องสําอาง มีความรักและความชอบในเรื่องของ
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ความสวย ความงาม มีใจรักในงานขายและการบริการ ฉะนั้นการได้ทํางานในอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอาง 
มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความชอบโดยส่วนตัว และยังสามารถใช้ความรู้ และพรสวรรค์ท่ีมีเพ่ือใช้ในการทํางาน
อาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดสุขอนามัยในการทํางานท้ัง 8 ด้าน ผลการทดสอบพบว่า ด้านการควบคุมบังคับ
บัญชา สภาพการทํางาน และ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงาน
ขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ส่วนด้าน นโยบายและการบริหารงาน เงินเดือน สถานภาพ ความม่ันคงใน
งานและด้านชีวิตส่วนตัว มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง  
ซ่ึงอธิบายได้ว่า 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน พนักงานขายเครื่องสําอางมีความคิดเห็นด้านนโยบายการคิดค่า
คอมมิชชั่นในแต่ละเดือน ว่าบริษัทท่ีตนปฎิบัติงานอยู่นั้น มีการคิดค่าคอมมิชชั่นท่ีมีความยุติธรรม และเม่ือ
เทียบกับคู่แข่งก็สามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซ่ึงพบว่าพนักงานขายโดยส่วนมากมีความคิดเห็นว่าบริษัทของ
ตนเองให้ผลตอบแทนได้มากกว่าบริษัทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในการรักษาพยาบาล การเบิกค่ายูนิฟอร์ม 
การเบิกค่าออกกําลังกาย ค่าเดินทาง ฯลฯ ส่งผลทําให้เลือกทํางานกับบริษัทปัจจุบัน 

ด้านเงินเดือน พนักงานขายเครื่องสําอางมีความคิดเห็นด้านการคิดค่าคอมมิชชั่นแบบรวมจะช่วยให้
พนักงานขายในสาขาเดียวกันบรรลุเป้ายอดขายได้มากข้ึน ซ่ึงพบว่าพนักงานขายส่วนมากพึงพอใจกับ
ค่าตอบแทนหรือการคิดค่าคอมมิชชั่นแบบรวมเป้ายอดขาย หากประจําอยู่ในสาขาเดียวกัน เนื่องจากจะทําให้
พนักงานขายในสาขาเดียวกันเกิดความสามัคคีกัน ช่วยเหลือและร่วมมือกันทํางานเพ่ือท่ีจะให้สาขาท่ีตนประจํา
อยู่สามารถบรรลุเป้ายอดขายร่วมกันได้ 

ด้านสถานภาพ พนักงานขายเครื่องสําอางท่ีมีสถานภาพโสด สามารถท่ีจะเลื่อนข้ันในตําแหน่งได้
รวดเร็วกว่าผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว ซ่ึงพบว่าพนักงานขายเครื่องสําอางยุคปัจจุบัน มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเทียบกับพนักงานขายในอดีต และพนักงานขายท่ีโสดโดยส่วนมากมีอายุเฉลี่ยท่ีไม่
เกิน 30 ปี ซ่ึงเป็นอายุท่ีอยู่ในวัยทํางานและมีพลังในการสร้างสรรค์งานด้านการขาย หรือศิลปะความงามและ
พนักงานโสดสามารถเดินทาง และย้ายสาขาได้สะดวกเนื่องจากยังไม่มีภาระเรื่องครอบครัวทําให้ตัดสินใจและ
ทุ่มเทในการทํางานได้อย่างเต็มท่ี 

ด้านความม่ันคงในงาน พนักงานขายเครื่องสําอางมีความคิดเห็นเป็นส่วนมากว่า หากมีความ
ขยันหม่ันเพียร อดทน มีวินัย ซ่ือสัตย์ และมีการพัฒนาเทคนิคท้ังในการขายการบริการอยู่ตลอดเวลา  
จะสามารถช่วยให้ประกอบอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางได้อย่างยาวนาน และม่ันคงในอาชีพ ซ่ึงพบว่าโดย
ส่วนมากพนักงานขายมีอายุงานในการทําอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางไม่ตํ่ากว่า 10 ปี และอาชีพพนักงาน
ขายเครื่องสําอางสามารถทํางานได้จนถึงอายุ 55 ปี  

ด้านชีวิตส่วนตัว พนักงานขายเครื่องสําอางได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพการเป็นพนักงานขาย
เครื่องสําอางจากครอบครัวและคนรัก เป็นอย่างดี พบว่าโดยส่วนมากพนักงานขายเครื่องสําอางเข้าใจลักษณะ
การทํางานขายเครื่องสําอางภายในห้างเป็นอย่างดี และจําเป็นต้องเสียสละเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
วันหยุดราชการ เพ่ือปฎิบัติหน้าท่ีในอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอาง เพ่ือแลกกับรายได้ท่ีจะสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้อย่างสบาย 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย

เครื่องสําอางความงามช้ันสูง  
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานไว้ว่า ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน  

มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง แต่กลับสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (สลับสังข์ รุมาคม,2530: 109) ท้ังนี้เนื่องจาก “กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นพนักงาน
ขายเครื่องสําอาง เฉพาะในตําแหน่งท่ีเป็น Counter Manager and Assistant Counter Manager ซ่ึงมี
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานในระดับท่ีสูง และประสบความสําเร็จสูงสุดอยู่แล้ว 

สมมติฐานท่ี 2 การได้รับการยอมรับนับถือ มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ท้ังนี้เนื่องจาก “การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า ถือเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่งในการทํางาน ฉะนั้นพนักงานขายเครื่องสําอางต้องรู้จัก
ลูกค้าเป้าหมายของตนอย่างดีว่ามีลักษณะหรือความต้องการเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะสามารถเสนอขายสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และการให้สิทธิพิเศษอะไรกับลูกค้าชั้นดี การบริการด้วย
ความประทับใจ การเสนอขายสินค้าด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดการ
ยอมรับนับถือในตัวของพนักงานขาย” 

สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะของงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ลักษณะของงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขาย
ของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา (อาภาพร บุญจันทร์, 2552: 
50) พบว่า ลักษณะของงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานในเรื่องความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีได้รับ
มอบหมายมากท่ีสุด รองลงมาคือลักษณะของงานท่ีปฎิบัติเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพ และงานท่ีได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 

สมมติฐานท่ี 4 ความรับผิดชอบ มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านความรับผิดชอบมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ท้ังนี้เป็นเพราะว่า พนักงานขายเครื่องสําอางทุก
คนได้ปฎิบัติงานอย่างเต็มท่ีในทุกๆวันอยู่แล้ว แต่จะบรรลุตามเป้ายอดขายแต่ละเดือนหรือไม่ ยังข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยอีกหลายประการ ได้แก่ โปรโมชั่นจากทางห้างสรรพสินค้าท่ีช่วยสนับสนุนในแต่ละเดือน โปรโมชั่นของ
ทางบริษัทท่ีจัดเตรียมให้ในแต่ละเดือน กิจกรรมท่ีจัดข้ึนให้กับทางลูกค้าในแต่ละเดือน และท่ีสําคัญสุดคือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดระยะยาวในช่วงเทศกาล ซ่ึงจะส่งผลอย่างยิ่งท่ีจะสามารถทําให้ยอดขายบรรลุ
เป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน 

สมมติฐานท่ี 5 ความก้าวหน้า มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ท้ังนี้เป็นเพราะว่า อาชีพพนักงานขาย
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เครื่องสําอางจะได้รับโอกาสในการก้าวหน้าค่อนข้างยาก เนื่องด้วยปัญหาเรื่องอัตรากําลังในตําแหน่งหัวหน้า
งานนั้น มีจํานวนน้อยกว่าความต้องการของพนักงาน และเป็นท่ีทราบโดยท่ัวกันแล้วว่าคุณสมบัติประการหนึ่ง
คือเรื่องของอายุการทํางานโดยเฉลี่ยต้องเกิน 5ปีข้ึนไป จึงจะมีสิทธิ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นพนักงานระดับหัวหน้างานในตําแหน่ง Counter Manager and Assistant Counter Manager ซ่ึงเป็น
ตําแหน่งท่ีสูงท่ีสุดอยู่แล้วสําหรับอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางประจําห้างสรรพสินค้า และได้รับโอกาสใน
การอบรมจากทางบริษัทในเรื่องเทคนิคการขาย ฝึกอบรมด้านรายละเอียดสินค้า เรื่องพฤติกรรมของลูกค้า  
อยู่ตลอดเวลาจึงไม่ส่งผลต่อผลการปฎิบัติงานขาย 

สมมติฐานท่ี 6 การมีโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขาย
ของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านการมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าท่ีการ
งานมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ  
(สลับสังข์  รุมาคม, 2530: 152) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านระยะเวลาการทํางานกับตัวแปร
ทัศนคติท่ีมีต่อปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในด้านการมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน เนื่องจากพนักงานยัง
ไม่รู้สึกว่าได้รับโอกาสของความก้าวหน้าเท่าท่ีควร และยังไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง  
เม่ือปฎิบัติงานได้ผลดี รวมท้ังเห็นว่างานท่ีปฎิบัติอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดโอกาสให้ตนเองสามารถขยับฐานะให้
สูงข้ึนในองค์การได้โดยง่าย 

สมมติฐานท่ี 7 นโยบายและการบริหารงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านนโยบายและการบริหารงานมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ (อาภาพร บุญจันทร์,2552,หน้า 97) 
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานในเรื่องมหาวิทยาลัย 
ควรมีการประชาสัมพันธ์นโยบายเป้าหมาย หรือแผนงานให้รับรู้ท่ัวกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา
ของ (สลับสังข์ รุมาคม,2530: 109-110) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านกองท่ีปฎิบัติงานกับตัว
แปรทัศนคติท่ีมีต่อปัจจัยสุขอนามัยในด้านนโยบายและการบริหารงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กล่าวคือ 
พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องท่ีเห็นว่ามีความสําคัญมากท่ีสุดในการทํางาน  
เรื่องท่ีพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสําคัญท่ีสุดในการทํางานคือ เรื่องเก่ียวกับนโยบายและการบริหารงาน 

สมมติฐานท่ี 8 การคงบคุมบังคับบัญชา มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านการควบคุมบังคับบัญชามีอิทธิพลต่อ
ผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมาของ 
(บุญเลิศ สิริภัทรวณิช,2541: 47-48) พบว่า ปัจจัยจูงใจในการทํางานด้านลักษณะการปกครองบังคับบัญชา 
และคุณภาพชีวิตในการทํางานด้านลักษณะการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

สมมติฐานท่ี 9 สภาพการทํางาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ด้านสภาพการทํางานมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ท้ังนี้ในด้านสภาพการทํางาน หากต้องประจํา
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สาขาเดียวไปตลอด ย่อมส่งผลให้ไม่ได้รับการเรียนรู้จักพฤติกรรมลูกค้าใหม่ๆ เพราะลูกค้าในแต่ละสาขา  
แต่ละเครือของทางห้างสรรพสินค้า จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน และสาขาท่ีอยู่ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทจะมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงพนักงานให้สับเปลี่ยน โยกย้ายทุกๆปีอยู่แล้ว 
เพ่ือเป็นการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างเพ่ือนพนักงานขายด้วยกันเอง และพนักงานขายทราบเรื่องเก่ียวกับ
กฎเกณฑ์ในการทํางานอยู่แล้วว่า หากเป็นพนักงานขายเครื่องสําอาง หัวหน้างาน หรือบริษัท มีสิทธิ์ท่ีจะ
โยกย้าย โอนเปลี่ยนแปลง การทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

สมมติฐานท่ี 10 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอิทธิพลต่อ
ผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ท้ังนี้เป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนมากมาจากกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด จึงมีความเป็นอิสระมากกว่า ท้ังในด้านความคิด และการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ดังนั้น จึงส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการคบหาเพ่ือน แต่จากการท่ีผู้วิจัยสังเกตพบคือ พนักงานขาย
โดยส่วนมากมีครอบครัว มีบุตร และมีการใช้ชีวิตแบบคู่สามีภรรยา แต่ไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นเหตุผลโดยส่วนตัว ซ่ึงส่งผลทําให้การสนิทกับเพ่ือนร่วมงานไม่ได้จําเป็นมากกับผลการปฎิบัติงาน
ในอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอาง เนื่องจากต้องถูกโอน ย้าย เปลี่ยนสาขาเป็นปกติตลอดเวลาอยู่แล้ว 

สมมติฐานท่ี 11 เงินเดือน อิทธิพลมีต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความ
งามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ว่า เงินเดือนมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของ
พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมาของ (นวรัตน์ จันทร์จิเรศรัศมี
,2544:102) พบว่า อัตราเงินเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับแรงจูงใจในเรื่องของงาน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และสอดคล้องกับ (สลับสังข์ รุมาคม,2530: 123-124) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในด้าน
ลักษณะในการปฏิบัติงานกับตัวแปรทัศนคติท่ีมีต่อปัจจัยสุขอนามัยในด้านเงินเดือน มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ประกอบกับพนักงานต้องประสบปัญหาสําคัญในด้านค่าครองชีพ มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ทําให้พนักงานส่วนใหญ่
มีความวิตกกังวลในด้านความเป็นอยู่และขาดความสุขในการทํางาน ปัญหาในเรื่องเงินเดือนจึงนับเป็นปัญหาท่ี
ควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมาของ (กิตติพงศ์ พัฒนพงศ์, 2539: 123-
128) พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกผู้จัดจําหน่ายท่ีเป็นตัวแทนขายขององค์กรท่ีมีต่อความยุติธรรมของระบบ
ค่าตอบแทนในการศึกษาครั้งนี้ พบความแตกต่างไม่เด่นชัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.3 มีความคิดเห็น
ว่ายังไม่พอใจกับระบบค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีพอใจกับระบบค่าตอบแทนขององค์กรท่ี
เป็นกรณีศึกษาในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 48.7 

สมมติฐานท่ี 12 สถานภาพ มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขายเครื่องสําอาง
ความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ ด้านสถานภาพมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของ
พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมาของ (สลับสังข์ รุมาคม, 2530: 
151-152) พบว่าระยะเวลาการทํางาน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อปัจจัยสุขอนามัย ด้านสถานภาพสมรส 
หมายความว่า พนักงานโรงงานมักกะสันท่ีมีระยะเวลาการทํางานแตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อปัจจัยสุขอนามัย
ในด้านสถานภาพแตกต่างกัน กล่าวคือ พนักงานกลุ่มท่ีมีระยะเวลาการทํางานน้อยมีสัดส่วนของผู้ท่ีพอใจใน
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจด้านก้าวหน้าน้อยท่ีสุด การท่ีพนักงานท่ีมีระยะเวลาการทํางานมากข้ึน มีแนวโน้มท่ี
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จะมองปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในด้านความก้าวหน้าในด้านบวกมากข้ึนนั้น อาจเป็นเพราะว่าพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาการทํางานน้อยยังปรับตัวให้เข้ากับงานท่ีปฎิบัติและสภาพแวดล้อมต่างๆภายในองค์กรยังไม่ดีพอ 

สมมติฐานท่ี 13 ความม่ันคงในงาน มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของพนักงานขาย
เครื่องสําอางความงามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ ด้านความม่ันคงในงานมีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงาน
ขายของพนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ท้ังนี้สรุปได้ว่าด้านความม่ันคงในงาน สามารถทําให้
ประกอบอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอางได้อย่างม่ันคง พนักงานขายเครื่องสําอางโดยส่วนมากให้เหตุผลว่า
การท่ีจะประสบความสําเร็จในอาชีพได้จะต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้ท้ังด้านเทคนิคการขาย รู้จักคุณสมบัติท่ีเป็น
จุดเด่นของสินค้าแบรนด์ตัวเอง มีใจรักในงานขายและงานบริการ และท่ีสําคัญความซ่ือสัตย์ในอาชีพท่ีปฎิบัติ
อยู่ เนื่องจากพนักงานขายเครื่องสําอางบางส่วนท่ีต้องลาออกจากอาชีพนี้ หรือถูกเชิญให้ออกจากการทํางาน
เนื่องจากขาดความซ่ือสัตย์ในการทํางาน ส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางบริษัท และของทาง
ห้างสรรพสินค้าเป็นอย่างมาก พบว่าความขยันหม่ันเพียร อดทน มีวินัย ซ่ือสัตย์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ จะทําให้ประกอบอาชีพขายเครื่องสําอางได้อย่างม่ันคงและยาวนาน 

สมมติฐานท่ี 14 ชีวิตส่วนตัว มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานของพนักงานขายเครื่องสําอางความ
งามช้ันสูง 

ผลการวิจัยเป็นไปตามท่ีผู้วิจัยต้ังสมมติฐานไว้ ด้านชีวิตส่วนตัว มีอิทธิพลต่อผลการปฎิบัติงานขายของ
พนักงานขายเครื่องสําอางความงามชั้นสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมาของ กิตติพงศ์ พัฒนพงศ์, 
(2539) เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานอาชีพขายตรง: ศึกษากรณี บริษัทไดเร็คเซลล์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด. พบว่า การสนับสนุนการขายตรงจากสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 57 ได้รับ
การสนับสนุนจากครอบครัวในระดับท่ีมาก กล่าวว่าครอบครัวจะป็นกลุ่มแรกท่ีรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของ
องค์กรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นความภูมิใจท่ีได้แนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับคนอ่ืนรู้จัก ญาติพ่ี
น้อง หรือคนใกล้ชิด โดยเฉพาะเม่ือสมาชิกในครอบครัวใช้ผลิตภัณฑ์ แล้วบอกต่อไปเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57 ไม่มีความขัดแย้งในบทบาทของการเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายกับบทบาทใน
ครอบครัว 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลักษณะของงาน 
พนักงานขายโดยส่วนมากเข้าใจลักษณะการทํางานท่ีปฎิบัติงานดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

คุณสมบัติของสินค้า เทคนิคการขาย การค้นหาความต้องการของลูกค้า และการปฎิบัติงานตามท่ีหัวหน้างาน
หรือฝ่ายบริหารสั่งการ แต่มีลักษณะการทํางานในบางส่วนเช่น การท่ีต้องทํารายงานเอกสารท่ีมากมายเพ่ือส่ง
ให้กับทางสํานักงานใหญ่ หรือการต้องทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ให้มากข้ึน เพ่ือส่งข้อมูลในการขายผ่าน
ระบบโปรแกรมขายท่ีทางหน้าร้านมี ทําให้เกิดความยุ่งยาก และส่งผลกระทบต่อการขายหน้าร้านในระดับหนึ่ง
ระบบโปรแกรมขายนี้ควรท่ีจะครอบคลุมการทํางานขายท้ังหมด ต้ังแต่การตอกบัตรเข้างานของพนักงาน 
ข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า ข้อมูลการเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้า ส่งตรงกับทางหน้าร้านได้ทันทีแบบ  
Real Time เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามรายละเอียดสินค้าคงเหลือ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
และส่งผลให้ผลการปฎิบัติงานขายเพ่ิมสูงข้ึน 
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2. ด้านนโยบายและการบริหาร และค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ทางสํานักงานใหญ่ควรคิดค่าคอมมิชชั่นแบบเป้ารวมในการคิดค่าคอมมิชชั่นแต่ละสาขา เนื่องจากเพ่ือ

ความสามัคคีในการทํางาน และควรให้หน้าท่ีในการกระจายยอดขายกับทาง Counter Manager เป็นผู้แบ่ง
สรรเอง เนื่องจาก Counter Manager มีหน้าท่ีสูงสุดในการดูแลยอดขายในแต่ละสาขา และใกล้ชิดกับ
พนักงานแต่ละคนในสาขา  

3. ด้านสถานภาพทางสังคม และ ชีวิตส่วนตัว 
ควรจัดกิจกรรมท่ีสามารถกระตุ้นให้ลูกค้ามาซ้ือสินค้า หรือใช้บริการภายในเคาน์เตอร์แบบครอบครัว 

เช่น คู่แม่ลูก หรือ Family Group ท่ีจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าการซ้ือแบบมาเดียวและการซ้ือแบบหลาย
คน ย่อมส่งผลท่ีดีต่อยอดขาย 

4. ด้านความม่ันคงในงาน 
ควรมีการฝึกอบรมพนักงานในด้านฝีมือการแต่งหน้า การนวดหน้า เทคนิคการขาย การบริการอย่าง

สมํ่าเสมอ และท่ีสําคัญสุดความซ่ือสัตย์สุจริต ย่อมส่งผลท่ีดีต่อความม่ันคงในอาชีพพนักงานขายเครื่องสําอาง 
เนื่องจากอาชีพนี้สามารถปฎิบัติงานได้ถึงอายุ 55 ปี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้านเพ็ทช็อป กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกของร้านอิโตยะ  
เพ็ทวิลเลจท้ัง 3 สาขา คือสาขาสุขุมวิท สาขาทองหล่อ ละสาขารัชโยธิน จํานวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้จํานวน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ ไค-สแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ  31-40 ปี สถานภาพสมรส  
จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีในจํานวนท่ีใกล้เคียงกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001- 
70,000 บาท มีบ้านพักอาศัยเป็นลักษณะบ้านเด่ียว มีจํานวนสมาชิกในบ้าน 2 คน ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้านเพ็ทช็อป พบว่า ปัจจัยทางการตลาดท้ัง 7 ด้านมีระดับ
ความสําคัญในระดับมาก 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญเก่ียวกับ คุณภาพท่ีได้มาตรฐานของสินค้า สินค้าใหม่ไม่
ค้างสต๊อก มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ มีการนําเข้าสินค้าใหม่อยู่เสมอ ความน่าสนใจของสินค้า 

2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ ราคาสุนัขและแมวเป็นมาตรฐานราคาเหมาะสมกับปริมาณ
หรือขนาดของสินค้า 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับร้านอยู่ใกล้ท่ีพัก ทําเลร้านมองเห็นได้
ชัดเจน ช่วงเวลาการให้บริการเหมาะสม ท่ีจอดรถสะดวก จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ ความมีชื่อเสียงของร้าน 
รูปแบบร้านสะดุดตา 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ การจัดสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาล 
มีเอกสารแนะนําสินค้าและการเลี้ยงสุนัขและแมว มีระบบสมาชิก 

5. ด้านบุคลากร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องของพนักงานมีความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงและ
สินค้าภายในร้าน พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย ให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นกันเอง มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ และจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 

6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การแบ่งโซนสินค้ากับสัตว์เลี้ยง 
แสงสว่างเพียงพอ บรรยากาศเหมาะแก่การเลือก 

7. ด้านกระบวนการทํางาน ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ การบริการท่ีรวดเร็ว ร้านมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study Marketing Mix Factors Affecting 

Consumer Purchasing and Service Decision in Pet shop. The sample group was member for 
three I-toya pet-village Shop Ie.Sukumvit Thonglor and Rachayothin with 350 people. The 
study tool was a questionnaire. The data was then analyzed by descriptive statistics using 
frequency, mean,percentage, Standard Deviation and Chi-Square from the study presented 
that most of respondents were female,aged 31-40 years old, married, holding Master’s 
Degree and Bachelor’s Degree a similar number, working as company employees’ with an 
income of 50,001-70,000 bath per month, is a residential house style, the average  

Results number of family member was 2 persons. 
The results of this study illustrated that the Marketing Mix Factors affecting Consumer 

Purchasing and Service Decision in Pet shop were: 
1. Product factors that consumers will focus on standard of product, new product 

not hold stock, quantity need, always new import and piquancy of products 
2. Price factors that consumers will focus on dogs and cats are a standard price and 

reasonable price with the volume or size of the product. 
3. Place factors that consumers will focus on stay near the shop, store location 

were clearly visible, reasonable period of service, parking spaces, list of products into 
categories, famous of shop and eye-catching style. 

4. Promotion factors consumer will focus on special price of the festival, tell 
document for products and member. 

5. People factors consumers will focus on employee’s knowledge of pets and 
product in shop, Staff has a good personality, service with a friendly equality, enthusiasm for 
service and number of employees sufficient to provide the service. 

6. Physical Evidence factors consumers will focus on zoning products and pets,  
lit and environment suitable for the selection. 

7. Process factors consumers will focus on the fast service and stores are improved 
continuously. 

 
บทนํา 

สภาพสังคมครอบครัวไทยในปัจจุบันนี้  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ  
มีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีมีแต่พ่อแม่ลูกมากข้ึน รูปแบบความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ท่ีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดย
ไม่แต่งงานและส่วนใหญ่จะไม่มีลูก เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพ่ิมมากข้ึน เพราะเป็นครอบครัวเด่ียวและพ่อแม่
ต้องทํางาน อาจมีการไปฝากปู่ย่าตายายเลี้ยง หรือพ่ึงพาเนิร์สเซอรี่ แม่กว่า 90% ทํางานนอกบ้าน ผู้หญิงและ
ผู้ชายแต่งงานกันช้าข้ึน จากผู้ชาย 25 ปี และผู้หญิง 22 ปี เม่ือ 50 ปีก่อน ปัจจุบันเป็นผู้ชายอายุ 30 ปี ผู้หญิง
มากกว่า 25 ปี และมีอัตราคนโสดเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะผู้หญิง ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดแนวคิดดังกล่าว มาจาก
แรงผลักดันของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเรื่องของค่านิยมในเรื่องการแต่งงานและชีวิตครอบครัวท่ี
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เปลี่ยนไป เศรษฐกิจท่ีครอบครัวจะต้องอาศัยรายได้ของท้ังพ่อและแม่ และการศึกษาท่ีสูงข้ึนของผู้หญิง พ่ึงพา
ตัวเองได้มากข้ึน (www.vcharkarn.com/varticle/40578) 

จากปัจจัยดังกล่าวทําให้หลายครอบครัวหาสิ่งทดแทนท่ีทําให้สมาชิกภายในครอบครัวมีความสุข และ
คลายเหงา สิ่งทดแทนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว เนื่องจากสัตว์ท้ัง 2 ประเภทนี้เป็น
สัตว์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เป็นสัตว์ท่ีมีความแสนรู้ สามารถท่ีจะทําตามคําสั่งต่างๆได้
เม่ือได้รับการฝึกฝนให้ทําเป็นประจํา สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงท่ีชอบใกล้ชิดกับคน ท้ังนี้คณะนักวิจัย
มหาวิทยาลัยปอร์ตสมัธ ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาพบว่าการเลี้ยงสุนัขและแมวส่งผลให้ผู้ท่ีเลี้ยงและผู้ท่ีมีความ
ให้ชิดกับสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีกว่าผู้ท่ีไม่ได้เลี้ยงสุนัขและแมว (หนังสือพิมพ์ข่าวสด 
ฉบับวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2549 ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 5824 หน้า 7: www.dmh.go.th) 

จากผลการสํารวจประชากรสุนัขในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 50 เขตพบว่า การเลี้ยงสุนัขของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครท้ัง 50 เขตจาก พ.ศ.2542 – พ.ศ.2549 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จาก 523,230 ตัว  
เป้น 823,504 ตัว ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2549) ด้วยแนวโน้มการเลี้ยงสุนัขท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้
มูลค่าตลาดธุรกิจท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงเพ่ิมสูงข้ึน โดยแบ่งเป็นตลาดด้านเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์มูลค่าประมาณ 
1,000 ล้านบาท ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท ซ่ึงท้ังสองตลาดมีอัตราเติบโต
ต่อเนื่องในสัดส่วน 10-15% โดยปัจจัยหลักมาจากมุมมองของของผู้บริโภคท่ีมองสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวท่ีต้องเอาใจใส่ดูแลไม่ต่างไปจากสมาชิกคนอ่ืนๆ และในอีกหนึ่งตลาด คือ ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์  
ซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นธุรกิจของใช้ต่างๆ รวมถึง Pet Shop มีมูลค่าตลาด
ประมาณ 1,400-1,500 ล้านบาท ซ่ึงกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนรายได้จากการขายอาหารสัตว์ด้วย (สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) 

จากจํานวนผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีร้านเพ็ทช็อปจะทํารายได้มากข้ึน แต่เนื่องด้วย
ปัจจุบันนี้มีร้านเพ็ทช็อปคู่แข่งเกิดข้ึนมากมาย ในอัตรา 1:3 ร้าน (จากการสํารวจในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2553) 
(สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) ทําให้ส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน ดังนั้นจึงเป็น
ท่ีมาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยสนใจว่า ปัจจัยใดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจาก
ร้านเพ็ทช็อป กรณีศึกษา ร้านอิโยะ เพ็ทวิลเลจ เพ่ือทําการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
และก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านตลาดเพ็ทช็อปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้าน
เพ็ทช็อป 

 
วิธีการดําเนินวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้าน เพ็ทช็อป 
กรณีศึกษาร้านอิโตยะ เพ็ทวิลเลจ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการในร้านเพ็ทช็อป กรณีศึกษา ร้านอ ัตยะ 
เพ็ทวิลเลจ และความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการของร้านเพ็ทช็อป ประชากรท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
คือ กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกของร้านอิโตยะ เพ็ทวิลเลจ ท้ัง 3 สาขา (1) สาขาสุขุมวิท 33 (2) สาขาทองหล่อ 15 
และ (3) สาขารัชโยธิน มีจํานวนท้ังสิ้น 1,942 ราย ท่ีเข้ามาซ้ือสินค้าและบริการในร้านอิโตยะ เพ็ทวิลเลจ 
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(ร้านอิโตยะ เพ็ทวิลเลจ, วันท่ี 20 ธันวาคม 2553) ใช้ตารางสําเร็จรูปในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ 
ทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % จากจํานวนประชากรท่ีมี 1,942 ราย ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน  
333 ราย เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างจํานวน 350 ราย เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือ
สินค้า และส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ สําหรับสถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมาน 
(Inferential Statistic) ได้แก่ ค่า Chi-Square 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส 
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีตามลําดับใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ประมาณ 50,001-70,000 บาท ต่อเดือน มีบ้านลักษณะเป็นบ้านเด่ียว มากกว่าครึ่งมี
สมาชิกภายในบ้านจํานวน 2 คน 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้ามาซ้ือสินค้าประเภทของเล่นสัตว์เลี้ยง  
โดยเข้ามาซ้ือสินค้าและบริการสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ในช่วงเวลา 15.01-17.00 น. จํานวนเงินท่ีจ่ายต่อครั้ง คือ 
1,001-1,500 บาท ชอบเลี้ยงสัตว์ขนาดพันธ์กลาง และพันธ์เล็กตามลําดับใกล้เคียงกัน และส่วนใหญ่จะมีสัตว์
เลี้ยงภายในบ้านจํานวน 2 ตัว 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้านอิโตยะ เพ็ทวิลเลจ 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ัง 7 ด้านมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากเช่นกัน สามารถเรียงลําดับ
ความสําคัญแต่ละด้านได้ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  

การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการร้านเพ็ทช็อป จําแนกตามเพศ พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของสินค้าใหม่ไม่ค้างสต๊อก และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรื่องของ
ทําเลร้านมองเห็นได้ชัดเจน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จําแนกตามอายุ พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่อง
ของปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในเรื่องของจัดเรียงสินค้าเป็น
หมวดหมู่และ รูปแบบร้านสะดุดตา ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องของการมีระบบสมาชิก ด้านบุคลากร 
ในเรื่องของพนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อยและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่องของมีการแบ่งโซนของสินค้ากับสัตว์เลี้ยง และด้านกระบวนการทํางาน 
ในเรื่องของการบริการด้วยความรวดเร็ว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จําแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของคุณภาพสินค้าได้มาตรฐานและสินค้าใหม่ไม่ค้างสต๊อก และด้านราคา ในเรื่องของราคา
สุนัขและแมวเป็นมาตรฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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จําแนกตามการศึกษา พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของสินค้าใหม่ไม่ค้างสต๊อก มีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ มีการนําเข้าสินค้า
ใหม่ๆอยู่เสมอ และความน่าสนใจของสินค้าใหม่ ด้านราคา ในเรื่องของราคาเหมาะสมกับปริมาณหรือขนาด
ของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ ความมีชื่อเสียงของร้าน 
และรูปแบบร้านสะดุดตา ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องของจัดสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาล  
และมีเอกสารแนะนําสินค้าและการเลี้ยงสุนัขและแมว ด้านบุคลากร ในเรื่องของพนักงานมีความรู้เก่ียวกับสัตว์
เลี้ยงและสินค้าภายในร้าน พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย ให้บริการด้วย ความเสมอภาค  
เป็นกันเอง กระตือรือร้นในการให้บริการ และมีจํานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ ในเรื่องของมีการแบ่งโซนสินค้ากับสัตว์เลี้ยง แสงสว่างเพียงพอ และบรรยากาศเหมาะแก่การเลือก
ซ้ือ และด้านกระบวนการ ในเรื่องของบริการด้วยความรวดเร็ว มีบริการรับสั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์ และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาร้านอย่างต่อเนื่อง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จําแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ในเรื่องของท่ีจอดรถสะดวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จําแนกตามลักษณะท่ีพัก
อาศัย พบว่า ลักษณะท่ีพักอาศัย มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของ
ปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายในเรื่องของร้านอยูใกล้ท่ีพัก ทําเลร้าน
มองเห็นได้ชัดเจน ช่วงเวลาในการให้บริการเหมาะสม จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ และรูปแบบร้านสะดุดตา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องของมีระบบสมาชิก ด้านบุคลากร ในเรื่องของ พนักงานมีบุคลิกภาพดี  
แต่งกายเรียบร้อย และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ในเรื่องของมีการ
แบ่งโซนสินค้ากับสัตว์เลี้ยง และด้านกระบวนการทํางาน ในเรื่องของบริการด้วยความรวดเร็ว อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีรับ 0.05  

จําแนกตามรายได้และสมาชิกภายในบ้าน พบว่า รายได้และจํานวนสมาชิกภายในบ้านไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของ
การวิจัยดังนี้ พบว่า โดยรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการทํางาน มีความสําคัญอยู่ในระดับ
มาก สามารถแบ่งเป็นด้านได้ดังนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะให้ความสําคัญเก่ียวกับ คุณภาพท่ีได้มาตรฐานของสินค้า สินค้าใหม่ไม่
ค้างสต๊อก มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ มีการนําเข้าสินค้าใหม่อยู๋เสมอ ความน่าสนใจของสินค้า ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่รักสัตว์เลี้ยงของตนเองมากจนนับสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของ
ครอบครัว 

2. ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ ราคาสุนัขและแมวเป็นมาตรฐาน ราคาเหมาะสมกับปริมาณ
หรือขนาดของสินค้า ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
ทําให้ผู้บริโภคมีการวางแผนการใช้จ่ายและคํานึงถึงความคุ้มค่าของสินค้าต่างๆท่ีจําเป็นต้องซ้ือ 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ ร้านอยู่ใกล้ท่ีพักทําเลร้านมองเห็นได้
ชัดเจน ช่วงเวลาการให้บริการเหมาะสม ท่ีจอดรถสะดวก จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ ความมีชื่อเสียงของร้าน 
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รูปแบบร้านสะดุดตา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเร่งรีบในการดําเนินชีวิต ทําให้เวลามีค่า
มากสําหรับคนทํางานดังนี้ผู้บริโภคจึงคํานึงถึงความสะดวกสบายในการหาซ้ือสินค้ามากข้ึน 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ การจัดสินค้าราคาพิเศษในช่วงเทศกาล 
มีเอกสารแนะนําสินค้าและการเลี้ยงสุนัขและแมว มีระบบสมาชิก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
ต้องการท่ีจะได้รับของสัมมนาคุณหรือสินค้าในราคาพิเศษซ่ึงถือเป็นปัจจัยท่ีดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาซ้ือสินค้า
และบริการ 

5. ด้านบุคลากร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องของพนักงานมีความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงและ
สินค้าภายในร้าน พนักงานมีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย ให้บริการด้วยความเสมอภาคเป็นกันเอง มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ และจํานวนพนักงานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้บริโภค
ต้องการความม่ันใจและต้องการรับความน่าเชื่อถือจากทางร้าน เพ่ือให้ได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการ 

6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การแบ่งโซนสินค้ากับสัตว์เลี้ยง 
แสงสว่างเพียงพอ บรรยากาศเหมาะแก่การเลือกซ้ือ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้รับแรงจูงใจในการ
เลือกซ้ือจากสภาพแวดล้อมของทางร้าน 

7. ด้านกระบวนการทํางาน ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับ การบริการท่ีรวดเร็ว ร้านมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ความเร่งรีบของสภาพสังคมปัจจุบันและความม่ันคงน่าเชื่อถือของ
ร้าน 

จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริจิตวัฒนา ทากุ (2551) ท่ีพบว่า ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับคุณภาพของบริการ ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับราคาคงท่ี ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับทําเลท่ีต้ังของ
สถานท่ีให้บริการสะดวกต่อการเดินทาง ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับจัด
โปรโมชั่น (ลด แลก แจก แถม) ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับพนักงานมีความกรตือรือ
ร้นในการให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับความสะอาดของสถานท่ี 
และด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ การให้บริการท่ีรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยท่ีได้ใช้เป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารร้านเพ็ทช็อปเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหรือวางแผนกลยุทธ์ในการจัดจําหน่ายในด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ  
โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ผู้บริหารจะต้องคัดสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพและความแปลกใหม่ ในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและ
ปริมาณเข้ามาจําหน่ายในร้าน เพ่ือสร้างความแตกต่างในด้านสินค้าระหว่างคู่แข่ง 

2. ฝ่ายการตลาดจะต้องส่งเสริมระบบสมาชิกให้มากข้ึน โดยการจัดรายการพิเศษสําหรับสมาชิกเป็น
ประจําทุกเดือน หรือทุกช่วงเทศกาลท่ีสําคัญ 

3. ฝ่ายบุคลจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีมาตรฐานในการบริการท่ีเท่าเทียมกัน รวมท้ัง
ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับสินค้าและบริการท่ีทางร้านมี เพ่ือให้พนักงานมีความรู้เฉพาะสามารถอธิบายให้กับ
ผู้บริโภคท่ีสนใจฟังได้ 
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4. ผู้บริหารจะต้องมีการปรับปรุงระบบการสั่งซ้ือและการชําระเงินให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมาก
ข้ึน เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความล่าช้าในการให้บริการ 
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การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเงินสด 
ดิจิตอล สมาร์ทเพร์ส (ประเภท ID CARD) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
A Study of Marketing Mix Factor that Affecting The Satisfaction in Service of 
Digital Cash Card “Smart Purse” (ID CARD) with The Student of  
The University of the Thai Chamber of Commerce 
 

ณหทัย วัฑฒนาธร 
Nahatai Vattanathron 

 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 
บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
บัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์ 
4 ประการคือ เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของ
บัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการใช้
บริการบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อส่วนประสมทางการตลาด 
และ ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส 
(บัตรประเภท ID Card) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประชากรเป้าหมายของการศึกษา  
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวนท้ังสิ้น 21,945 คน ซ่ึงนําระบบการให้บริการบัตรเงินสด
ดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
โดยแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีละ 100 คน การวิเคราะห์ข้อมูลความถ่ี และค่า
ร้อยละใช้อธิบายลักษณะส่วนบุคคล ส่วนข้อมูลการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สของกลุ่มตัวอย่าง สําหรับค่าเฉลี่ย (x) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบัตรสมาร์ทเพิร์ส 
(ประเภท ID CARD) และความพึงพอใจท่ีมีการใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์  

ผลจากการวิจัยสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับชั้น มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเช็คชื่อออนไลน์ด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID 
Card)  

การรับรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ระบบเช็คชื่อออนไลน์ด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส(บัตรประเภท ID Card) 
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ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และระดับชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ระบบยืม
หนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) ส่วนปัจจัยอายุ  
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ระบบยืมหนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอล
สมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) 

การรับรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ยืมหนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) 
 คําสําคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจในการใช้บริการ, บัตรเงินสดดิจิตอล 
สมาร์ทเพร์ส 

 
ABSTRACT 

This thesis is study of Marketing Mix Factor that affecting the satisfaction in service of 
digital cash card “Smart Purse” (ID CARD) with the student of UTCC. The study purposes are 
to study the perception of student in UTCC with the Marketing Mix of digital cash card 
“Smart Purse” (ID Card) of students in UTCC,to study the relation between a perception in 
Marketing Mix and the satisfaction in service of digital cash card “Smart Purse” (ID Card).Of 
UTCC’s student and to study problem and abstacle in using the digital cash card “Smart 
Purse” (ID Card). Target population in this study was 21,945 students in UTCC. The sample 
size was 400 students in UTCC by sample random (Quota Sampling) and divided sample into 
4 groups from feshman to senior.Each groups contain 100 people. Frequency Analysis and 
Percentage were techniques used fore data collection in personalization and using of Smart 
Purse. Mean (x) and Standard deviation (SD) were used for analize the perception in 
Marketing Mix of Smart Purse (ID Card). Inferential Analysis was used for relation analysis. The 
result from the hypothesis show that; Personal Factor are gender ,age and grade. They were 
related with the satisfaction in service of check-in omline system by digital cash card “Smart 
Purse” (ID Card). 

The perception in Marketing Mix in product concept, price, marketing, distribute, 
promotion, process, method and geography were related with the satisfaction in service of 
check-in online system by digital cash card “Smart Purse” (ID Card). 

Personal Factor are gender,age and grade were related with the satisfaction in library 
self-service kiosk system by using digital cash card “Smart Purse” (ID Card). Age Factor wasn’t 
related with the satisfaction in Library self-service Kiosk system by using digital cash card 
“Smart Purse” (ID Card) 

The perception in Marketing Mix in product concept, price, marketing channels, 
promotions, peopleware, method and geography were related with the satisfaction in library 
self-service Kiosk system by using digital cash card “Smart Purse” (ID Card) 
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Keyword: Marketing Mix Factor, Satisfaction in Service, Digital Cash Card “Smart 
Purse” 

 
บทนํา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเข้าเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมใน
การชําระราคาสินค้าและบริการในรูปเงินพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัตรเงินสดดิจิตอล (Digital Cash 
Card) หรือบัตรชําระเงินล่วงหน้า (Prepaid Card) ซ่ึงเป็นบัตรท่ีผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ออก
ให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือใช้ชําระค่าสินค้าและบริการแทนการชําระด้วยเงินสด โดยผู้ถือบัตรต้องทําการเติมเงินใน
บัตรเงินสด โดยผู้ถือบัตรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงช่วยบริหารการเงิน การใช้จ่ายผ่านบัตรเงิน
สด ท้ังยังสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้อย่างง่ายดายทุกครั้งท่ีมีการใช้บัตร (พิทยุตม์ สงค์มาลัย, 
2553) 

ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินและธุรกิจเปิดตัวให้บริการบัตรเงินสดซ่ึงประกอบด้วย 
บริษัท เพย์เม้น โซลูชั่น จํากัด ให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรเงินสดในชื่อว่า “บัตรเงินสด โอเค แคช” เป็นบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ท่ีสะดวก ปลอดภัย มีรูปแบบท่ีทันสมัย สําหรับใช้แทนเงินสดเพ่ือซ้ือสินค้า 
และชําระค่าบริการต่างๆ เพียงแค่เติมเงินลงในบัตรก่อนใช้งานเท่านั้นโดยเป็นการรวมเอาจุดเด่นของบัตร
เครดิตและบัตรเดบิตเข้ามารวมกัน ซ่ึงเป็นบัตรท่ีเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา เพราะผู้ปกครองสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เพราะเป็นบัตรท่ีกําหนดวงเงินในการใช้จ่าย โดยมีขอบเขตของการใช้งานกว้างขวาง 
เนื่องจากสามารถใช้ได้ตามสถานท่ีท่ีมีสัญลักษณ์ของวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด ได้มากกว่า 250,000 แห่งท่ัว
ประเทศ เพ่ือซ้ือสินค้าและชําระค่าบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากพันธมิตรของกลุ่มโอเค
ด้วย โดยเฉพาะ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โรงพยาบาลพญาไท และสลิม ผับ แอนด์ 
เรสเตอรอง และท่ีสําคัญ “โอเค แคช การ์ด” ยังเป็นบัตรสะดวกซ้ือเพราะผู้บริโภคสามารถหาซ้ือได้ตามร้านค้า
ท่ีมีเครื่องหมายจําหน่ายบัตร และตัวแทนจําหน่าย อาทิ อิมเมจิน เจมาร์ท โมบาย อีซ่ีและเทเลวิซ ทุกสาขา 

บริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จํากัดได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดของการให้บริการบัตรเงินสด
ดิจิตอลซ่ึงน่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้ร่วมกับบริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จํากัด (มหาชน) 
และอีกหลายบริษัท เพ่ือออกผลิตภัณฑ์บัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์สในปี พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ “สมาร์ทเพิร์ส” 
เป็นบัตรเงินสดดิจิตอล ซ่ึงเป็นการรวมเทคโนโลยีของสมาร์ทการ์ดแบบเทคโนโลยีเสียบบัตร (Contactless) 
ช่วยอํานวยความสะดวกในการชําระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
และเทคโนโลยีแบบเสียบบัตร (Contact) เพ่ือท่ีผู้บริโภคจะเติมเงินลงในบัตร “สมาร์ทเพิร์ส” หรือบัตรเงินสด
ดิจิตอล มีการใช้หน่วยความจําข้อมูลร่วมกันทําให้ระบบมีความปลอดภัยสูง และด้วยการทํารายการต่างๆ 
ท่ีมีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม ทําให้ใช้งานท่ัวไปได้อย่างสะดวกสบาย  

จากสถิติจํานวนผู้ถือบัตร smart purse ย้อนหลัง 6 ปี แสดงให้เห็นว่า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น
มายอดผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์ส ใน เซเว่นอีเลฟเว่นมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในปีพ.ศ.2552 และ 2553  
ท่ีมีจํานวนผู้ถือบัตรสมาร์ทเพิร์ส เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนจํานวน 720,296 รายและ 703,590 รายตามลําดับ 
(ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด, 2553) นอกเหนือจากบัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส ท่ีใช้ซ้ือสินค้าแทนเงินสดจาก
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้าอ่ืนๆท่ีร่วมโครงการแล้ว บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด ยังมีเป้าหมายท่ีจะ
ขยายฐานตลาดลูกค้าบัตรสมาร์ทเพิร์ส ไปยังกลุ่มสถานศึกษาต่างๆ ต้ังแต่ระดับโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับนวัตกรรมต่างๆ ได้ง่าย 
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และยังเป็นกลุ่มท่ีมีอํานาจในการซ้ืออีกด้วย โดยบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด ได้จัดต้ังโครงการสมาร์ท
เพิร์สสําหรับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส ในลักษณะของบัตรประจําตัวของ
นักเรียน (ID CARD) และพนักงาน โดยมีเครือข่ายระบบสารสนเทศสนับสนุน ทําให้โรงเรียนสามารถนําบัตร
สมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID CARD) และเครือข่ายระบบสารสนเทศสนับสนุนดังกล่าว มาใช้ในการบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา อาทิเช่น การลงทะเบียน การลงเวลาเรียน การจ่ายเงินในห้องอาหาร การยืม
หนังสือ โดยมีบัตร สมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID CARD) เป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินการ ซ่ึงจะช่วยให้การบริหาร
จัดการในส่วนของกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและนักศึกษามีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาในระยะยาว ทําให้ในปัจจุบันมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสมาร์ท
เพิร์ส (แบบ ID CARD) แล้ว 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด, 2553)  

เนื่องจาก โครงการสมาร์ทเพิร์สสําหรับสถานศึกษา เป็นโครงการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สถาบันการศึกษา และนักรียน นักศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการท่ี บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด
มีเป้าหมายท่ีจะขยายการให้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID CARD) ไปยังโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ 
ท่ัวประเทศ ทําให้ผู้วิจัย ซ่ึงเป็นบุคลากรของบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จํากัด มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเงินสดดิจตอล สมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID 
CARD) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ท้ังนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์ส 
(แบบ ID CARD) ในสถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อส่วนประสมทางการตลาดของบัตร
เงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) 

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท 
ID Card) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อส่วนประสม
ทางการตลาด และ ความพึงพอใจในการใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

4. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID 
Card) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบัตร
เงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นการศึกษาใน
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีประชากรเป้าหมาย (Target Population) ของการศึกษา 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จํานวนท้ังสิ้น 21,945 คน ซ่ึงนําระบบการให้บริการบัตรเงินสด
ดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) ไปใช้ในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  ได้จํานวนตัวอย่างข้ันตํ่าเท่ากับ 392.83 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
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เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาจํานวน 400 ตัวอย่าง (Sample size) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยแบ่งจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีละ 100 คน เครื่องมือท่ีใช้สําหรับการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1: ข้อคําถามเก่ียวกับ
ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2: ข้อคําถามเก่ียวกับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 3: ความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส ส่วนท่ี 4: ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถ่ี และค่าร้อยละใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ Chi-square 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใช้บัตรเงินสดดิจิตอล 
สมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID CARD) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเป็นเพศชายร้อยละ 37.2  
โดยส่วนใหญ่อายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคืออายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.8 

การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (แบบ ID CARD) อยู่ในเกณฑ์
เห็นด้วย ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการในการใช้
บริการบัตรสมาณ์ทเพิร์ส และ ลักษณะทางกายภาพ โดยลักษณะทางกายภาพเป็นปัจจัยท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และลําดับรองลงมาคือ กระบวนการในการใช้บริการบัตรสมาร์ท
เพิร์ส ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อันดับสาม ได้แก่ บุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และลําดับสุดท้าย ได้แก่ 
ช่องทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า รับรู้ว่าบัตรสมาร์ทเพิร์สมีน้ําหนักเบา มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ 
บัตรสมาร์ทเพิร์สมีขนาดท่ีพกพาง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78  

ด้านราคา พบว่า รับรู้ว่าบัตรสมาร์ทเพิร์สมีประโยชน์คุ้มกับราคา มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.79  รองลงมา
คือ บัตรสมาร์ทเพิร์สมีราคาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.64 

ด้านช่องทางการตลาด พบว่า รับรู้ว่าสถานท่ีรับบัตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้มีความสะดวกในการเข้าไป
ติดต่อ และมหาวิทยาลัยมีการประกาศให้ทราบว่าหากบัตรสมาร์ทเพิร์สหายหรือชํารุดจะสามารถติดต่อเพ่ือขอ
บัตรใหม่ได้จากท่ีไหนมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.71 เท่ากัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า รับรู้ว่าการได้รับของแถมเม่ือซ้ือสินค้าโดยใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส  
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.82  

ด้านบุคลากร พบว่า รับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด เคยมาให้ความรู้เก่ียวกับการ
ใช้ และประโยชน์ของบัตรสมาร์ทเพิร์สแก่นักศึกษา และในการใช้งานบัตรสมาร์ทเพิร์สในแต่ละกิจกรรม  
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ด้านกระบวนการในการใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์ส พบว่า รับรู้ว่าการขอบัตรใหม่ เม่ือบัตรชํารุด  
หรือสูญหายมีข้ันตอนท่ีไม่ยุ่งยาก มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.83  

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า รับรู้ว่าอุปกรณ์ท่ีใช้กับบัตรสมาร์ทเพิร์ส เช่น เครื่องรูดบัตรมีความ
ทันสมัย มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.88  

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส (ประเภท ID CARD) 
อยู่ในเกณฑ์พอใจ ท้ังในระบบเช็คชื่อออนไลน์ และระบบยืมหนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะ โดยระบบยืมหนังสือ
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ผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และระบบเช็คชื่อออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  
เม่ือพิจารณาในระบบเช็คชื่อออนไลน์ พบว่า การใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สในการเช็คชื่อมีความถูกต้องแม่นยํา  
มีค่าเฉลี่ย 3.71 มากเป็นลําดับท่ีหนึ่ง อันดับท่ีสอง ได้แก่ การใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สทําให้นักศึกษาเช็คชื่อได้ง่าย
ข้ึน มีค่าเฉลี่ย 3.67 ในระบบยืมหนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้บัตร
สมาร์ทเพิร์สทําให้นักศึกษายืมหนังสือได้รวดเร็วข้ึน และการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สช่วยลดข้ันตอนในการยืม
หนังสือ มีค่าเฉลี่ย 3.74 มากเป็นลําดับท่ีหนึ่ง 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการใช้บัตรเงินสดดิจิตอล สมาร์ทเพิร์ส 
(ประเภท ID CARD) ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ บัตรชํารุดง่าย คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาคือ ไม่เห็น
ประโยชน์ของการใช้ คิดเป็นร้อยละ 26.4 ปัญหาลําดับท่ีสาม ได้แก่ ระบบขัดข้องบ่อย คิดเป็นร้อยละ 13.2 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา  
มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเช็คชื่อออนไลน์ด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส 
(ประเภท ID Card) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ และระดับชั้นการศึกษา มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการใช้ระบบยืมหนังสือผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID 
Card) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุอังคณา รุ่งรส (2552) ท่ีศึกษา
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ของคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
จ่ายผ่านบัตรเครดิต  

สําหรับคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ระบบยืมหนังสือ
ผ่านตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส (บัตรประเภท ID Card) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ผลการศึกษาสอดคล้องกับมณฑาทิพย์ อดุลประเสริฐสุข (2550) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการ
สื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส” พบว่า อายุไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บัตรเงินสดดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส” ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ทําการศึกษาในครั้งนี้ 
เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอายุท่ีไม่แตกต่างกันมาก 

การรับรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด  
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการใช้ระบบยืมหนังสือผ่าน ตู้ Kiosk อัจฉริยะด้วยบัตรเงินสดดิจิตอลสมาร์ทเพิร์ส  
(บัตรประเภท ID Card) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมากร ไชยตา (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตร
เงินสดดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส” ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการบัตร “สมาร์ทเพิร์ส” ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการมีชื่อเสียง ด้านราคา และ ด้านพนักงาน
ตามลําดับ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาขนาดบัตรสมาร์ทเพิร์สให้มีความสวยงามทันสมัย และมีขาดพกพาง่าย ให้เป็นท่ีพึงพอใจแก่
กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
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2. ควรต้ังราคาจําหน่ายบัตรสมาร์ทเพิร์สให้มีความเหมาะสมสําหรับกลุ่มนักศึกษา หรืออาจมีของแถมให้
หากจ่ายในราคาเท่ากันกับลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

3. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโปรโมชั่นต่างๆ ของบัตรสมาร์ทเพิร์สให้เข้าถึงกลุ่ม
นักศึกษามากยิ่งข้ึน เช่น อาจประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซค์ของสถาบันการศึกษา หรือแผ่นประชาสัมพันธ์ภายใน
สถาบันการศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
ปฏิมากร ไชยตา. (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบัตรเงินสดดิจิตอล“สมาร์ทเพิร์ส” ของ

ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศ.ม.,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เชียงใหม่. 

ฝ่ายวิเคราะห์การตลาด. (2553). ข้อมูลการตลาด. บริษัท ซีพี ออล์ล จํากัด (มหาชน) 
มณฑาทิพย์ อดุลประเสริฐสุข. (2550). ปัจจัยทางการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเงินสด

ดิจิตอล “สมาร์ทเพิร์ส”.  วิทยานิพนธ์ ว.ม.,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ ฯ. 
พิทยุตม์ สงค์มาลัย. (2553). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สุอังคณา  รุ่งรส. (2552). ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิต ของคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 




